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LlSTY HOMILETICKÉ.

Neděle l. adventní.
Kdo k nám přichází. '

„Ukaž nám, Pane, tvář svou, a blaženi
budeme.: (Ž. 84.)

O vánocích konají se v katolických chrámech sbírky pro
missie mezi pohany, aby i pohanům dostalo se té radosti, jaké
my docházíme o těchto svátcích z narozeníVykupitele, a milostí,
jež nám přinášejí.

V jedné obci přišel na faru sedmiletý hoch a položil ně
kolik haléřů na stůl řka: >Přináším také něco pro pohanské
dítky.c . Duchovní znal chlapce, syna chudé vdovy-pradleny, že
mají sami doma bídu. Proto tázal se hocha, odkud peníze dostal.
Chlapec odpověděl: »Sbíral jsem kosti a prodal je a tyto peníze
jsem za ně dostal,: >Ale vždyťjste chudí,: pravil duchovní, »ma
mince je každý baléř dobrý, vezmi si je, Pán Bůh takových obětí
od chudých nežádá, ale od bohatších, kteří mohou dáti, aniž jim
to uškodíc Ale chlapec odpověděl: »Maminka řekla, že jsme
sice chudí, nemáme praničeho, ale přece nejsme tak chudí, jako
pohanské dítky, poněvadž známe Spasitele. Ale dítky pohanské
jsou úplně chudé a nešťastné, protože milého Spasitele neznají.<

Ejhle, drazí křesťané, chudá žena byla šťastnou ve své cbu
době, protože znala Spasitele, jeho lásku k lidem, jeho něžnou
starost o každého z nejchudších, znala učení Pána ježíše, jež
tolik útěchy poskytuje lidem, zvláště trpícím a opuštěným, a ve
svém štěstí cítila bolest nad ubohými pohany, kteří dosud kře
stany nejsou, Pána Ježíše neznají, a proto neznají ani těch ra—
dostí, jež učení křesťanské přináší všem lidem, zvláště chudým.

Pojednání.
Příklad tento uvedl jsem na začátku dnešní promluvy, abych

ukázal, jak šťastni jsme my křesťané, katolíci, kteří jsme již tolik
Rádce duchovní. 1



_2_
milostí skrze Pána Ježíše dosáhli, kteří se těšíme nadějí, že jediné
skrze Pána Ježíše dosáhneme jednou blaženosti věčné.

Rozhlédneme-li se dnes kolem sebe, vidíme mnohé křesťany,
kteří na ježíše zapomínají, kteří už nevědí, proč jsou křesťany.
ba i mnohé, kteří zapírají, že jsou křesťany. Každoročně slavíme
o vánocích příchod Páně, připomínáme si jeho narození v Be
tlemě a radujeme se z milostí, jež nám přinesl. Ale mnozí kře
sťané necítí více žádných radostí, odcizili se Kristu, svému Vy
kupiteli, bývají o vánocích chladní a ponechávají tu radost jenom
malým dítkám, domnívajíce se, že nepotřebují více Spasitele a jeho
milostí, že sami sobě stačí, zapomínají, že není přístupu k Otci
nebeskému, leč skrze Pána ježíše Krista, že jediné ve jménu Pána
Ježíše mohou dojíti spásy věčné, že kdo se nehlásí o vánocích ke
svému Spasiteli, nebude se hlásiti Spasitel k němu při posledním
soudu. Jsou-li vánoce pro nás radostnými, spojujeme-li se o vá

- nocích se svým Spasitelem v nejsv. Svátosti oltářní, pak bude
pro nás poslední den soudu radostným, budeme se radovati
z příchodu Páně, věčného soudce; pro koho však jsou vánoce
bez významu, kdo o svátcích těch zůstává chladným a necítí ra
dosti z příchodu Páně, pro toho bude poslední den soudu dnem
hrůzy a zavržení věčného.

Proto ustanovila církev sv., matka naše, adventní dobu, pa
mátku očekávání Vykupitele, abychom se řádně připravili, o vá
nocích pak se se svým Spasitelem spojili a tak očekávali blažený
okamžik, až nás Bůh se světa odvolá, abychom věčně byli s ním
spojení a blaženi. Aby příprava na vánoce se zdařila, uvážíme
o těchto nedělích adventních, kdo jest, který k nám přichází,
proč přichází, co přináší, a jak se naň připraviti máme.

Kdo přichází k nám? Ptáme-li se, kdo jest to, který před
1900 lety k nám na svět s nebe přišel a každoročně o vánocích
přichází, odpoví nám každé školní dítko, že jest to ježíš Kristus,
jednorozený Syn boží, pravý Bůh, druhá božská osoba, náš Vy
kupitel a Spasitel, Pán a budoucí náš soudce. Dítko nám poví
dále, že ten Kristus byl už v ráji prvním lidem přislíben, od pro
roků předpovídán, v Betlemě se narodil, za nás trpěl a umřel,
vstoupil na nebesa po svém zmrtvýchvstání, seslal Ducha sv., řídí
církev svou proti branám pekelným, zůstává na oltáři mezi námi,
dává se nám za pokrm ve sv. přijímání, obětuje se za nás každo
denně při mši sv. a bude jednou žádati počet z našeho vladařství
po smrti a při'posledním soudu.

Poněvadž satan za všech časů pracoval k tomu, aby pa
mátku na Spasitele vyhladil z mysli lidských, poněvadž vždy měl
množství ochotných posluchačů & pomocníků, kteří nechtějí dle
učení Kristova žlti, ale jen svým rozumem, dle vlastních rozmarů
se říditi, jak byl už Pán ježíš předpověděl; poněvadž zvláště za
našich dob slýcháte často, že mnozí i Krista upírají, jakoby vůbec
ani nežil, či snižují jej na pouhého proroka, věhlasného učitele:
připomeneme si pravdy náboženské o Kristu v tuto posvátnou
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dobu adventní, abychom se ve víře _utvrdili a proti nevěrcům
ozbrojili a o mělkosti jejich útoků a zlobě se přesvědčili.

První základní pravda jest, že zaslíbený Vykupitel po všecka
století očekávaný ode všech národů jest Ježíš Kristus, Syn boží,
pravý Bůh. Kristus, který na svět přišel, shoduje se s Kristem,
který byl od Boha zaslíben, předpovídán a očekáván, a sice co
nejpřesněji co do času, místa narození a osobních okolností.

Nemůže býti nikdo jiný pravým Vykupitelem, nežli Ježíš
Kristus, srovnáme-li předně čas, kdy měl dle proroctví přijíti,
s časem, kdy také přišel. Uvedu jen tři nejjasnější proroctví, tý
kající se času, kdy měl Vykupitel přijíti, jak nalézáme v Písmě sv.

První pochází od patriarchy Jakuba, který před svou smrtí
předpověděl: »Nebude odňata berla od Judy, dokavad nepřijde,
který přijíti má, a kterého čekají všickni národovén (1. Mojž.
49. 10.) Chtěl říci: »Dokud králové z rodu Judy budou vládnouti,
nenarodí se Vykupitel; až jim bude berla královská odňata, na
rodí se Vykupitel.:

A to se stalo, když císař římský Augustus podmanil si
národ judský a dal jim za krále cizozemce HerodeSa. Tu přišla
plnost času; Augustus nařizuje sčítání lidu, Panna Maria jde k zá
pisu do Betlema, kde se narodí Vykupitel, Ježíš Kristus, v chlévě,
jak jiný prorok byl předpověděl.

Druhé proroctví ze VI. století před narozením Páně pochází
od proroka Daniele, který předpověděl, že od doby nového opev
nění Jerusalema (t. j. od r. 453 př. Kr.) až po dobu veřejného
vystoupení Messiáše uplyne 69 ročních téhodnů, t. j. 4831éta,
a až k jeho smrti 691/2 ročních téhodnů, t. j. 486'/2 roku. Oznámil
mu to Bůh skrze archanděla Gabriele, když se Daniel jednou
modlil a přinášel obět za vysvobození ze zajetí babylonského.
Král perský Cyrus dal židům dovolení, aby si znovu vystavěli Jevů
salem a chrám, ale pro různé překážky nedošlo k tomu, až Arta
xerxes dal opět r. 453 Nehemiáši svolení, aby Jerusalem byl ohrazen
a branou opevněn. Připočteme-lik roku 453 + 69 X 7 : 483 roky,
aneb 691/9)( 7 : 4861/9roku, obdržíme rok 30 aneb 331/2roku po
narození Krista, dobu veřejného vystoupení a pak smrti Vykupitele.
(483 ——453 : BO.) Jak velkolepé to proroctví!

Třetí proroctví jest Aggeáše, který předpověděl, že Messiáš
přijde, pokud ještě bude státi chrám jerusalemský. Když totiž
židé vrátili se ze zajetí, začali stavěti nový chrám, poněvadž bý
valý chrám Salomounův byl rozbořen od nepřátel; a tu starci,
kteří dřívější chrám znali, plakali lítostí, že nový nebude tak
krásný, jako byl předešlý. Proto těšil je prorok Aggeáš, že tento
chrám bude mnohem slavnější, poněvadž bude v něm vyučovati
Vykupitel sám. (2. 8.) I to se vyplnilo; neboť nový tento chrám
byl r. 70 po Kr. od Tita, římského vojevůdce, rozbořen a se zemí
srovnán a již více postaven nebyl. Proto Ježíš Kristus, který
v tomto novém chrámu učil, a pokud chrám stál, za nás trpěl
a zemřel, jest pravý Messiáš, jak byl Aggeáš předpověděl.

Jako se vyplnila proroctví o čase příchodu Vykupitele, tak
*
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se naplnilo i o místě jeho narození, o němž předpověděl prorok
Micheáš toto: »Aj, ty Betleme, maličký jsi mezi tisíci městy jud—
skými, ale z tebe vyjde, jenž bude panovníkem v Israeli, a vý
chodové jeho od počátku, ode dnů věčnosti.: (5. 2.) Proto do
stalo se třem králům od východu odpovědi, že se asi hledaný
od nich Vykupitel narodil ——v Betlemě. (Mat. 2. 5.)

Konečně množství proroctví o narození, životě, utrpení,
smrti, zmrtvýchvstání a slávě Vykupitele vyplnilo se přesně do
jediného, tak že nikdo zdravého rozumu nemůže pochybovati, že
by ]ežíš Kristus nebyl od Boha zaslíbeným Messiášem, pravým
Bohem.

Nemožno, abych uvedl dnes všecka proroctví, zmíním se
jen o nejznámějších, o nichž jste již tolikráte slyšeli, abychom si
je zase vpravili v pamět a ve víře se utvrdili.

Proroci předpověděli, že Messiáš narodí se z Panny nepo—
rušené: »Aj, panna počne a porodí syna, a nazváno bude jeho
jméno Emanuel, t.j Bůh s námi (Isaiáš 7. 14.); t. j. bude tu
přebývati na zemi mezi námi.:

Narodí 'se jako malé dítko, bude tedy Bůh a člověk zá
roveň: »Maličký narodil se nám, Syn boží dán jest nám; nazváno
bude jeho jméno: Podivný, rádce, Bůh, silný, Otec budoucího
pokolení, kníže pokoje.: (Isai. 9. 6.)

Bude pocházeti z rodu Davidova: >Vyjde prut z kořene
jesse (otce Davidova).< (11. l.)

»Vzbudím Davidovi kmen spravedlivý, a kralovati bude jako
král, a jméno, kterým ho nazývati budou, jest: Hospodin, spra
vedlivý náš.c (]erem. 23. 5.)

Přijde ku spáse hříšných: >Nalomenou třtinu nedolomí, do
hasínajícího knotu neuhasí; v pravdě učiti bude spravedlnostic
(Isai. 42. 3.)

»Přijde léčit zkroušené srdcem, kázat jatým propuštění a za—
vřeným otevření; milostivé léto od Hospodina, těšit všecky vě
řící.: (Is. 61.)

Bude konat zázraky: »Bůh sám přijde a spasí vás. Tenkrát
otevrou se oči slepých. uši hluchých, jazyk němých bude rozvázán,
a kulhavý poskočí jako jelen.: (Isai. 35. 4.) Pán ]ežíš se odvolává
na toto proroctví, aby učedníci lanovi oznámili, co viděli, jak
slepí vidí, hluší slyší, kulhaví chodí, malomocní se očišťují.

Před smrtí pojede slavně do ]erusalema: »Plesej, dcero
sionská, nebot aj král tvůj béře se k tobě, spravedlivý a Spa
sitel, chudý na oslátku.<< (Zachar. 11. 6.)

Bude bičován a potupen: >Tělo své dal jsem bijícím a líce
své rvouvcímr tváře své neodvrátil jsem od lajících a plijících na
mne.: (Zal. 21.) \

Bude ukřižován: >Zbodli ruce mě i nohy mé; sčetli všecky
kosti mém (Zachar. 13. 6.)

Bude žlučí napájen (Ž. 68. 22.), o roucho bude metán los
(Isai. 53. 9.), umře mezi zločinci (Isai. 53. 9.), bude trpěti jako
beránek a neotevře úst svých (53. 7.), bude se za vrahy modliti
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(53. 15 ), umře dobrovolně za hříchy naše (53. 4—7.), hrob jeho
bude slavnýv (vstane z mrtvých) (Isai. 53. II.), tělo nezhnije
v hrobě (Z. 15. 10.), navrátí se do nebe, vezme s sebou duše
z předpeklí (Ž. 67.), seděti bude na pravici boží (Ž. 109), založí
církev, království boží na zemi, jež bude trvati až do skonání
světa (Isai. 23; Ž. 2. 28.), přestanou oběti zvířat, a na každém
místě obětována bude obět čistá, mše sv. (Malach. 1. ll.).

A co proroci předpověděli, stalo se vše do jediného písmene.
Přišel Bůh na svět: »Slovo tělem učiněno jest, a přebývalo

mezi námi.c (jan 1. 14.) Jakmile Maria Panna vyřkla památná
slova >Aj, já dívka Páně, staniž mi se podle slova tvého< (Luk.
1. 38.) k andělu, stalo se vtělení, Maria počala. Syn boží vzal
na sebe tělo lidské v životě jejím. Při narození Páně v Betlemě
ohlašují andělé, že sláva Bohu bude zase vrácena a pokoj lidem
dobré vůle; Bůh volá pastýře prosté a učené mudrce, kteří po
Vykupiteli toužili, k jeslím, mudrci přinášejí dary králi, Bohu
a člověku zároveň. _

Vykupitel začíná veřejný úřad, dává se pokřtít od jana, aby
ukázal, že jeho křtem otevře se lidu království boží. ]an volá pln
nadšení: »Ejhle, Beránek boží, který snímá hříchy světa; nejsem
hoden, abych mu rozvázal řeménky u obuvi.: Otec nebeský ve
řejně dává svědectví: »To jest Syn můj milý, v kterém se mi
zalíbilo.< Kristus od té_doby jedná všude jako Bůh. >]á a Otec
jedno jsme; kdo vidí mne, ten vidí Otce.: (Jan 10. BO.) Uzdra
vuje nemocné, křísímrtvé pouhým slovem, svým vlastním jménem;
odpouští hříchy, vymítá ďábla z posedlých, sám vstává z mrtvých
a vstupuje na nebesa.

Předpovídá budoucí věci, osud apoštolů a církve sv. a volá:
»Nebe a země pominou, ale slova má nepominou.: »Dána jest
mi všecka moc na nebi i na zemi.: (Mat. 28.) Kristus jediný žije
bez hříchu a nejmenší slabosti, vzor lásky k bližnímu, pokory,
mírnosti, trpělivosti, lásky k nepřátelům, horlivosti, statečnosti, —
Kristus je zázrak v dějinách světových; největší nepřátelé proti
své vůli mají k němu úctu. »Pojďte ke mně všickni, kteří jste
obtíženi, a já vás občerstvím,c pro všecky má léku a pomoci.
»Učte se ode mne, já jsem tichý a pokorný srdcem,c sebe staví
za jediný a nejlepší vzor všech ctností. Kristus je naším Vy
kupitelem, zákonodárcem, učitelem, vzorem a budoucím soudcem.

Přijde opět s mocí velikou a velebností a shromáždí všecky
před svou soudnou stolicí a rozdělí je jako pastýř rozděluje ovce
od kozlů. (Mat. 25.) Spravedlivé vezme s sebou do svého krá
lovství, hříšné zavrhne na věky do temností pekelných. »Kristus
jest sám mocný král nad králi,: volá sv. Pavel, >a Pán nad pány,
kterémuž čest a panování věčné.: (1. Tim. 6. 15.)

Kdo přichází k nám o vánocích? Ježíš Kristus, Syn boží,
Vykupitel a Spasitel, pravý Bůh, Pán náš a budoucí soudce.

Roku 1876 zemřel ve Vídni slavný kazatel chrámu svato
štěpánského, konvertita dr. Emanuel Veit, lékař a básník. Po
cházel ze židovské rodiny, studoval v Praze na universitě ňlosoí'ii
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a mnohdy i přednášky bohoslovecké navštěvoval Když slyšel, že
proroctví Starého Zákona vyplnila se na Vykupiteli, Ježíši Naza
retském, hledal doma bibli, aby si místa prorocká pročetl. Otec
se bál, aby se nestal křesťanem, a listy v bibli bud slepil aneb
vytrhal, a synovi dal poliček, když se ptal po příčině toho. Syn
však studoval pilně Písmo sv., jako ředitel ústavu zvěrolékařského
ve Vídni navštěvoval na universitě vídeňské přednášky boho—
slovecké, poznal pravdu katolického učení, dal se pokřtíti, stal se
knězem a brzy nejslavnějším kazatelem velechrámu svatoštěpán—
ského ve Vídni. Denně z vděčnosti modlíval se růženec kleče, že
nalezl pravdu, pokoj a štěstí v církvi Kristově. Nám dostalo se
všem té milosti, že narodili jsme se v pravé církvi, že církev sv.
od kolébky až ke hrobu o nás se stará, abychom se neminuli
cíle věčného. Každoročně o vánocích máme se spojiti se svým
Spasitelem, a doba adventní má býti k tomu přípravou. Proto
dává církev sv. hned na začátku předčítati evangelium o konci
světa a posledním soudu, kterému nikdo z nás neunikne. jaké
jsou vánoce, takový bude soudný den a celá věčnost. Oslavíme-li
vánoce radostně a v posvěcující milosti boží, bude radostnou
i naše smrt a po ní radostná věčnost. V, M. Václzal.

*" Neděle ll. adventní.
Proč přišel Bůh na svět a stále přichází.

»Přišel Syn člověka, aby hledal a spa
sil, co bylo zahynulo.: \Luk. 19. lO.)

V Sasku, v Děvíně, byl náhle povolán katolický kněz ke
vznešenému nemocnému, který knězi pravil: »jsem velice nemo
cen. obávám se, že umru, a proto vás prosím, abyste mi dal
před smrtí útěchy náboženské. Jednu věc si však vyprošuji, abysre
se o Ježíši -nezmiňoval. .

Byl to tedy jeden z těch, kteří ztratili víru v ]ežíše Krista
a chtěli se obejíti bez něho svedení nevěreckým tiskem a váš
němi těla.

»Budu k vám mluviti o Bohu,: řekl duchovní. — »Prosím
za to,< pravil nemocný, >neboť jsem měl vždy před Bohem ve—
likou úctu.: Kněz líčil lásku Boha Otce ke všem tvorům a zvláště
k nám lidem; jeho moudrost, vševědoucnost, svatost a spravedl
nost, který nenechá nejmenšího dobrého skutku bez odměny a
nejmenšího zla bez trestu. Vypravoval, jak potrestal pyšné anděly,
jak potrestal první lidi v ráji, jak trestal lid bezbožný v Starém
Zákoně; jak hrozno je upadnouti do rukou Boha živého. A nyní
odešel a nechal nemocného přemýšleti. Když dlouho nepřicházel,
poslal si nemocný opět pro něj, aby ho potěšil. Vypravoval
knězi. jak jest znepokojen strachem a hrůzou, bojí se smrti a
trestů za poklesky. A tu kněz pravil: »Milý příteli, i tu se po
staral Bůh z nevýslovné lásky nad námi, abychom pozbyli bázně
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a naplněni byli Spokojeností a láskou k novému životu; ale o tom
prostředku, jak možno dojíti spokojenosti a odpuštění, nechcete
slyšeti, a proto jsem se svou útěchou u konce. Nevím, co bych
vám více řekl.: — I prosil nemocný, aby jen mluvil dále a uká
zal, jak by co nejdříve pokoje mohl nalézti.

Kněz mluvil o Ježíši, který přišel na svět, aby žádný ne
zahynul, ale život měl věčný; který přišel hledat a spasit, co bylo
zahynulo. Mimo Ježíše není pokoje ani spásy. A když mluvil ještě
o svátostech a zvláště o svátosti pokání a nejsv. Svátosti oltářní,
prosil nemocný se slzami v očích o zaopatření sv. svátostmi,
aby nezemřel jako netvor, ale jako křesťan v kajícnosti a lásce
k Bohu. — Bez Ježíše není spásy.

Když první lidé v ráji zhřešili a za hřích potrestáni byli,
těšili se na světě jediné nadějí v příští zaslíbeného Vykupitele, při
nášeli oběti Bohu, odprošovali stále a těšili se, že jen obětí Vy
kupitele mohou býti spasení. Když pak lidstvo zabředlo do modlo
služby a zapomnělo na Boha a Vykupitele, slitoval se konečně
Bůh nad smutným osudem jejich, a poslal Syna svého, aby lid
zachránil a z moci ďáblovy vysvobodil.

Dnes připomeneme si poznovu, proč přišel Syn boží na svět
a každoročně o vánocích k nám přichází.

Pojednání.
1. První příčina, že Syn boží přišel na svět, jest nevýslovná

láska boží. Pan Ježíš to naznačil Nikodemovi těmito slovy: >Tak
Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného poslal, aby žádný,
kdo uvěří v něho, nezahynul, ale měl život věčný.<

Člověk ve hříchu nebyl s to, aby si vydobyl dřívější sva
tost a spravedlnost a s ní spojené statky. Kdo je tělesně mrtev,
nemůže se sám vzkřísiti; kdo je duchovně mrtev, t. j. kdo jest
ve hříchu, nemůže se sám bez pomoci boží probuditi k životu
duchovnímu. Sv. Augustin praví: »Jestliže člověk spravedlnosti,
kterou obdržel, bez milosti boží ani si uchovati nemohl, kterak
si ji mohl opět vydobýti, když ji byl ztratil?: Člověk po pádu
podobal se nemocnému, který sice může hýbati rukama i no
hama, ale přece bez cizí pomoci ze svého lůžka nemůže povstati
a jíti, kam by chtěl. (Sv. Tom. Aqu.)

Lidstvo lstí ďáblovou bylo poraněno a o své nadpřirozené
dary oloupeno; proto přišel milosrdný Samaritán, Ježíš Kristus,
aby lidstvu, hříchem dědičným onemocnělému, přinesl lék a uzdra
vení. Bylo třeba léků proti následkům hříchů duševních i těles
ných. Rozum lidský byl zatemněn; bylo třeba nadpřirozeného
světla, učení nebeského. Proto přišel nejvyšší učitel, světlo světa,
aby lid osvítil. Jako světlo ve tmě vzdálené předměty osvětluje
a zřejmými činí, tak i Kristus nejvzdálenější předměty, život na
onom světě a věčnost, jasně nám ukazuje.

Vůle lidská po hříchu byla nakloněna ke zlému. Proto při
šel Syn boží, aby svými přikázáními a zaslíbeními naklonil vůli
naši k dobrému. Nazval sebe dobrým pastýřem, který dá i život
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za ovečky své, aby nám svou lásku znázornil a od hříchu od
strašil.

Učil nás, že na světě jsme pocestnými, kteří tu nemají stá
lého místa, pravým domovem= že jest nebe a v něm blaženost
nekonečná; cesta do nebe že jest příkrá a drsná, ale svým pří
kladem postavil se nám za vůdce: »já jsem cesta, pravda a ži—
vot.: (jan 13.) Budeme li následovati Pána Ježíše, nemůžeme
zblouditi.

Kdo přemýšlí častěji o lásce Pána ježíše k lidem, o jeho
utrpení a smrti, musi milovati jej nade vše a z lásky k němu
varovati se hříchu, největšího neštěstí pro duši.

Hříchem ztratil člověk posvěcující milost čili svatost, pře
stal býti dítkem božím a dědicem nebe. Proto přišel Syn boží,
stal se člověkem, aby nás učinil opět syny božími, svými bratry
a spoludědici nebeského království. Přinesl k tomu potřebné pro
středky, obět mše sv. a sv. svátosti, otevřel nám nebe a my je
diné skrze Pána Ježíše můžeme býti spasení. »Nikdo nepřijde
k Otci.< pravil, »leč skrze mne.:

Kristus přišel dále, aby nás osvobodil od tělesných následků
hříchu dědičného. _

Hříchem propadl člověk nesčetným útrapám & nehodám.
Přišel Kristus, aby nám je svým křížem osladil a ulehčil. Učil
nás, že koho Bůh miluje, toho křížem navštěvuje. Kdo z lásky
nese kříž svůj, necítí ani, že kříž nese ——věda, že ochota jeho
bude mnohonásobně odměněna.

Hříchem propadl člověk smrti. Přišel Syn boží, zemřel za
nás dobrovolně, abychom my z mrtvých vstáti mohli. »jako
skrze jednoho člověka přišla smrt na svět,: praví sv. Pavel, »tak
skrze smrt jednoho člověka — Syna božího — vzkříšení ze
ze smrti.: (2. Kor. 15.) Hříchem ztratil člověk ráj a panství nad
světem. Přišel Syn boží, přinesl prostředky, abychom si při vší
bídě mohli učiniti nebe na zemi a zasloužili si pak nebe na věč
nosti. Nosí-li člověk Boha ve svém srdci, nemá-li hříchu, pak
kdyby byl uprostřed dravých šelem, kdyby ho neštěstí stíhalo za
neštěstím, nedá se vyrušiti, nosí nebe ve svém srdci, a pro bla—
ženost nevidí a necítí strastí tohoto světa. Tichostí svou vládne
světu. »Blaboslavení tiší, oni zemí vládnouti budou.:

Hříchem upadl člověk v moc ďábla. Syn boží přinesl pro
středky, abychom se z moci jeho vybavili. »Hřích se rozbojnil,
ale milost boží rozhojnila se ještě více.: (Řím. 5. 20.) »Dosti máš
na milosti mé,< pravil Bůh k Pavlovi. Tisíce křesťanů stojí ne
přemoženi, stojí jako skála proti úkladům ďábelským.

Přišel tedy Syn boží na svět, aby napravil vše, co byl Adam
pokazil. Adam zhřešil pýchou, neposlušností, touhou po slávě a
požitcích. Chtěl býti jako Bůh. Kristus, druhý Adam, napravil
vše pokorou, poslušností, sebezapíráním, nejpotupnější smrtí a
ukázal nám, že jen cestou za ním uchráníme se pádu, pýchy,
neposlušnosti a nezřízených žádostí ; že jediné touto cestou do
sáhneme vítězství na zemi a slávy věčné na nebi.
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2. A nyní jest otázka, proč Kristus každoročně o vánocích

sestupuje k nám na oltáře a do našich duší.
je to opět nevystihlá jeho láska, aby nás totiž zachránil

a neustále posvěcoval. Láska boží sestupuje každoročně o vá
nocích a klepá na srdce křesťanů a žádá přístupu u spravedli
vých i hříšníků. Otevře-li spravedlivý o vánocích své srdce svému
Spasiteli, obnovuje tento vjeho srdci všecky milosti, jež s sebou
svým narozením, prvním příchodem přinesl, osvěcuje, posiluje,
aby na cestě dobra kráčel a setrval. odměňuje útěchou a ra
dostnou nadějí všecky kroky pro spásu duše a slávu boží vy
konané.

Otevře-li hříšník své srdce svému Spasiteli po vykonané
sv. zpovědi, ukládá Spasitel v jeho srdci všecko to ovoce prv
ního příchodu svého, otřásá srdcem a naplňuje spasitelnou bázní
před hříchem a příštím soudem, posiluje v boji proti hříchu a
v konání dobra, zachovávání povinností; naplňuje spokojeností
a štěstím.

To je tedy účel příchodu Páně ovánocích na oltáře chrámů
a do srdcí křesťanů: utvrdit a rozmnožit ovoce prvního příchodu
u spravedlivých a přivésti tam, kde ho není, u hříšných.

Každoročně o vánocích máme si tedy připomínati trojí pří
chod Páně: první před 1900 lety, narození v Betlemě; druhý
každoročně o vánocích do srdcí lidských; třetí, poslední, příchod
jakožto soudce —- k poslednímu soudu. První byl příchodem
milosti, třetí příchodem slávy, druhý milosti a slávy zároveň, kdy
s milostí uděluje nám předchut budoucí slávy věčné. Při prvém
příchodu přišel v nepatrné a prostě podobě služebníka, nejchud—
šího člena společnosti lidské; při každoročním příchodu bývá
pln laskavostí a útěchy, třetí příchod bude strašným pro ty, kteří
jím pohrdli.

V Berlíně žil před lety slavný právník, professor univer
sitní, dr. Karel Jarke, protestant, bez víry. jednou ve společnosti
kde se uráželo náboženství a víra lidu, prohodil ]arke: >Kdyby
byl nějaký Bůh, musil by se o nás starat.: Myslil ubožák, že
tím řekl něco velice moudrého a učeného. Ve společnosti byl
také jistý stařec, který byl rouháním velice a bolestně dojat,
i řekl k professoru-rouhači: »Milý učený pane doktore, Pán Bůh
se přece o nás lidi dosti postaral, nebot pro nás stal se člově
kem.<< Professor byl překvapen rázným poučením, zamyslil se a
od té doby, cítě se zahanbeuým, studoval otázky náboženské, až
přišel ku přesvědčení, že pouze v katolické církvi je pravda, Kri
stus, Syn boží, se svými milostmi. Stal se katolíkem; byl po
volán do Vídně za professora, kde se stal pro svou učenost mi
nistrem práv za dob Metternicha. Zil jako vzorný křesťan, modlí
val se zvláště často růženec. Když mu to kdosi vytýkal, pravil
]arke: »Jako je třeba člověku pro tělo pokrmu a nápoje, tak je
třeba pro duši modlitby. Růženec však jest' pokrmem nejzáživ
nějším a nejlepším; růženec je krátkým výtahem evangelia, já
drem křesťanství, útěchou křesťanů, ustavičným klaněním nej
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světější Trojici. Nemysli tedy, že jsou vyšší věci, které selépe
hodí pro člověka než růženec.: — Když pak umíral, řekl u lůžka
stojícím: »Řekněte každému, že v katolické církvi nalezl jsem
největší štěstí, a že mne vždy bolelo, kdykoli jsem slyšel nebo
četl, že někdo církev tupí a uráží.: — Odkud ta změna stala se
s professorem? Studoval otázky náboženské a modlil se při tom
a poznal, co milostí se nám dostalo od Boha skrze Pána ]ežíše,
Syna božího, zakladatele církve katolické. V růženci, nejlepší
modlitbě, kde se opakují tajemství uaší sv. víry, život Páně a
Panny Marie, hledal největší útěchu, v něm připomínal si všecky
pravdy sv. náboženství a, s nimi spojené povinnosti. K tomu často
přijímal tělo Páně, odkud čerpal stále nový život, sílu, útěchu a
štěstí.

Jak snadno můžeme se státi šťastnými ve světě a jak snadno
zajistiti si můžeme štěstí pro celou věčnost, štěstí, jež zde ani
pochopiti nemůžeme. Vítejme každoročně svého Spasitele s ra
dostí, otvírejme mu ochotně své srdce, aby tam zavítal svými
milostmi a neustále kraloval. Proto volám se žalmistou Páně:
»Pozdvibněte, knížata, bran vašich, t. j. otevřte brány svých srdcí,
vy budoucí knížata nebeské říše, věrní vyznavači Kristovy, sy
nové boží, — a vyzdvihněte se brány věčné, a vejdet král slávy.
Kdož jest ten král slávy? Hospodin silný a mocný, Hospodin
mocný v boji, ont jest král slávy.: (Ž. 23.) Otevřme srdce svá
svému Vykupiteli, naplní nás radostí a štěstím, učiní nás po smrti
knížaty své nebeské říše. V. M. Vzít/zal.

Neděle lll. adventní.
Co nám přináší Vykupitel.

>Tak Bůh miloval svět, že Syna svého
jednorozeného poslal, aby žádný, kdo
v něho věří, nezabynul, ale život měl
věčný.< (jan 3, 16.)

Když ve středověku sveřepí Saraceni ohrožovali celou
Evropu a přepadali pobřeží a unášeli odtud tisíce křesťanů do
zajetí do daleké Afriky, a křesťanům v zajetí bylo snášeti pře
brozné muky, povstávaly v křesťanstvu řeholní řády, jejichž čle
nové se zasvěcovali vykupování těchto ubohých. Sbíraly se pe
níze a různé drahocenné věci, a řeholníci s nebezpečím života
plavili se přes moře, aby co nejvíce ubohých a nešťastných vy
svobodili. Nejprve pomáhali těm nejneštastnějším, kterých zvláště
bylo domá třeba, otcům četných dítek, synům, kteří měli na sta
rosti chudé a nemocné rodiče a pod. Vyplatili za každého určitou
cenu, aby byl propuštěn ze zajetí na svobodu, a hned se posta
rali o to, aby šťastně a bezpečně dostal se do své domoviny,
jinak by byl upadl' do rukou otrokářů jiných.

Něco podobného vidíme v dějinách lidstva.
Následkem prvotního hříchu upadli všichni lidé do otroctví
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dábla; nemohli si sami z něho pomoci, neznali cesty, neměli pro
středku ani dostatečné moci, aby se vymanili a osvobodili.

Bylo třeba vyšší pomoci, a té se jim dostalo z nebe. Syn
boží přišel na svět, aby lid vysvobodil z otroctví hříchu a ďábla.
Na vykoupení lidstva vydal svůj vlastní život, zemřel smrtí nej
bolestnější a nejpotupnější, aby si tím vyzískal zásluh neko
nečných a z těch pak rozdával jednotlivcům na vysvobození a za
chránění. Co by nám bylo platno, kdyby nás byl Syn boží toliko
vykoupil a nebe otevřel, kdyby nám nebyl zanechal prostředků,
abychom se proti novému otroctví ubránili? Marně by byl za
nás umřel, marně tolik trpěl, kdybychom neměli dostatečných
prostředků, abychom se v pravé víře a pravém životě křesťan—
ském udrželi a před hříchem a peklem uchránili.

Minulou neděli poznali jsme, co pohnulo Spasitele našeho,
že v těle lidském přišel na svět a každOročně o vánocích sestu
puje duchovně, aby nám totiž ovoce prvního příchodu stále roz
dával, proti hříchu posiloval a v dohru utvrzoval.

Trojí bída stihla pokolení lidské pro hřích prvních lidí,
a proto trojí pomoc jest všem nezbytnou.

Všichni lidé kráčejí ve stínu smrti, v slabostech a nemocech
těla a neustálém pokušení. Trojího přispění tedy třeba, a sice
rady, pomoci a ochrany; trojí tu pomoc přinesl nám Spasitel náš,
Ježíš Kristus, jak z následující řeči poznáme.

Pojednání
1. Následkem prvotního hříchu zatemněn byl především

rozum lidský. Zbloudil s cesty pravdy na cestu bludů, neuměl více
rozeznati dobré od zlého, poznati vůli boží a kráčeti jistou cestou
ke spáse. Proto nalézal se člověk stále ve stínu smrti a temnotách
bludů. Největší učenci starověku neznali pravdy a proto nemohli
ji oznámiti lidem. Proto očekávali pomoc jediné shůry, od Boha.
»Jediné Bůh nás může osvítiti,c pravil filosof starých Řeků
Plato; »dostane-li se nám zjevení božího, půjdeme cestou bez
pečnou. Na ně spoléhajíce můžeme vésti život šťastný jako na
lodičce, jež pluje bezpečně po vlnách ji obklopujících.: (Alcib.
dial. Z.)

A Sokrates, největší mudřec řecký. souvěký Platona, pravil:
»Prosím nebe, aby přišel ten, jenž by osvítil lidstvo—a dal mu
poznati pravdy důležité a nutné. Ano, doufám jistě, že přijde ten,
který rozptýlí tmy vědění lidskéholc (Alcib. dg. 2.) Podobně
řecký filosof a spisovatel Plutarch, pohan, který žil již za dob.
kdy apoštolé hlásali po světě učení Kristovo, zjevení boží, napsal
tato slova: »Zjevení má cenu převelikou a neobsáhlou; z ruky
boží jest to dar, že lepšího ani Bůh dáti nemohl, a vůči lidem
jest to důkaz lásky, nad který nelze z nebe většího přijmouti.<<(De
Isid. et Osia.) Filosof starých Římanů Cicero psal podobně o nut
nosti zjevení božího takto: »Nižádný člověk není opravdu ve
likým, není-li inspirován duchem božím. Abychom poznali, který
názor ze všech běžných je ten jediné pravý, k tomu je třeba
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Boha; my nejsme s to, abychom sami o tom rozhodovali.: (De
nat. deor. 2. Ob.) Když pak Kristus přinesl nám pravdu s nebe,
mnozí hleděli ji odstraniti, poněvadž odporovala zkaženosti je
jich srdce a pýše, a chtěli vše vlastním rozumem lidským posu
zovati a rozsuzovati; kromě toho byli to zklamaní Filosofové, kteří
byli nnoeni veřejně vyznati, že bez zjevení božího nelze se člo
věku dopátrati pravdy. Sám vůdce nevěrců, francouzský Voltaire
který dříve chtěl vše vlastním rozumem prozkoumati, napsal tato
kající slova: »Nikdy nejsem jist, jdu—lipouze za svým rozumem.
Co dnes tvrdím, o tom zítra pochybuji, pozejtří už to popírám
a neustále se přesvědčují, že každodenně mohu se mýliti. Všichni
Filosofové doznali mně upřímně, že nevědí více než já. Rozum
lidský, jsa ponechán sobě samému, vyhne se někdy bludu, ale
vyhnuv se jednomu, upadá do jiného. Proto jediným klíčem, je
dinou cestou, jedinkým prostředkem, na který lze se bezpečiti,
kudy lze uniknouti tmám rozumu a zdolati nedostatečnost vlastní
přirozenosti, jest víra. jsme jako nemluvňata, která učinivše ně
kolik kroků bez pomoci, bez průvodce, záhy upadnou; tak i my,
chceme-li se vydati na pout života bez tohoto průvodčího, bez té
opory bez víry, brzy upadneme, a toliko víra, zjevení boží, může
nás opět zvednouti.< (Oeuvres 11, 33, 46, 68.)

Bayle. francouzský spisovatel, protestant, když ve Francii
bujelo plané rozumářství v XVII. stol., napsal tato slova: »Není
nic hloupějšího nad rozumování proti skutečnosti. Před soudní
tribunál nenáleží náboženství zjevené. Filosofie pohanská podává
nám jasný důkaz toho, že člověk nutně potřebuje náboženství
zieveného, světla nadpřirozeného, aby doplnilo nedostatky její.
Chtějí-li rozumáři disputovati proti božskému zjevení, nechme je
mluviti; octnou se brzy ve slepé uličce, podlehnou své vlastní
tmě a záhy umlkncu.c (Džction_)

Německý fllOSOfSchelling blízko před smrtí napsal ve své
»závěti filosofické-: »Kdo chce býti dobrým filosofem, musí býti
dobrým křesťanem. Tomu jsem se naučil zkušeností čtyřicetiletou.:

Francouzský spisovatel a filosof ]ouffroy napsal: »Všecky
soustavy ňlosoíické neplatí tolik jako jedna stránka katechismu.
Na otázky, odkud je člověk, jaký jest jeho cíl, co ho po smrti
očekává. nedá žádná ňlosoňe bez zjevení božího správné odpo-'
vědí.: (Nouv. melang.)

D'Alembert, francouzský spisovatel, napsal: »Náboženství
zjevené poučuje nás o mnohých důležitých otázkách, jichž Filo
soňe nezná. Díky tomu světlu jasnému, jež náboženství křesťanské
rozšířilo po světě, lid je pevnější a jistější v přemnohých těch
věcech.“ '(Encykl.) »Bez zjevení božího byl by člověk na světě
sám sobě hádankou.< (Elem. phil.)

Jak maličtí jsou moderní volnomyšlenkáři a nevěrci! Vyta
hují staré zbraně nevěrců, kteří je dávno pohodili, poněvadž se
špatně osvědčily; styděli se za ně a kajícně vyznali, že to bez
Boha nejde! Dnes sotva kdo přičichl ke vědám, rozumuje jako
nejslavnější filosof a světélkem svého rozumu chce zastíniti světlo



slunce nebeského, světlo zjevení božího. Proto máme v době ad
ventní děkovati Bohu za milost, že nám dal dostatečného světla,
abychom se před poblouzením uchránili.

Pán Ježíš přinesl pravdu a světlo a proto mohl právem říci:
»já jsem světlo světa; kdo chodí za mnou, nechodí v temnotách.
já jsem cesta, pravda a životlc

2. Následkem prvotního hříchu byla porušena přirozenost
lidská, vůle nakloněna ke zlému. Bylo nám třeba pomoci, aby
chom povinnosti svědomitě konali. A pomoc tu přinesl Pán Ježíš.

Učení Kristovo jest pakou, kterou zmůžeme i nejtěžší bře
mena; dodává nám síly nadlidské. Missionář jde mezi pohany
s vědomím, že sotva se vrátí živ, připraven na nejtěžší překážky,
muky a smrt mučednickou. Nikdo ho nenutí, leč láska k bliž
nímu a hojná odměna na věčnosti. Milosrdná sestra tráví dny
a noci 11nakažlivě nemocných, neleká se nákazy ani smrti; slouží
samému Kristu v nemocných a těší se na odměnu po smrti..
Věrný křesťan libuje si uprostřed světáků a nevěrců v konání
svých povinností, v poctivosti, věrnosti a spravedlnosti; neleká se
posměchu zlých a vlažných, raduje se, že slouží Bohu, těší se na
odměnu slíbenou. Bez víry pravé a zbožnosti nemůže býti štěstí
ve společnosti, není pořádku. Policie a světská moc může zakro
čiti tam, kde je patrný zločin nebo přestupek, náboženství kře
sťanské nás nabádá, abychom všude a vždy jednali poctivě, i tam,
kde nás nikdo z lidí nevidí; učí nás, že budeme jednou zodpo
vědni před soudem věčným i z každé prázdné a marné myšlenky.

Učení Kristovo vychovává charaktery, poctivce, kteří jsou
hotovi i život obětovati, než Bohu se zpronevěřiti.

Náboženství dále dává útěchu v neštěstí a chrání před zou
falstvím. Křesťan ví, že Bůh je dobrý otec, který neuloží nám
více než bychom unesli; že když je nouze největší, pomoc boží
bývá nejbližší.

Clověk bez náboženství podoben plavci na moři, pod nímž
se loď ztroskotala. Čím více mizí mezi lidem víra v Boha, tím
více se množí zloba lidská a s ní sebevraždy a zoufalství. Lidé
bez víry jsou největší zbabělci., Proto volá bývalý nevěrec, fran
couzský spisovatel Necker: >O náboženství, tys věrnou záštitou
osudů lidských! V protivenství dodávaš odvahy, v neštěstí sílu;
sužují-li nás úzkosti, odkazuješ na doby příští, okrašluješ naši
budoucnost. Tys nejjistějším průvodčím, jejž nám nebe dalo na
zemi. ]e-li možno snižovati tebeřc (Cours de moral.) »Bůh není
úplně milován, a to je příčina jediná všelikého neštěstí lidského;
proto jsou lidé nespokojeni, mrzuti, oddávají se smutku a žalu,
bojí se smrti a zakoušejí pekelná muka už zde skoro všichni,.
volá francouzský spisovatel Rousseau. (Pensées 144.)

Voltaire, zuřivý nepřítel křesťanství, vyznal veřejně a kajícně,
že celý boj proti Kristu byl jen škraboškou, kterou bral na sebe,
aby jako nevěrec vypadal, že celý život byl řadou pomluv. »Ná
boženství jest opora naše v, protivenstvích a v útiscích; pro mne
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jest jedinou útěchou po třiceti letech plných strasti a pomluv;
strasti a pomluvy byly ovocem mé třicetileté práce.cz (Oeuvr. 36)

Proudhon ozval se veřejně proti útokům na náboženství
těmito slovy: »Největší sprostota jest známkou moderní literatury.
Ukažte mně, můžete-li, jinde svědomí prodanější, duše zkaženější,
než v kastě literátů. Kolik si zachovalo charakter neporušený? Kdo
je příčinou pohrdání prací, nechuti ke konání povinností, rozma
řilosti v rodinách? Kdo příčinou nejdrzejších apostasií? Co záleží
takovým na posvátnosti náboženství, na přísnosti mravů? Litera
tura románová uvrhla generaci celou ve zkázu.c (Idées revol.)

Diderot napsal: »Bez náboženství není ctnosti, bez ctnosti
není" štěstí.: Čím více vzmáhá se nevěra, tím více množí se ne
pravost a nemravnost, tím více jest nespokojenosti, sobectví a ne—
přátelství.

3. Následkem prvotního hříchu vězelo lidstvo v otroctví
ďábla a hříchů. Sami si pomoci nemohli proti úkladům pekla;
bylo jim třeba ochrany, a tu nám přinesl Vykupitel.

»Není bojování naše toliko proti'tělu a krvi,: pravi sv. Pavel,
ale “proti knížatům a mocnostem temnosth (Efes. ó.) »Střízlivi
buďte; volá sv. Petr, aa bděte; nebo protivník váš ďábel ob
chází jako lev řvoucí, hledaje, koho by pohltil.< (5.) Dábel je pů
vodce všeho zla, pramen nešlechetnosti, ustavičný nepřítel člověka.

Pán ježíš přinesl nám zbraň proti ďáblu, milost boží, mo
dlitbu, půst, zpověď a přijímání těla Páně. »Bděte a modlete se,
abyste nevešli v pokušení,c napomíná Syn boží nás všecky. (Mat
17.) »Milostí boží jsem, co jsem, milost boží nebyla marna ve
mně,c pravil sv. Pavel. Sv. Bernard praví: »Kdo upadl do jámy
hříchu, jen'milostí boží může povstati.: s]ako suché půdě třeba
je vláhy, tak člověku milosti,< praví sv. ehoř Naz.

»Kam se uteče otrok hříchu?c táže se sv. Bernard. .Sebe,
kamkoli prchne, vleče s sebou. Chceš-li před Bohem utéci,
k němu se utec, vyznej se a ničeho nezatajuj; vyznati se můžeš,
ukrýti se nemůžešx Sv. Augustin praví: »Zpověď je spása duší,
záhuba nepravosti; zacpává otvor pekla, otvírá brány rajské.:
Sv. přijímání hasí plamen nezřízených žádostí a posiluje duši kře
stana. Křesťan bdělý nemusí zhřešiti maje tolik mocných pro
středků proti hříchu a peklu.:

Korutanský baron Sichern šel ze zvědavosti na pout do
Mariazellu vyzván malířem vídeňským Kupelwieserem. Byl pro
testant, milovník malířství. Na poutním místě se dlouho nezdržel;
vyšel si za město na procházku. U silnice seděla žebračka se
čtrnáctiletým synem němým a blbým. Baron dal jí almužnu a li
toval nešťastný její osud. Ona však pravila: »jsem ubohá, opu
štěná, nemocná, nemohu pracovati, musím žebrati, ale to vše
není tak velikým křížem,“ jaký mám s ubohým hochem. Račte
jen, milostpane, povážiti, jde mu již na patnáctý rok, a ještě neví
nic o Pánu Bohu, nemůže jít ani k svatému přijímáni.<< A dala
se do usedavého pláče. Baron byl velice dojat, že nepláče nad
bídou hmotnou, ale nad neštěstím dítka, jež nezná Boha, ani ho
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nepřijímá. Milost boží se ho dotkla, vrátil se do kostela, brzy
stal se katolíkem a ozdobou církve.

Ubohá chudá žena znala cenu sv. náboženství. věděla, že
bez Boha a bez Krista je člověk nejneštastnějším. Děkujme dnes
Bohu, že poslal Syna svého na svět, aby nikdo, kdo v něho
uvěří, nezahynul, ale život měl věčný.

Troji bída stihla lidstvo, trojí lék proti ní přinesl Spasitel.
Světlo proti temnosti, pomoc proti slabosti, ochranu proti

hříchu a ďáblu.
Rosa přišla s nebes, shůry, oblakové vypršely nám Spra

vedlivého. Hledme si spravedlnosti, Kristus nás neopustí, ale po
boji vezdejším uvede do slávy věčné. V. M. Vdo/zal.

Neděle lV. adventní.
Jak se máme připraviti na příchod Páně.

»Připravuite cestu Páně.:
(Lukáš 3, 4.)

Dříve než začal Vykupitel veřejně učiti, připravoval naň sv.
Jan Křtitel, předchůdce Páně, kázáním a vlastním příkladem.
U řeky jordánu na poušti blízko cesty, kudy zástupy lidu ubí
raly se na pout do ]erusalema, kázal křest na odpuštění hříchů.

>Připravujte cestu Páně! Každé údolí bude vyplněno, každá
hora a pahrbek bude ponížen; místa křivá budou zpřímena, ostrá
budou, cestami rovnými; a uzří všeliké tělo spasení boží.< Hory
hříchů stojící v cestě ať jsou sníženy, údolí zanedbaných povin
ností vyplněno; co křivého na bližním bylo spácháno, buď urov
náno; ostrost proti bližním odstraněna. Sám dal živý příklad jako
kajlcník, ač hříchů neměl. Oblečen v roucho ze srsti velbloudí,
opásán koženým pásem, požíval pokrmu nejchudšího lidu, suše
ných kobylek a medu lesního. _

Jako tehdy bylo třeba přípravy na Vykupitele, tak třeba
každoročně nám všem, aby svátky vánoční nebyly pro nás bez
užitku a příchod Páně nebyl pro nás marným. Poněvadž později
Pán ježíš sám lidem na poušti ]ana Křtitele postavil všem za
vzor, bude nejlepší přípravou na narození Páně, následovati sv.
jana, aby se nám podobné chvály dostalo. jan ze žaláře totiž
poslal své učedníky k Pánu Ježíši, aby se sami přesvědčili, že jest
zaslíbeným Messiášem; aby se ho ptali, je-li skutečně tím, který
přijíti má. Ian věděl, že brzy bude v žaláři o život připraven,
byl by rád viděl za svého života, aby učedníci jeho přidali se
k učedníkům Kristovým. Pán ježíš je poukázal na proroctví
Isaiáše, proroka, který předpověděl, že Messiáš, Bůh, bude dělati
zázraky. Bůh sám přijde a spasí vás. Tenkrát otevrou se oči sle
pých, uši hluchých, jazyk němých bude rozvázán a kulhavý po
skočí jako jelen!

Tak předpověděl lsaiáš. Učedníci Janovi viděli právě, jak
Pán ]ežíš uzdravoval nemocné, a proto jim řekl: >Jdouce zvěstujte



janovi, co jste slyšeli a viděli: slepí vidí, hluší slyší, kulhaví chodí,
málomocní se očišťují.c Chtěl říci, že právě tu naplnilo se proroctví
Isaiáše. A když učedníci odcházeli, mluvil Pán ]ežíš o Janovi,
řka: »Co jste vyšli vidět? Třtinu-li větrem se klátící, člověka,
měkkým rouchem oděného, proroka-líh jan není třtinou, ale ne
ohroženým vyznavačem, který dá život za pravdu; jan žije život
odříkání; on je více nežli prorok, ont jest nejbližším předchůdcem
Messiáše.

Tři otázky dal Pán ]ežíš, aby ukázal tři jeho veliké před
nosti, které se mu tolik líbily, a za něž tolik chvály byl hoden.

Chceme-li se také líbiti Pánu ježíši, chceme-li, aby radostně
vešel o vánocích do našeho srdce, následujme vzoru sv. ]ana —
tří jeho předností, jež Pán ježíš na něm veřejně pochválil: jeho
sebranosti ducha a neohroženosti, přísné kajícnosti a věrného za
stávání úřadu prorockého.

PojednánL
1. Co jste vyšli vidět? Třtinu—li větrem se klátícíř Jan není

mělkého ducha, který si všímá jen běžných a všedních událostí,
a nedbá záležitostí nejdůležitějších. Jan jest mužem neohroženým,
který hledá jen slávu boží a spásu lidí, nehledí ani v pravo, ani
v levo, neleká se obtíží, neumí lichotiti a podporovati zlobu lid
skou; pevný jako stoletý dub a žádná bouře ho nevyvrátí. Ne
lekne se ani krále. ale život dá za pravdu aprávo. — Chceme-li,
aby Kristus zavítal do našich srdcí, varujme se ohledu lidského,
neohroženě ukažme, že toužíme po Spasiteli.

Všecky myšlenky mají směřovati k božskému dítku. Neza
nášejme se věcmi, jež mysl rozptylují, nestarejme se příliš o nej
nepatrnější události, mluvme málo s bližním, mluvme více 5 Bo
hem; varujme se společnosti a vyhledávejme samotu. Bl. Tomáš
Kempenský praví: »Budeš-li se varovati zbytečných rozmluv a
zahálčivého chození a zvídání novin, najdeš dosti času k spa
sitelnému rozjímání.

V tichu a pokoji prospívá duše nábožná a učí se tajemstvím
písem rozuměti. Tut nalézá potoky slz, jimiž by se po všecky
noci obmývala a očišťovala, aby se Stvořitelem svým tím důvěr
něji obcovala, čím více se vzdaluje ode všeho hluku světského.
A proto, kdo se od známých a přátel odlučuje, k tomu přiblíží
se Bůh s anděli svými.< (I. ZO.)

Pohanský mudrc Pythagoras zdržoval se celý rok v pod
zemní skrýši v samotě, a sice aby lidem jednou prospěl, opustil
na čas lidi, chtěje s Bohem více se zabývati. Poznal, že ve víru
světa nemožno sebranou myslí rozjímati o záležitostech duše. Sv.
Bernard doporučoval co nejdůtklivěji svému chovanci papeži
Eugenu, aby často od svých prací se odtrhl a do samoty se ode
bral, modlitbě a rozjímání se oddal; neboť v samotě, říkával, sám
více o Bohu a věcech božských se naučil, nežli v knihách a ve
školách. '

Známo vám zajisté, že císař Karel IV., otec vlasti, častěji
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jezdíval na svůj Týn, Karlštejn, kde o samotě rozjímal o prav
dách náboženských a stavu své duše. V samotě mluví k nám
Duch sv. Čím dále se vzdálíme hluku světskému, tím bližší jsme
svému tvůrci.

Na samotě poznává křesťan své nedokonalosti, zatouží po
lepším životě, stává se opatrnějším a vůči světu — neohroženým,
nebot vidí tu osvícen milostí marnost světa, pošetilost pýchy lid
ské, krásu pokory; poznává, jak malý jest před Bohem křesťan,
třeba nejvyšší hodnosti, nekoná-li svých povinností, a jak velikým
jest u Boha i nejposlednější z lidí, koná-li věrně povinnostiaboií
se hříchu.

První přlpravou k vánocům buď tedy neobroženost a láska
k samotě, poznání sebe, řádné zpytování svědomí.

2. Aneb co jste vyšli vidět? Člověka-li měkkým rouchem
oděnéhoř

„Slovy těmi chtěl Pán ]ežíš veřejně pochváliti Janovu kajíc—
nost. Sv. Jan jest vzorem kajícníků, neboť činil pokání, ač hříchu
neměl, poněvadž už od nejútlejšího dětství pokání činil a poně
vadž pokání jeho bylo tak přísné a tuhé, že nejedl leč su
šené kobylky a med lesní, a oblékal se v hrubé velbloudí
roucho, jež opásal pásem Svatý Jan řídil se co nejbedlivěji dle
vlastního kázání, v němž volal: »Čiňte hodné ovoce pokánílc
(Luk. 3, 8.) On sám přinesl nejhojnější ovoce pokání. Proto dal
se Spasitel od něho pokřtíti.

Chceme-li, aby Spasitel zavítal 'do srdce našeho, čiňme hodné
ovoce pokání. Srdce naše musí býti naplněno pocitem nehod
nosti, slabosti ducha a vůle, touhy po Vykupiteli a životě dle
víry bezúhonném. A s touhou touto musí se i zevní život sho—
dovati.

Proto nařizuje církev půst v adventě, újmu v jídle a za—
kazuje hlučné radovánky. Proto napomíná sv. Pavel: »Vězte, že
hodina jest, abychom již ze sna povstali. Noc pokročila, den se
přiblížil. Odvrzmež tedy skutky temnosti a oblecme se v odění
světla; jako ve dne poctivě chodme, ne v bodování a opilství, ne
v smilstvích a nestydatostech, ne ve sváru a závisti, ale bblecme
se v Pána Ježíše Krista.: (Rím. 13.)

Před nedávnem přinesl jeden český list článek, jehož nápis
byl: »Vesnice s obyvateli bez hříchu.: V anglickém hrabství Der
byshire jest mezi malebnými kopci vesnice Blackwell, asi 4000 duší
čítající. Tato vesnice se těší pověsti, že má obyvatelstvo bez hříchů.
Není tam ani zloděje, ani pijáka, tím méně zločince. Manželé a
svobodní vedou vzorný život; mezi muži není rvaček, mezi že
nami není klepů. Jeden britský novinář tam strávil jeden den,
aby se přesvědčil o živOtě obyvatelstva té vesnice. Generální ře
ditel největšího dolu v Derbyshirenu má v kotlině blíže Black
wellu své budovy. Veškero práce schopné mužstvo vesnice, jakož
i děvčata a ženy jsou tam zaměstnány a žijí pod vládou gene
rálního ředitele dolu, který se jmenuje Todd. Když tam ředitel

Rádce duchovní. 2



před 20 lety přišel, nalezl tam velmi špatné poměry; vzájemné
hádky, nepřátelství, opilství, nemravnost a bezbožnost. Znenáhla
podařilo se mu způsobiti obrat, který naplňuje každého obdivem.
»Pouze já mám zde co poroučeti,< pravil s úsměvem ředitel
k žurnalistovi, »a lidé mne poslouchají rádi. Netrpím prostě žád
ných nepravostí a bezbožností; každý musí řádně konati svou
práci, svého platu použiti výlučně k dobru své rodiny a chovati
se při společenských zábavách tak, jak to slušnému člověku při
náleží. Především nikdo nesmí píti přes míru, žádnému manželi
neodpustím, jestliže se svou chotí špatně nakládá. Náš četník
přivede každého hříšníka ke mně. Mluvím mu do svědomí a dá
vám mu příležitost ku polepšení. Nepoužije-li té příležitosti a je
přiveden ke mně po druhé, pak jest propuštěn a musí se z naší
vesnice. vystěhovati. Takový případ stane se nanejvýše jednou
v roce < Vesničané mluví o svém přísném, ale dobrotivém a spra
vedlivém pánu s největším nadšením.

Pořádek činí člověka šťastným. jak by se žilo na světě,
kdyby se lidé drželi přikázání božích! Jestliže zmínění vesničané
z bázně před propuštěním snažili se ve všem vyhověti svému
pánu a nemusili se před ním zodpovídati z nějaké nepravosti, jak
teprve křesťan měl by žíti spořádaně, aby ani jedním hrubým
hříchem se Bohu nezpronevěřil a každoročně o vánocích v čistém
srdci svého Spasitele nadšeně mohl uvítati, aby nebyl na věčnosti
zavržen!

3. Ku sebranosti ducha, ku pokání a umrtvování těla ná
leží dále ještě jiná povinnost 2 příkladu sv. ]ana. »Co jste vyšli
vidět? Proroka? Pravímť vám, že více nežli proroka.<

Proroci byli ve St. Zák. Bohem nadšení muži, kteří jménem
Boha k lidu mluvili, napomínali, kárali, těšili, posilovali v utrpení
a na Vykupitele připravovali. Byli to muži modlitby, kteří Boha
na kolenou o smilování prosili, když Bůh musil trestati zlobu lidu.
A ze všech proroků největším byl sv. ]an; neboť 011již ukazoval
na Vykupitele a připravoval lid naň a sám cestu ukazoval svým
příkladem.

Chceme li však o vánocích nalézti Vykupitele, musíme býti
dle příkladu Janova také proroky, a sice horlivou modlitbou
v soukromí a ve spojení s domácími, napomínáním a poučováním
svých nejbližších. Použijme těch několik dní do božího hodu, nežli
Syn boží sestoupí k nám, modleme se horlivě a vzdělávejme na
vzájem. Vezměme modlitební knihu do rukou, i jinou knihu po—
učnou, která by nás ještě více s Bohem sblížila, láskou a touhou
po Vykupiteli naplnila; a pak kleče všichni společně v domác
nosti volejme: »Rosu dejte nebesa shůry, a oblakové dštěte
Spravedlivého; otevř se země a vydej nám Spasitelelc (Isaiáš
45, 8.)

Tak volali zbožní lidé před narozením Messiáše, tak volejme
i my každoročně před vánoci.

Upravme srdce svá, očisťme ode skvrn hříchu, okrášleme
květinami dobrých skutků, modlitby a nedočkavé touhy po Spa—
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siteli, a pak zavítá nebeský host do srdcí naších a přinesessebou
nejhojnější požehnání. — Bohužel, mnoho jest křesťanů vlaž—
ných, kteří o vánocích zůstávají chladnými svědky radosti zbož
ných křesťanů.

Příčina toho jsou smutné poměry naší doby, všeobecná ro—
zervanost a—nespokojenost na jedné straně a na druhé opět od—
cizení se Bohu, požívavost a smyslnost, a z nich vycházející —
zoufalství.

Národ náš drahý jest rozháněn cizinci, kteří usilují nejprve
připraviti o víru, dědictví otců našich a pak znemravniti, aby
národ se dal spíše zotročiti a pak vyhladiti.

Denně čítámevnovinách o vraždách a sebevraždách. jak ho
lestno musí to býti každému upřímnému vlastenci, když národ
český řítí se do záhubyl

Před nedávnem vydala Jednota střádalů v Praze provolání
k zouíalcům. Praví toto: »Největším a téměř posvátným ma
jetkem národa jsou bystré hlavy a pilné ruce jeho příslušníků.
Ceníme ty drahé hlavy nade všecky statky světa a vedeme o ně
nejtěžší boj. Ztráta každé jednotlivé nás bolí a rozčiluje, nebot
cítíme, že každým úbytkem hlav ztrácí národ na životní síle, jako
navrtaná bříza. Na jedné straně namáhají se Matice, aby nám
zachránily kde jakou dušinku českou, ale na druhé straně ubývá
nám úžasný počet dospělých lidí z různého poblouzení přišernou
nákazou samovraždy. Nesmírná tato rána pro malý národ, z níž
utíká mu stále krev, když ho v boji nejtěžším opouštějí synové
a dcery před časem a dobrovolně. Vedle nešťastné lásky bývají
“to zejména rozhárané rodinné poměry, záležitosti peněžní a ne
dostatek smyslu pro duševní a hospodářskou rovnováhu, které
mnozí pokládají za tak zoufalé, že ničí nerozvážně nejen život
vlastní, ale i celých nevinných rodin.

Veškerá naše intelligence bude zajisté přemýšleti 0 pro
středcích, jak zabrániti alespoň částečně rozšiřování tohoto hrůz
ného a nakažlivého zla. Záchrana každého jedince bude skutkem
dobrým a vlasteneckým. Mnohdy již útěcha, vlévaná do srdce
zoufajících, způsobí obrat ve smýšlení lidí opuštěných a nešťast
ných. Jinde zase dobrá a přátelská rada osoby zkušené může
zachrániti zoufalce před činem nepředloženým. Voláme proto ke
všem lidem, obírajícím se úmysly sebevražednými a ničícími:
»Než přikročíte ku provedení nešťastného předsevzetí, svěřte se
lidem dobrým a rozšafným; požádejte o radu, jak vybřednouti
z poměrů tisnících. Nemáte—li nikoho, neb stydíte-li se, obraťte
se s důvěrou ústně neb písemně na podepsanou jednotu, která
právě zařídila bezplatnou poradu v záležitostech zoufalých. Do
stane se vám útěchy a nezištně rady zdarma a rychle. Tajnost
úplná, mlčelivost zaručená.:

Z provolání vidíme, že jest skutečně zle, že jednota koná
skutek velice šlechetný. Kéž zachrání tisíce zoufalcůl A jisto je,
že dokud lidé drželi se Krista a žili dle náboženství, nebylo sebe
vrahů. .
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Každý rok o vánocích spojili se s Kristem, v postě opětně
a pak častěji na větší svátky. Kristus. byl vůdcem, těšitelem a
ochráncem nejlepším. Záchrana národa závisí od úplného obratu
z poblouzení a návratu k Bohu. Připravujme každoročně cestu
Pánu ježíši do svého srdce o vánocích, nosme Ježíše ve svém
srdci a Kristus nás neopustí na světě, neodloučí se od nás po
smrti na věčnosti. V. M. Váchal.

n.."

Neděle l. adventní.
Poklad duše: !. zbožnost, ".jak ji nacvičiti výchovou.

>Čas jest ze sna povstati.c

Sen! Všichni víme, co jest sen a nevíme přece o něm, ani
jak povstává. Víme, že je to hra fantasie, že napodobí život sku
tečný, ale že skutečný život to není. Kdo chytá sen, ten lapá stín.
Zivot jest něco skutečného a proto je třeba říditi se dle skuteč
nosti, ne dle snů. Smějí se lidé právem snářům, ale přemnozí
z těch, kdo se snářům smějí, jsou sami nejhorší snáři, protože
se řídí v životě myšlenkami, které jsou méně skutečné než sen!
Proto sv. apoštol vybízí povstati ze sna, dle něhož jich tolik žilo
tehdy v době pohanské, a žijí dle snů svých mnozí i dnes. Ze
jména ohledně sv. náboženství a základních vět jeho jest tolik
snílků, že bychom u všech loterií nenašli tolik lehkověrných lidí.

Všechny náboženské věty o duši a Tvůrci, o odplatě a hříchu
jsou skutečnosti, dle kterých musíme žíti. Nezměníme je sebe
lahodnějšími sny. Když jsem minule vykládal o pokladu, který
má s sebou vzíti otec a matka, když zakládají novou rodinu,
musím také na srdce vložiti jiný poklad, který rodiče mají dáti
věnem dětem svým, aby nežily dle snů, ale dle skutečnosti. Tím
pokladem jest skutečná zbožnost ve výchově. Proto ji činím před
mětem rozjímání a sice: I. v čem záleží a II. jak se v ní vy
chovává.

PojednánL .
I.

Zbožnost jest onen způsob nazírání na vše, co v životě člo—
věka se naskýtá, se zřetelem na Boha. To jest podstata zbož
nosti, aby ve všem byl poznáván, uctíván a milován -— Bůh. To
je to měřítko pro všechny city, řeči a skutky. Dle toho, jak bé
řeme za měřítko svého jednání Boha a jeho věčnéa nezměnitelné
pravdy či sny, kterými se klame ten a onen, vytváří se povaha
zbožná neb bezbožná. Už pouhé slovo naznačuje cenu obou věcí
a vy sami cítíte ten rozdíl mezi životem zbožným a bezbožným.
Všechnu cenu a špatnost cítíte při pouhém slově zbožnost a bez
božnost. Celá povaha se nám jeví při pouhém významu slova,
což při skutečnosti.

Zbožnost jest svatá míra pro veškeré jednání lidské. Zbož
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nost člověka povznáší, ušlechtuje a sílí. jen to lze nazývati zbož
ností, co celého člověka povznáší k Bohu a v něm obnovuje.
Zbožnost pravá musí býti matka pravých ctností. Zbožnost není
v řeči, ani v návštěvě kostela, ani v dlouhé modlitbě, ani v trp
kých nářcích na zlý svět, nýbrž zbožnost jest jako víra živá, ve
skutcích dobrých: spravedinosti, mírnosti, statečnosti, čistotě atd.
Jedná-li se o lásku boží, je třeba více skutků než slov. Sv. Jan
Zíatoústý říkával: »Filosofovati slovy jest lehko, ale těžko jest
vznešená slova vznešenými skutky potvrditi.

Pravá zbožnost musí člověka naplniti radostí k práci, ku
obětem,—které se mu naskytnou, kde to nečiní, tam není pravá
zbožnost. Kde však pobožnost tyto ctnosti působí, jest na pravé
cestě.

Kdo v modlitbě hledá sílu proti svým vášním, povzbuzení
k snášení útrap, ku vykonávání povinností, ten jest právě zbožný.
Sila v boji proti svým vášním, trpělivo3t s jinými vadami, tot
jsou pravé známky pravé zbožnosti. _

A nyní obratme se k té otázce, kterak ji pěstovati a cvi
čiti, jako poklad rodiny, z něhož ti členové mají největší po
žehnání pro život, který není sen, nýbrž drsná skutečnost, která
potřebuje mnoho síly a sebezapření. Lidé, zejména mladí, do
mnívají se, že život jest jako snivý román. Poněvadž život jest
tvrdé přemáhání obtíží, práce, proto má mladá duše k tomu býti
vedena. V tom jest veliké umění a práce rodiny. Proto vizte,
kterak připravíte dítky na drSnou školu života.

II. '

jak tedy vložiti pravou zbožnost členům v rodině? Zde
platí zásada: Kdo co nemá, jinému nedá. Kdo nemá sám pravé
vnitrné zbožnosti, není schopen jinému ji dáti. jestli rodiče ne
mají sami potravy tělesné, nemohou ji ani dětem dáti. Rovněž
tak jest s potravou duše, která jest daleko potřebnější než tě
lesná dle slov samého Pána našeho: »Netoliko chlebem, ale kaž
dým slovem, které vychází z úst božích, žije člověk.< To jest.
zbožnost pravá: žíti v přítomnosti boží, dle slova a pravdy boží.
Kdo však takovou zbožnost sám nemá, jinému ji nedá.

Umrtnost dítek jest veliká, že mají už často zárodek ne
moci z rodičů, a že se všemi prostředky proti ní včas nepra
covalo. Ale ještě větší jest počet duševních pádů smrtelných
i u mladých duší, protože se proti tomu včas nepracovalo ve
výchově.

'Zbožnost pravá jest věc vnitřní ne zevnější, proto se může
jen .výchovou vdechnouti do duše. Komu se podařilo dítěti vdech
nouti jedinou pravdu náboženskou do duše, ten vsadil draho—
cenný štěpný strom do zahrádky jeho života. Jediná pravda:
>Oko boží mne vidí:, může proměniti způsob života daleko více,
než všechny předpisy o slušnosti, jimiž se děti cepují. Skutečně
žijí všichni lidé dle jakýchsi zásad životních. Dle toho, jaké jsou
tyto životní zásady, vypadá také život. Zásady mnohého mladého
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člověka jsou jako zmatený sen a život pak jest dle toho: jako
by neměl nesmrtelnou duši, zodpovědnost a věčnou odplatu.

V tom bláhovém snu jsou odchovávány dospívající duše a
rodiče se domnívají, že to tak musí býti a že člověk později
přijde k sobě. Vložiti do srdce mladých tvorů moudré zásady
životní jest sv. povinností rodiny.

Však tato práce se zdaří, jen kde opravdová rozumná láska
řídí rodinu. To jest tak jako s léčením nemocného dítěte, kdy
právě matka na všechny prostředky myslí, jimiž by zdraví dítěti
zjednala. Tak jest i s výchovou. K tomu, aby dítě odložilo své
nectnosti a přivyklo si životu správnému, jest třeba velice mnoho
vynalézavé lásky. Tato vynalézavá, výchovná láska bývá jen ve
skutečně zbožné duši, a lepší jest než ti, kteří učené spisy o vý—
chově psali bez lásky a zbožnosti křesťanské. Tot patřilo již ku
zjevům denním, že děti takých paedagogů byly nejméně zvedené.
Řídily se bláhovými sny a žily v nich.

Zde platí věta sv. Pavla (I. Tim. 4, 8.): »Zbožnost jest ku
všem věcem užitečná, majíc zaslíbení nynějšího života i budou
cího. Věrnéť to slovo a všelikého oblíbení hodno.< Tak zejména
při výchově jest, že zbožná výchova působí dobře i v časných
věcech.

Když mám říci, kterak zbožnost dáti dětem věnem a s ní
zaslíbení nynějšího života i budoucího, musím říci, že lze je dáti
jen příkladným životem. Místo slova »modli se !: jest lépe viděti
se modliti. Místo slova »jdi do kostela: lépe jest jíti a vzíti dítě
s sebou Místo: »bud' střídmýc jest lépe býti střídmý a ve všech
ctnostech příkladný. Povstaňte ze s'na, že dítky se rodí buď
hodné. bud špatné. Toť blud. „

Děti se vychovávají 'špatně, neb dobře. Spatná výchova jest
slovo bez skutku, skutek bez lásky a přesvědčení. Všechny možné
věci do hlavy maličkých se cpou, ale zbožnost skutečná a prav
divá, v níž jest požehnání časné i věčné obsaženo, ta se nepě—
stuje aspoň ne věrně a názorně. Vůdce katolíků německých, svě
tový státník dr. Ludvík Windhorst na sjezdu katolickém mluvil,
který obraz ženy jest nejkrásnějším a pravil, že obraz matky,
učící dítě katechismu. Vidíte tuto pravdu znázorněnou na obraze
sv. Anny, která učí Pannu Marii čísti v knize sv. Písem. Svatý
František Saleský, vychovatel věru vzorný, užívá úsloví, které při
prvním slechu světského snílka zarazí: »Lepší jest unce pobož
nosti, než pytel učenosti.: V praktickém životě, pro mravy jest
věta ta zlatým zrnem. Kdo by chtěl viděti ji stělesněnu, tornu
uvádím kratince život českého zahradníka Bílka od Hořic. Ode
šel do ciziny a měsíčně posílal matce podpory. Držel se výtečně.
Společnost zahradnická jej poslala do Jižní Ameri-ky hledat kvě
tiny, které by se zde dařily. Měl krásný plat. Podnebí Jižní Ame
riky zimnicí sklátilo tohoto šlechetného syna, který nikdy na svou
matku nezapomínal. Když zemřel, ohledali jeho pozůstalost a
s ní našli vedle nástrojů a knihy botanické jednu opotřebovanou
knížku, která vysvětluje hlavní rys jeho šlechetné povahy. Která
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myslíte, že to byla kniha tak vlivná? Slyšte: byl to praprostý,
dětský, školní katechismus, který si nesl s sebou do světa. Tak
si mladí lidé béřou a osvojují lecjakýs duševní majetek — a dle
něho jednají. Sen a dle něho sní a špatně žijí. Chcete-li míti ra
dost jako matka mladého zahradníka, dejte do jeho školní tašky
s láskou a úctou nevšední katechismus a ještě lépe bude, když
jej budete vštěpovati do duše, aby ty životní skutečné pravdy
zůstaly mu po celý život ukazováčkem cesty k dobrému, k ctnosti,
sebezapření a k věrnosti.

»Zbožnost jest ke všem věcem užitečná: a také i pro zdraví.
Zbožnost zabrání tisíce hříchům, které tělo ničí, zbožnost zabrání
mnohým věcem. které spokojenost a majetek zničí. Ale tato
zbožnost musí býti z duše do duše vsazena, jinak je to jako
špatně přidělaný vroub, který se neujal.

]est vážnou povinností rodičů vychovati dítky zbožně a dáti
jim základ pro skutečný život.

Sv. Bernard vyprávěl v jednom kázání varovný příklad ro
dičům. Zlosyn byl odsouzen k smrti. Mezi diváky byl i jeho
otec. Zlosyn si vyžádal dovolení směti promluviti s otcem. Do
voleno mu to. Přiblížil se k otci a dělal, jak by jej Chtěl obej—
mouti. Pokousal jej však a volal: >Ty mne věšíš na šibenici, ty
jsi byl shovívavý k mému lehkomyslnému životu, tys vinen, že
tek hanebně umírám.: (Kist, Erziehung)

Lord Denbigh, stejně proslulý jak učenec tak i politik,
v Birminghamu dne 15. listopadu roku 1869 pravil: »Kdo chce
vychovati lidi bez vychovatelství, které má za základ positivní
náboženství, ten jest blázen, on dělá z.člověka nejnebezpečnějšího
tvora, jaký na božím světě může být.<

Nechť si sní kdo chce jak chce o výchově člověka a lidu,
základem povahy dobré zůstává náboženství, které se jeví zbož
ným životem. Kdož máte uši k slyšení, slyšte. Chcete-li své dítky
pojistiti co nejlépe proti všem mravním nebezpečím, učte je bázni
boží, která jest základem moudrosti životní. Vše nám tu pravdu
hlásá: slovo boží, zkušenost lidská, statistika soudní, lékařská
prakse, denní styk, ale mnozí jsou slepí a hluší, oni sní své sny
a hynou.

Povstaňme a vzbudme své drahé, aby chodili ve světle Kri—
stově a dle něho vychovávali sebe a své. Výchova zbožná jest
záruka šlechetné povahy a všeho požehnání. Je to největší věno,
které můžete dát dětem svým a jste povinni je dát, abyste mohli
říci: »Z těch, které jsi mi dal, neztratil jsem žádného.: Amen.

Fr. Vaněček.
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Neděle lí. adventní.
Svědectví nekřesťanských Spisovateíův starověku o Kristu.

»Bratři! Cožkoli napsáno jest, k na—
šemu naučení napsáno jest!c

(Řím. 15, 4.)

:Byl ?ežz'š Nazaretský skutečně ŽÍT/PG
Rekneš: jaká to otázka? Kdo v celém světě popíral kdy,

že ]ežíš Kristus na světě byl? Což jest možno, aby rozumný
člověk o tom pochyboval? Toť přece jest naprosto vyloučeno!
Tak zdá se ti. drahý bratře v Kristu; — ale přece, ačkoli je to
nepochopitelné, ba šílené jednání, přece našli se lidé, kteří po—
chybuji o tom, zda ]ežíš Kristus skutečně žil, a popírají to. ježíš
Kristus nazývá se sluncem spravedlnosti, a můžeme dodati, jest
i sluncem pravdy. Ode dvou tisíciletí září na duchovním nebi
člověčenstva, a přece jsou lidé, kteří praví, že osobnost Ježíše
Krista jest právě tak záhadná a, nejistotou obestřená, jako na př.

.osoba praotce národa našeho Cecha. Vždyť snad dobře se pa
matujete, že jeden z největších a nejrozšířenějších listů našich *)
před několika lety na Hod boží vánoční líčil narození Páně ne
jako skutečnou událost, ale jako krásnou báchorku, pověst, háj,
mythus.

Uvážínie-li, jak je ten list rozšířen, jak mnozí lidé tištěnému
slovu věří, nepodivíme se kazateli, že vystupuje s otázkou: »Byl
_?ežz'š Nazaretský skutečně ŽŽTJPC

Dnes chci vám, nejmilejší, na tu otázku dáti odpověd. Byl
jsem k ní sveden počátkem dnešní sv. epištoly, v níž sv. Pavel
praví:

»Cožkalž napsána jest, k našemu naučení napsána jestx
Ano, i to, co napsali mužové ke křesťanskému náboženství zcela
lhostejní aneb dokonce jeho největší nepřátelé, i to jest pro nás
důležitým & nad jiné vážným svědectvím. Svědectví jejich má tím
větší cenu, tím větší váhu a tím více naší víry zasluhuje, protože
mužové, od nichž pochází, neměli pražádného zájmu na tom, do
svědčovati něco nepravdivého, zpravovati nás o něčem vymy
šíeném.

Nuže, co jest napsáno u nekřest'anskýeh spisovatelů nejstarší
doby () Kristu a a křesťanství „%našemu poučení?

Pojednání.
I.

Stojíšlli na pražském Karlově mostě a pozoruješ-li řeku,
vidíš, jak její vlny stále a stále ku předu se valí, s hukotem jez
přetékají a k moři spěchají. Zda ti nenapadne, odkud ten proud/>

") Nár. Politika. —Bebel (Christentum und Sozialismus 7): >Der Anteil
Christi an dem, was man Christentum nennt, ist schon seiner nebe!/zaften
Existenz wegen ein sehr fraglicher.<
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Nemá svůj počátek, pramen? Ano, na Šumavě z malinkého zřídla
vyvěrá Vltava, tam má svůj počátek.

A což křesťanství? Není-li i ono obrovským proudem, který
po dva tisíce 'let lidstvem mohutně se valí, přinášeje nezměrné
požehnání všem pokolením a národům? A zdaž nemá i ono svůj
počátek, nemá své zřídlo? Mohamedanismus by nebyl bez Moba
meda, Lutherismus by nebyl bez Luthera a důsledně jsme nu
ceni říci: křesťanství by nebylo bez Krista, a kdyby nebylo bý
valo Krista, nemohlo by býti o křesťanství ani řeči.

Kdo by nechtěl věřiti, že Vltava má na Sumavě svůj za
čátek, může se o tom přesvědčiti; může jíti proti proudu apřijde
konečně až k tomu zřídlu, z něhož Vltava jako malý potok vy—
věrá. A podobně jdeme-li v křesťanstvíproti proudu, stopujeme-li
zpět století za stoletím, přicházíme až k době, kdy vzalo svůj
začátek, kdy objevuje se na tomto světě. A kdo jest jeho zakla
datelem? Jak mnoho svědků nám praví: Kristus. Než, upustíme
od těch svědků, kteří přináleželi sami náboženství KriStovu, a
Všimněme si jenom svědků nekřesťanských. Co ti nám vypravují?
Co u těch napsáno k našemu poučení?

II.

1. [Svědectw' Plim'ovo. (62—114 po-Kr.)] Za vlády římského
císaře Trajana, který panoval od roku 98. do roku 117. po Kr.,
byl v Malé Asii, v provincii Bythynii zvané, místodržitelem Pli
nius. Protože v jeho provincii křesťanů houfně přibývalo, tázal se
v Rímě, jak by se k nim zachovati měl? V důležitém jeho listě
čteme: »Nikdy jsem dosud *) nebyl přítómen soudnímu vyšetřo
vání křesťanův a nevím, proč vlastně jsou k soudu poháněni a
zač mají býti trestáni. Což již jméno >křesťan< jest provinčním,
aneb trestati pouze zločiny, které se k němu připojují? Zatím
jsem s těmi, kdož mi byli jako křesťané udáni, takto nakládal:
Tázal jsem se jich, jsou-li křesťany. jestliže přisvědčili, opakoval
jsem otázku s pohrůžkou smrti dvakrát až třikrát. Jestliže setrvali
na své výpovědi, kázal jsem je popraviti; neboť ať již bylo to,
k čemu se přiznávali (: křesťanství), jakékoli, pro mne nebylo
pochybnosti, že jejich svéblavost 'a nepoddajná tvrdošíjnost ztre
stána býti musí. Někteří se prohlásili křesťany. později však od
volali své výpovědi řkouce, že byli křesťany před čtvrt rokem a
dříve, ba někteří pravili již před dvacíti lety. Ostatně ujišťuji, že
celá jejich vina v tom záleží, že se ustanoveného dne pravidelně
před východem slunce shromažďují, společně hymnus konaliKrista
jako Boha zpívají a přísahou se zavazují, zdržovati se krádeže.
iupičství, cizoložství a podobně. Když shromáždění ukončeno, schá
zejí se opět k společným, avšak nevinným hodům. Pokládal jsem
za nutné otázati se tajně dvou otrokyň, jimž říkají diakonisky;
ale i u nich jsem neshledal ničeho jiného než bezměrnou pověru.
Prosím tedy o tvoji radu, jíž je třeba zvláště vzhledem k veli

ť') To jest dříve než jsem nastoupil úřad mistodržitelský v Bithýnii.
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kému počtu udaných. Je totiž udáno celé množství osob každého
stáří, stavu a pohlaví; ten pověrečný mor zasáhl již nejen města,
ale i vesnice a venkov. Mám však za to, že dalšípostup zasta
víme. Jisto jest, že opuštěné chrámy (pohanských božstev) opět
jsou navštěvovány; obřady dlouho nekonané opět se odbý ají;
obětní zvířata opět nacházejí kupce, kterých jest ovšem velice
málo.v

Jest třeba velice dobře si připomenouti, že tento dopis není
soukromým, ale úřední zpzáw'u, a že byl psán asi roku 112 po
Kristu. A přece již dosvědčuje, že křesťané Kristu jako Bohu
hymny a písně zpívají. MůžeLtedy někdo pochybovati, zda Kristus
skutečně žil? _

2. [Svědeetm' Suetanz'ow. (Asi 81—113 po Kr.)] Když sv.
apoštol Pavel byl v Římě po dva roky držán ve vazbě, měl dosti
svobody a volnosti, tak_ že mu bylo možno i tam evangelium
kázati. Jednou prohlásil Zidům, že, pro jejich zatvrzelost evange—
lium bude pohanům kázáno, a ti že s radostí je přijmou. Pro ta
slova »odešli od něho Židé, majíce mezi sebou mnohé hádkyc.
(Skutk. 28, 29.) _

Tyto hádky mezi Zidy vzaly svůj začátek již tehdy, když
sv. Petr do Říma přišel a tam křesťanskou obec založil, totiž asi
roku 42 Nezůstalo pouze při slovech, ale nezřídka vznikly i vý
tržnosti. rušení veřejného pokoje a pořádku, tak že císař Klau
dius r. 52 Zidy z Říma nadobro vypověděl.

ímský spisovatel Suetonius') nám o tom vypravuje: »Klau
dius idy ;: popudu jake'hos Krista ustavičně rozbroje tropícz'
.? Říma vyhnal.
„ Kdyby nebylo Krista, tak musíme se tázati, zda by se byli
lidé v Římě již kolem roku 50. tak k vůli němu hádali ano se—
prali, že bylo proti nim úředně zakročeno, že byli z Říma vy
hnáni?

3. [Svědeetm' Tacz'z'ovo.(54—120.)] Dne 19. července r. 64
zapálil císař Nero město Řím na 14 stranách, aby si mohl před—
staviti, jak asi vypadal požár města Troje. Protože podezření lidu
se na něj obrátilo a císař o svůj život se obával, odvrátil Nero
hněv rozezlených davův od sebe a prohlásil křesťany za paliče.
Sám započal první veliké pronásledování křesťanů. Dějepisec Ta
citus v 15. knize svých Annálů vypravuje, že veliké množství
(ingens multitudo) křesťanů dílem bylo ukřižováno, dílem do zví
řecích koží zašito a dravým psům na pospas hozeno, dílem hořla
vými látkami polito, obaleno a zapáleno; při svitu těchto >Ne
ronových pochodní: procházel se císař — netvor ve svých za
hradách a pásl se na mukách a bolestech ubohých odsouzenců.
Jak církevní spisovatel Tertullián dosvědčuje, byli i knížata apo
štolští za tohoto prvého pronásledování křesťanů v Římě k smrti
odsouzeni: sv. Petr ukřižován, sv Pavel sťat.

*) V 25. kapitole životopisu Klaudiova: »Judaeos impulsore Chresto
assidue tumultuantes Roma"expulit.:
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Když byl Tacitus vylíčil křesťany jako lidi, jichž se každý
štítí a jež každý nenávidí, připojil: »Původce jme'na křesťanů,
Kristus, byl za panování císaře Tiberia od vladaře Pontskélzo
Pila'ta smrtí potrestán.—

Tacitus nevybravoval pohádek, ale byl dějepiscem a to tak
důkladným a svědomitým, že do dneška má v učeném světě jméno.
Zprávu svoji čerpal z trestních aktů římských archivů. je tedy
nepochybně jistá, správná, pravá.

I místodržitel judský, Pontský Pilát, jenom toho Krista mohl
dáti popraviti, který skutečně žil

4. [Svědectví ?osefa Flavia. (37—100 po Kr.)] Neizname
nitějším světským spisovatelem židovským jest josefus Flavius,
který se narodil v jerusalemě r. 37 po Kr., pocházel z vážené
rodiny kněžské, a jeho matka byla příbuzná slavného rodu Mak—
kabejského. V 18. knize svého díla: »Starožitnosti židovskéc líčí
panování Heroda, jenž dal Jana Křtitele, předchůdce Páně, stíti.
Při té příležitosti vypravuje:

»V ten čas vystoupil te'ž ?ežís', muž moudrý, je-li vůbec
možno člověkem jej nazývati, nebot činil podivuhodné skutky a
byl učitelem lidí, kteří rádi pravdu poslouchají To byl Kristus.
Ačkoliv jej Pilát na udání nejvznešenějších členů našeho národa
k smrti kříže odsoudil, přece ti, kteří jej dříve milovali, neupu
stili od něho, nebot zjevil se jim třetího dne opět živý. A až do
dneška jsou křesťané, jak si po něm říkají..

joseius Flavius žil a psal v ]erusalemě, a to v čase, kdy
ještě na živu byli skoro všichni, kteří Ježíše sami znali, jej vídali,
slýchali, snad i na kříž od Piláta žádali a tam se mu posmívali.
Proto jest přirozeno, že ]osefus Flavius, nechtěl-li, aby se mu 'vy
smáli nebo ze lži jej usvědčili, jenom naprostou pravdu směl na
psati. Můžeme mu tím spíše víru věnovati, poněvadž ke Kristu a
křesťanům se nechová ani nepřátelsky, ani přátelsky, ale jest na
prosto lhostejným.

5 [Svědectvz' Talmudu.] Pro pravověrného Zida není mimo
Písma sv. milejší, světější a dražší knihy nad Talmud, tak vykři
čený. Co pak je Talmud? Talmud je prastará kniha, sborník ja
kýsi, který nepochází z péra jednotlivého spisovatele, ale jest od
mnohých učených židovských rabínů sepsán, a to během prvních
pěti set let po Kristu.

Talmud obsahuje náboženské podání, tradice a zprávy ži
dovské a jest křesťanům dosti nepříznivý. A přece ani Talmud
nejde tak daleko, aby popíral, že Kristus žil ;- naopak dosvědčuje
— ovšem svým způsobem — jeho existenci. Pravít:

»?ežz'š Nazaretský uměním čarodějnickým, jež si z Egypta
přinesl, činil mno/zo zázraků a svedl lid k víře, že 7e činí z vlastní
moci. Protože však čarodějnictví provozoval a lid sváděl, byl
v předvečer velikonoc _na kříž pověšen, jeho lzrob třetí/zo dne na
lezen prážden, ježto učedníci jeho tělo ukradlix

Talmud svými počátky sahá až do dob Krista samého.
Ačkoliv jest Kristu nepřátelský, přece nepopírá jeho jsoucnost,
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ale naopak mluví o jeho zázracích, jeho smrti a prázdném hrobě.
jak tedy jest možno, aby dnes, po 2000 letech někdo přišel a
pochyboval o tom, co tak nestranný svědek přede vším světem
za pravdu prohlašuje?

* *
*

(Rekapitulace . . .)
Ale otažme se naposled: jak se může státi, jak lze si vy

světliti smutný a neobvyklý zjev, že někdo může pochybovati
o existenci Ježíše Krista? Není jiné příčiny, leč že Kristus Pán
pochybovačům jest nepohodlným, obtížným, že jim překáží, v cestě
stojí. A to jest, nejmilejší, zcela přirozeno a pochopitelno.

Jestliže žil ten Kristus, o němž křesťanství učí, pak nesmí
člověk žíti, jak by chtěl, nýbrž jest nutno, aby svůj život tak
uspořádal, jak tento s nebe poslaný učitel a budoucí soudce člo
věčenstva učil a nařídil. A protože leckteří lidé nemohou se k tomu
odhodlati, pokoušejí a odvažují se o cosi nemožného, pochybují
o tom a zapírají to, o čem nelze pochybovati, čeho nelze popí
rati právě tak, jako že 1X1:1, a že na nebi slunce ve dne,
měsíc v noci svítí.

Kdyby měli na tom zájem, kdyby upokojení jejich vášní
toho vyžadovalo, nerozpakovali by se i to popříti, že 1 X1 :1.

Byl na světě mudrc, který nazýval se Sokrates. Ačkoliv
o jeho bytí a životě máme mnohem méně zpráv než o bytí a
životě ]ežíše Krista, přece dosud nikdo nepochyboval, že Sokrates
na světě byl — právě proto. že tento muž jest pro náš život,
naše jednání, naše s utky úplně lhostejným.

Žádný rozumně smýšlející člověk nedá si své náboženské
smýšlení diktovati, předpisovati žádostmi tělesnými, svým bři
chem, ale jako v “jiných důležitých věcech, tak i v této uposlechne
hlasu svého rozumu. A každý, kdo tak soudí, tak jedná, řekne
si: jako řeka má svůj pramen, má křesťanství svůj původ. Ne—
může býti mohamedanismus bez Mohameda a křesťanství bez
Krista. To, co napsáno jest () Kristu a křesťanství u Plinia, _Sue
tama, Tacita, řasefa Flavia a v Talmudu, k našemu poučení
napsána jest, a my s největší možnou jistotou, s přesvědčením
naprostým zvolati můžeme: Vím, komu jsem uvěřil: věřím v je
žíše Krista, Syna božího jediného, Pána našeho. Amen.*)

R

*) Srovnej: Dr. Anton Leinz, Divisionspfarrer; Apologetische Vortržige.
(Freiburg, Herder, 1906, pg. 112 seq.)
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Neposkvrněné početí Panny Marie.
Čistota rodiny křesťanské.

»Když připravoval nebem, přítomna
jsem byla, když jistým právem a okol
kem ohrazoval propasti, když povětří
upevňoval svrchu a odvažoval studnice
vad, když vůkol kladl moři mezejeho. . .
s ním jsem byla.: (Reč př. 8, 29.)

Moudrost boží se v těch slovech chválí, která patrna jest
v těčh zákonech. kterými se řídí vody a hory, všechny moudře
učiněny jsou, byt každý nepronikl až na dno jejich. Tak také
moudře učiněny jsou i mravní zákony člověka, jimiž Bůh ohradil
propast věčnou. Moudrost a láska jeho v nich jest vložena. Tak
jest i zákon sv. čistoty mravní výkon boží moudrosti a lásky. Či
stotou ohradil Bůh své blaho a štěstí. Matka Páně, vzor čistoty
své i v prvních počátcích, klade se nám dnes před oči k svatému
rozjímání a následování. Proto vezmeme znovu 'v úvahu sv. či
stotu a zákon její, abychom upevnění byli v ní a stali se jejími
ochránci v rodinách. Vizte, jak lehkomyslně přestupuje zákon
boží tolik lidí, ač jej obklíčil Bůh tolikera propastmi. Kéž oči své
otevrou aspoň duše zbožné! '

Pojednání.
Zákon svaté čistoty stavu přiměřené jest právě tak nezvrat

ným zákonem, jako jest každý jiný zákon přírodní na zemi, na
vodách, na hvězdách. Bez velice smutných následků nelze jej po
rušiti. Počátek hříchů jest vždy zcela nepatrný. Proto musíme
bdíti nad prvními počátky jeho. Každý hřích jest odklon naší
vůle od boží. Když v něm setrváme, mineme se cílem svým, jímž
jest — Bůh sám.

Kdo nebdí nad malinkými počátky, velikým důsledkům se
nevyhne. Třeba nám býti zcela a vždy přesvědčenu, že přikázání
boží anesesmilnišc má v sobě moudrost a požehnání boží, a proto
musíme je zachovávati s láskou a bdíti nad ním v rodině. Zde
však se chybuje velmi. V mnohých rodinách se nemluví 0 ne
čistotě, ale trpí se v nich skutečně. Zavírají se oči k prvním po
čátkům, a teprve když propast se zavřela nad některou oběti,
pak povzdech dere se z úst, ale pozdě. Nuže, buďte strážci tohoto
zákona čistoty v rodině!

Strážce čistoty máme duchovní a tělesné.
Duchovní strážcové zákona nesesmilníš jsou především svě

domí dítěte, které musí býti patřičně vzděláno. Ono má věděti,
že žije před okem božím, a proto má se varovat všeho, co jest
nečisté před Bohem. Kde se v rodině svědomí nepěstuje, jemu
nevštěpuje ošklivost přede vším, co může duši poskvrniti, tam se
čistá duše nezachová. Kde pochvala a výstraha poučuje dítě ma
ličké, tam se uchová duše čistá.

Sem patří ty náboženské pohnutky, které mají tak veliký
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vliv, že působí i o samotě, kde není oka matky a ruky
otcovy. Sem patří ty perly vzácné: »Bůh mne vidíc Kde svaté
se vštěpuje tato věta do srdce, tam roste sv. lilie lehce, >Tvé
tělo jest chrámem božímc už od té doby, co jsi pokřtěn a co
sv. svátosti přijímáš. »Kdo chrám boží zneuctí, toho zničí Bůh.:
(I. Kor. 3, 17.) '

Jak naučíte je mluviti cudně? Řekněte jim tu radostnou
pravdu: »Na jazyk váš položí kněz tělo Páně, kterak byste mohli
ošklivě mluviti jazykem? Do srdce svého přijmete jednou Ježíše
Krista, kterak byste mohli v něm chovati se zálibou ošklivé my
*šlenkyh

Řekněte jim, že tělo vaše jest smrtelné, ale jednou zase
vstane z prachu jako bylinka, která v semenu svém shnilavzemi
a zase klíčí a ponese s sebou krásu nebo ošklivost svého života.
Sv. náboženství nám v dějinách biblických dává tolik prostředků
výchovných, že hrozně chybuje, kdo jich neužívá, aby zachránil
duše nevinné, a ty, které klesly, aby znovu přivedl ku pokání.
Vším tím má býti v duši dítěte vložena láska k sv. čistotě, v níž
tolik štěstí budoucího leží. Každé překonané nebezpečí a poku
šení jest kámen pro budoucí štěstí v životě i na věčnosti. Ony
mají věděti, že si staví své štěstí tím, že milují sv. čistotu, jako
že si hloubí propast svou vlastní nečistotou.

Zde mezi strážce duchovní třeba uvésti též Matku Páně,
anděly strážce a svaté boží. Modlitba ranní a večerní, která dává
duši i tělo pod ochranu svatým patronům, vykonává svou vý
chovnou práci. Slyšte .jednu z mnohých: > Paní moje, Matko
má, celý se tobě odevzdávám a na důkaz své odevzdanosti za
svěcuji tobě dnes oči své, uši své, ústa svá, srdce své a sebe
celého. Protože jsem tvůj, ó dobrá Matko, chraň a opatruj mne
jako svůj statek a majetek!- Připojte k tomu Zdrávas mariánský.
Toto svaté cvičení bude působit jako stálý vychovatel, který drží
oči, jazyk, srdce na uzdě.

Kde možno dítě dáti zapsat do bratrstva náboženského, jako
jsou Kongregace mariánské, dětství Páně, dobře je tak učiniti.
Nejlepší pak strážce jest svatá, čistá rodina.

istá rodina jest zevnější strážce Bohem daný. Zde úkol
strážce začíná už před sňatkem. Neboť jest, jak jsem mluvil, zákon
boží, dle něhož následky hříchu otceamatky jeví se ještě na po—
tomstvu jejich, když už oni sami třeba dávno zemřeli. Je ten
zákon Bohem dán, právě tak, jako jsou moudré zákony dány
vodě, bylinám, ano i tělesům nebeským, které nesmí je ani pře
stoupiti., Jak smutné a plné výčitek svědomí jest doznání, které
si musí činiti rodiče. Lékaři, na jehož klinice bylo _idiotické dítě
v ošetřování, psal otec: »Toto dítě jest mi ustavičnou výčitkou
svědomí, a musím přece říci, že to byl jediný den mého života,
kdy jsem byl opilý.c Tento zákon sv. čistoty zvrátiti musí všechny
možné smyšlenky světáků. Zde třeba oživiti to vědomí zodpo
vědnosti před Bohem, který vložil dítky v ruce rodičů a bude
je také od nich požadovat.



Ano, rodiče zodpovědni jsou za hry dítek svých, zda jsou
čistotné a důstojné chrámů božích. -—Zodpovědni za společ
nost, v níž se zdržují. Příliš lehce povolují společnost se zvrhlými
dětmi, jen když mají pěkný šat aneb lepší postavení. Zodpovědni
za denní pořádek svých dítek od ranního oblečení až do večer
ního odpočinku

Zodpovědni jsou, ale žijí jakoby zodpovědni nebyli. Ve vě
cech menšího dosahu jsou lidé pečlivější. Zkuste to a objednejte
si stromek z ciziny za hranicemi. Nežli vám bude vydán, abyste
jej zasadili do zahrady, musí býti od znalců prohlédnut, zda
na něm není nějaká nákaza. Teprve po takové karanténě jest
propuštěn. Kéž by tak bylo pečováno o vlastnosti dětí, které hrají
s vašími božími svěřenci. Jest zákon Bohem daný, že ve špatné
společnosti, nečisté, nemravné, nezachováte duši svých či'stou,
zbožnou, svatou.

Máme přesné předpisy o zavlečení nemoci mezi zvířectvo
domácí. Nemáme však zákon o zavlečení nemocí do rodin, kromě
ten věčný zákon »nesesmilníšc. V Písmu sv. nápadno jest, že se
zakazuje styk Israelským s některými národy, ano že se jim po—
roučí je vyhubiti. Důvod toho byla právě nečistota, aby nena
kazila lid vyvolený, proto zakázáno sňatky s nimi uzavírati. Také
i v tomto směru zákon boží platí pro nás, a my se máme vy
hýbati společnosti lidí nečistých, třeba by jen nečistě mluvili.
Člověk nečistě mluvící nebývá lepší než jeho řeč, a kdo ji mlčky
slyší, nebývá lepší než mluvčí.

Společnost, která má svaté působiti na dítě, jest v první řadě
rodina. Bohužel, pokládají to mnozí rodiče za obtíž zapříti se pro
přítomnost boží. Věřte, že toto zapření pro lásku k čistému di
těti bude svatě působiti i na rodiče. Kéž by každé dítě musilo
říci, co napsala Louisa Henselová o svých rodičích: »Milovali se
velmi, ale nikdy jsem neviděla je miliskovat a také ne hádat.<
Pamatujte na zákon boží, že oko více se učí než ucho.

Další pravda jest, že kde se přihlíží jen na tělesnou vý
chovu, bez ohledu na prospěch duše, že také se ukáže tělesnost
bez prospěchu duševního. V té věci přílišná péče, ano zvrhlá péče
se věnuje tělu a zanedbává duše s výchovou vůle nadobro. K tomu
není ani třeba uváděti Daniela preroka za příklad, který pohrdl
krmí královskou a volil pokrm zákonem božím dovolený. Byl pak
vzhled jeho tváře nad ty, kdož požívali krmě královské, ale už
i muž, kterého někteří pro jeho zvláštnosti příliš vychvalují, Tolo
stoj užívá příliš drsného slova, které na vrub jeho uvedu. On dí,
že lidé se krmí jako chovné koně, a pak se jeví též smyslnost
v míře zvýšené se všemi následky svými. Právě tou měrou, jakou
se pečuje o tělo, jeví se hříšná tělesnost se všemi výstřelky. Duše
se svými hřivnami: rozum, vůle, svědomí se zanedbává a člověk
pak v boji proti mohutné tělesnosti jest slabý. Svýcarský vycho
vatel moderní Foerster (nekatolík) ve své Sexualethik (2. vyd.
str.. 217) poukazuje k tomu, jakou moc náboženství má právě
ve výchově k čistotě pohlavní, a praví, že jest náboženství zá



_32_

kladem, ano nenahraditelno a že skutečná zdrželivost, skutečné
vzdalování se a přemáhání velikých pokušení — některé ojedi
nělé případy vyjímajíc — bez náboženské výchovy a povznesení
vůbec není možno. Tedy Písmo sv., rozum nekatolického vycho
vatele i podivína Tolstoje souhlasí zde v zákoně o sv. čistotě.
Kde se pěstuje hříšné tělo, přijde hříšná tělesnost, kde se zane
dbává hříšně duše — přijde duševní zbědovanost, jak ji vidíme
na dorůstající mládeži. Krásně to líčí vychovatel biskup Sailer,
když mluví o probouzející se tělesnosti v mladém věku. >Když
mu nestojí duch náboženství po boku, co jej má zachránit? Ten
rozkvétající tvor jest v ruce žádostí. Zádost stává se obrem, který
jej zničí dříve, než se toho naděje.:

Svátek Neposkvrněného početí Panny Marie nám uvádí na
pamět sv. čistotu Panny Marie od jejího počátku a jest vzorem
tolika mladým duším, aby se přemáhaly, uměly poslouchat a se
namáhat tak, aby tělo udržely v kázni. Neučí nás církev sv. na
darmo se modlit k anděli strážnému:- tělo, svět, ďábla přemáhám.
Tělo s ustavičnou jeho žádostí, svět s jeho svůdnictvím a ďábla
s jeho vnuknutími.

Čistými se nerodíme, ale máme býti vychováni k sv. či
stotě, aby boží zákon byl zachován. Kdo vede děti své ke sku
tečně životní zbožnosti a ku pilné práci, zachová duši svou'
i svých.

Proto na závěr pravím, že třeba stráž postaviti do duše
v dobrém a vycvičeném svědomí, které zůstává společníkem
v samotě i ve tmě, ale postaviti stráž i tělesnou, t. j. bdíti nad
četbou, společností, stravou, lůžkem, okem dítěte, které od Boha
dáno a pro Boha stvořeno jest, aby nevešlo do propasti ani ono,
ani vy. Amen. ffraut. Vaněček.

Neposkvrněné početí Panny Marie.
Ochrana čistoty: modlitba, sebezápor, boj.

»Celá krásná isi, přítelkyně má, a po
skvrny není na tobě!- (Cantic. 4, 7.)

jeden z novějších umělců namaloval obraz, v jehož středu
jest neposkvrněná Panna Maria, kolem ní jako plot či nějaká
hradba plno krásných lilií. Před plotem liliovým číhá zlý ne
přítel, drak, hledaje, jak by plotem liliovým prorazil a Panně
Marii ublížil. Ale na druhé straně jest anděl s vytaseným mečem,
připraven zasaditi těžkou ránu, který brání drakovi, aby se
k liliím nepřibližoval.

Význam toho obrazu jest vám, nejmjlejší, dobře znám, a
znázorňuje nám tajemství dnešního svátku. Dábel chtěl by ovšem
i Panně Marii uškoditi, ji do hříchu strhnouti, ale Bůh toho ne
dopustil a svému Synu připravil v Panně Marii, jež ani na oka
mžik hříchu prvotnímu podrobena nebyla, nejčistší stánek. Než
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obraz ten mluví i jinak k nám: Představuje nám největší ctnost,
jež činíz lidí anděle v lidském těle, ctnost, která jest drahocenná
a vzácná jak Bohu, tak lidem. Jaká by to byla radost, jaká krása,
kdyby všichni lidé ctností tou ozdobeni byli, „kdyby všichni stáli
v liliovém sadě, v nevinnosti duše, a kdyby nepřítel jim uškoditi
nemohl !

Tuto radost můžeme sami sobě dopřáti, tou krásou duši svoji
ozdobiti. Vždyť nám Pán Ježíš dal dosti prostředků, abychom
čistotu si zachovali, a dal nám zbraně, kterými bychom nepřítele
potřeli. Již Písmo sv. Starého Zákona vypravuje nám o statečné
ženě Judith, která jest předobrazem Panny Marie. Na Judith chci
vám dnes ukázati, co činiti máme, bychom čistotu duše si za
chovati mohli.

(Nyní přečísti aneb vypravovati čl. 80. Starého Zákona ve
liké dějepravy biblické Panholzer-Podlaha.)

Abyste i vy nepřítele přemoci a nebezpečí hrozící duši vaší
odvrátiti mohli, čiňte totéž, co činila Judith:

1. Modlete se jako Judith,
2 Kajte se jako Judith a
3. bojujte statečně jako Judith.
O tom budiž . . .

Pojednání.
.I_

Písmo svaté uvádí nás do pohraniční pevnosti Bethulie, jež
byla takřka klíčem celé země judské. Assyrský vojevůdce Holo—
fernes přitáhl s velikým vojskem k opevněnému městu tomu a
obléhal je. Protože obyvatelé se po dobrém vzdáti nechtěli, ká
zal Holoíernes zpřetínati roury vodovodu a hleděl je hladem a
nedostatkem ku vzdání se donutiti. Obyvatelé bránili se statečně,
když však viděli, že se neubrání, usnesli se na tom, že se vzdají
po pěti dnech, jestliže se jim nedostane pomoci. Ale zbožná
vdova Judith pokárala tento jejich úmysl a vybídla je, aby po
stem a modlitbou hleděli vyprositi sobě přispění božího. Starší
města vyslechli její napomenutí, a kníže lidu Oziáš se staršími
města prosili ji: »Nyní tedy modliž se ty za nás, neboť žena
svatá a bohabojná jsilc Modlitba Judithu posilnila, modlitba jí
dodala pevné důvěry v Boha, při modlitbě byla osvícena a po
znala, kterak by lidu svému prospěti mohla, při modlitbě se od
hodlala, že sama půjde do tábora nepřátelského a lstí válečnou
zabije vojevůdce Holoferna.

Modlitba jest předním prostředkem k zachování čistoty a
k potírání odvěkého nepřítele. Jak mocný jest ten škůdce duší
lidskýchl Každou duši, abych tak řekl, obléhá, na ni doráží, útočí,
číhá, kdy a kterak by krásné květy nevinnosti zničiti, běloskvoucí
lilie zpřerážeti mohl. Skoro všude rozestírá své sítě, všude plno
nástrah. Pomalu nebude ani možno na stěnu se podívati, podle
výkladních skříní knihkupců, papírníkův, obchodníkův obrazy a
pod. jíti, do společnosti zavítati, obrázkový časopis do ruky vzíti,

Rádce duchovní. 3
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aby květ nevinnosti nebyl ohrožen. Modlitba však dodává sílu,
všecky nástrahy a sítě zpřetrhati. Neboť, co vlastně jest modlitba?
Modlitba je rozmluva s Bohem; čím něžněji, čím častěji budete s Bo
hem rozmlouvati, tím menší bude nebezpečí, že zlý nepřítel do duše
vaší vnikne. A tato pravda stejnou má platnost, pokud se přijí
mání sv. svátostí týká. Nikde se duše tak vroucně, tak něžně,
tak úzce nespojuje s Pánem ]ežíšem, jako ve sv. přijímání. »Kdo
jí mé tělo a pije mou krev, ve mně přebývá a já v něm,: řekl
Spasitel, a jestliže křesťan tělo Páně často přijímá, může býti
jist, že nebeský lékař oheň zlé žádostivosti vždy ukrotí a utlumí.
Proto praví velicí a svatosti proslulí mužové: »Pouze jednou za
rok zpovídati se a tělo Páně přijímati jest pro mladé lidi málo,
jest jako kapka na rozžhavenou plotnu.c

Sv. František Saleský napsal: »Komu jest nevinnost a či
stota milá, neměl by sv. zpověď nad dobu jednoho měsíce od
kládati.: V srdci, v němž Spasitel bytuje, neuhostí a nezahnízdí
se tak lehce zlý nepřítel. Kdo však vůbec se nemodlí, neb vlažně
ze zvyku a mechanicky modlitbu koná, kdo zřidka' aneb svato
krádežně svaté svátosti přijímá, s tím má ďábel lehkou práci,
zpřetínal mu, abych tak řekl, vododod vody živé, kterou jediné
lze plamen smyslnosti uhasiti. Tomu ovšem povede se velice
zle -—jako obyvatelům Bethulie, o nichž pravi Písmo sv., že jim
úplně vyschly cisterny i nádržky vod a nebylo v městě, čeho by
se napili do sytosti. Ale z bídy té je vytrhla modlitba ]udithina.
Proto, nejmilejší, modlete se jako juditb, ale

II.

kajte se také jako ]udith. Judith se nejen modlila, ale i mrtvila,
skutky kajícné ráda konala. Písmo sv. dí o ní: »Byla pak velmi
krásného vzezření, a muž jeji zůstavil jí bohatství veliké.c Krása
a bohatství jsou velikým nebezpečím pro čistotu duše. Judith
měla prostředky k nákladnému, bujnému životu, měla všeho hoj
nost; její krásné vzezření, sličná tvář, ušlechtilá postava byla by
jí přilákala dosti ctitelův a přátel. Ale judith milovala čistotu, a
proto nejen se modlila, ale :majíc roucho žíněné na bedrách
svých, postila se po všecky dny života svého<, to jest pojídala
pouze jednou za den, u večer. A když se chystala vykonati ve
liké dílo a potříti chtěla nepřítele svého, vešla do modlitebnice
své, oblékla se v roucho kající a modlilaxse vroucně k Hospo
dinu. Proto také řekla k starším města: )(,iňme pokání za hříchy
své, pokořme duší svých a očekávejme pokorně potěšení Páně.:
Sebezapíráním dosáhla sama nad sebou vlády, a proto mohla
směle a beze strachu odebrati se do vojenského ležení nepřátel
ského. Nepřítel neuškodí její čistotě.“

Chcete-li, nejmilejší, i vy zachovati čistotu duše své bez po
skvrny, je třeba, abyste také vy sebe zapírali a mrtvili a skutky
kajícné konali. Pýcha, zahálka a nestřídmost jsou největší ne
přátelé sv. čistoty. Kdo chce čistým zůstati, musí dovésti sebe
samého opanovati, své smysly v služebnost ducha podrobovati.
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Hrozí-li očím nebezpečí, necht zvolá a učiní po příkladu žalmisty
Páně, jenž dí: »Odvrat oči mé, Pane, aby nepatřily na marnostc,
nechť jedná jako nábožný Job, jenž učinil smlouvu s očima svýma,
by nehřešil ani myšlenkami z pohledu. 0 sv. Aloisiu vypravuje
se, že si ani v tvář matčina netroufal se podívati.

Kdo chce čistým zůstati, musí ovládati jazyk svůj, krotiti
žádost jídla a pití a říci si v čas: Již dostilc A leckdy bude
toho třeba, aby křesťan jako Judith v ústraní, v pokojíku svém
trval na modlitbách a v konání skutků kajícných, zatím co mnozí
jiní jdou po radovánkách a rozkoších toho světa, poněvadž právě
tam jest největší příležitost ke hříchu. Bez přemáhání, bez sebe
záporu není možno udržeti duši v očistci. Ne marně řekl Spa
sitel: »Království nebeské trpí násilí, a kteří násilí činí, uchva
cují je. < »Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám!: '10 je
to násilí, sebezapírání, když duch vítězí nad hmotou, rozum nad
pudem. Takové násilí si činila Judith: žila v ústraní, oblékala se
prostě, jednoduše, bez nádhery, nesháněla se po nejnovějším
střihu, neukazovala svých kras, nestavěla je na odiv, ale oblékala
roucho kajícné a postila se — nám za vzor a příklad.

Připravena modlitbou a sebezapíráním ubírá se Judith
III.

s posvátnou statečností do tábora nepřátelského. Ví sice, že v tom
okamžiku vše, své jmění, svoji svobodu, ba i svůj život v šanc
vydává, ale přece se nebojí, neleká. Po boku svém vidí anděla,
který ji chrání a nepřipustí, aby hříchem zneuctěna byla. Když
nadchází rozhodný okamžik, přistupuje k lůžku Holofernovu a
modlí se s pláčem: »Posilni mne, Pane Bože israelský, v tuto
hodinuk Pak vytrhla meč Holofernův z pošvy a stala hlavu
jeho. — eho sta dobře ozbrojených mužů se neodvážilo, to vy
konala Judith, žena statcčná, a učinila tak jenom v skálopevné
důvěře v Boha, tak že mohla s nadšeným plesáním ukázati hlavu
Holofernovu všemu lidu a zvolati: »Chvalte Hospodina, který
skrze ruku moji zabil nepřítele národa našeho. Anděl Páně ostří
hal mne i když jsem tam byla, i když jsem zase sem šla, a ne—
dopustil Pán Bůh na mne, služebníci svou, abych poskvrněna byla,
ale bez poskvrny hříchu navrátil mne vám.c

A kterak toho všeho dokázala? Písmo sv. nám na to od
povídá: »Učinila zmužile a posilněno jest srdce její, protože mi
lovala čistotu. .

Ano, drazí posluchači moji, čím více člověk odpírá zlé žá
dostivosti, tím světější a pevnější jest jeho vůle. I v největších
nebezpečích, v nichž mnozí jiní dávno by zahynuli, zvolá taková
statečná duše: Nikdy, nikdy se nepoddám, nesvolím. Vidí an—
děla Hospodinova po boku svém a s pevnou důvěrou v Boha
řekne jako Josef Egyptský: »Kterak bych mohla dopustiti se
skutku zlého a hřešiti proti Bohu svémuPc

Tak zápasí, tak bojují zde na zemi čisté duše, aby bělo
skvoucí, liliové roucho čistoty a nevinnosti si ubránily. I na ty,
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kteří čistoty nade vše si váží, dorážejí veliká pokušení, přichá—
zejí nebezpečné okamžiky, ve kterých se o největší poklad jejich
jedná a v nichž i oni jako Judith zmužile a statečně nepřítele
k zemi sraziti musí. Když boj ducha s tělem dobojován, leží po
ražený nepřítel u nohou našich, hlava jeho jest utata, a my mů
žeme z vítězství svého se radovati a veseliti.

Proto také judith tehdy tak velice chválena a velebena byla.
Oziáš, kníže lidu, uvítal ji nadšenými slovy: »Požehnaná jsi ty,
dcero, od Pána Boha nejvyššího nade všecky ženy na zemi!.
Ano i velekněz Joakim přišel z ]erusalema, aby tuto statečnou
ženu sám pozdravil, a oslovil ji: »Tys sláva jerusalema, tys ra
dost Israele, tys čest lidu našehoic Tak velikou úctu vzdávali
všichni té čisté duši, tak velikou vážnost k ní chovali.

Tak tomu jest, nejmilejší, i dnes. Kdyby Se snad někomu
smáli, že s nimi nechce všeho se účastniti, přece v srdci mají
k němu úctu a vážnost. Neboť když jiní bez rozmyslu ženou se
tam, kde duši hrozí nebezpečí, rodině hanba, když mnozí na jiné
ukazují a dle jejich špatného příkladu se řídí, duše statečná nedá
se ničím svésti, opatruje nejkrásnější klenot svůj a raduje se z ví
tězství svého. K duši takové chováme bezděčnou úctu; jest slávou
obce, radostí rodičů, ctí svého stavu.

Kdo z vás by si nepřál té cti účastným býti? Zajisté všichni.
Ale: nikdo nebývá korunován, leč by prve řádně bojoval. Proto
se modlete, zapírejte a přemáhejte a bojujte zmužile jako judith,
která pro vynikající ctnosti své jest předobrazem Rodičky boží.
Vám netřeba se báti nástrah nepřítele, vždyť vy máte neposkvr
něnou Pannu Marii za svou matku, pomocníci, orodovnici, úto
čiště své. Budete-li ji vroucně vzývati a ctíti, bude státi po boku
vašem jako svatý anděl s mečem vytaseným, aby nepřítel ne
zničil, nezlomil, nezmařil krásný-lihový květ nevinnosti vaší ! Proto
odevzdejte se zvláště v dnešní slavný její den do její mocné
ochrany. Slibte jí, že se chcete lépe modliti, nad svými smysly
pečlivěji bdíti, zvláště však že chcete v uzdu pojímati jazyk svůj,
aby ani jedno neslušné, necudné slovo nevyšlo z úst vašich a vy
nedali pohoršení nevinným dětem. Pak se můžete nadíti, že Panna
Maria vás neopustí v těžkých pokušeních a nebezpečích, pak bu
dete moci říci: Svatý anděl její mne ostříhal a nedopustil, abych
hříchem byl poskvrněn. Tu milost nám všem vyprosiž u svého
Syna, Matko nejčistší a nejčistotnějšíl Amen. *) R. s,

*) Ct. Dr. Karl Rieder: Frohe Botschaft in der Dorfkirche. — Na
homiletickém sjezdu vBrně žádáno, by bylo, pokud lze, celé Písmo sv. homi
leticky probíráno; podáváme zde tedy ukázku z dra Riedera, jehož homilie
jsou velice oblíbeny. Nejnověji vydal knihu >Auf Gottes Saatfeldc (u Her
dera), jež obsahuje veskrze homilie.
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Neděle III.adventní.

Rodina a radost křesťanská a radost pohanská.

»Brat'ri, radujtě se v Pánu vždycky;
opět pravím: radujte se. Mírnost vaše
známa bud' všechněm lidem.<

(Sv. Pavel k Fal. 4. v. 4, 5.)

Vidíte v dnešním Evangeliu žalář, v žaláři světce a u něho
učedníky Páně. Proč jest v žaláři, každý křesťan ví. hájil svatost
manželství proti hříšníku, hájil nerozlučitelnost proti vilníku, a proto
jest v okovech a v posměchu.

Sv. Janu se podobá církev sv. Se svým učením o nerozlu
čitelnosti manželství, pro které se jí dostává plno potup, a kdyby.
to bylo možno, dostala by i okovy. Ale všechna příkoří nemohou
vyvážiti radost z dobrého svědomí jdoucí, jako sebe větší nevá
zanost nemůže způsobiti tu radost, kterou jen svědomí čisté pů.
sobí. Tak jest i vrodině, která musí míti radost uprostřed svého
příbytku, aby každý musil s radostí spěchat k domovu a říci:
»Všude dobře, ale doma nejlépe.: Cim více radostí je mimo ro
dinu, tím méně radosti doma. Kdo by se domníval, že radovati
se není duši sv. podílem, ten vůbec duši čistou nepoznal. Sv. jan
Křtitel byl svědek radosti v sále Herodově; sv. Pavel svou epi
štolou jest učitel radosti křesťanské, která jest povinností i kře
sťanské rodiny. Nebo, kde není doma postaráno o šlechetnou,
dovolenou, čistou radost, tam se bude hledati mimo dům radost
hříšná a záhubná. Jaký tu rozdíl jest mezi radostí křesťanskou
& hříšnou. Hřích vyhledává si radost, která jako jed působí mezi
milovníky svými. Proto třeba pojednati též o povinnosti radosti
v křesťanské rodině a o nebezpečných radostech v přítomné době.

Pojednání
Nelze si představiti rodinu dobrou a spořádanou bez ra—

dosti. »Můj dům jest můj hrad,: říkají Angličané o svém do—
mově, kam nikdo nesmí, leč ti nejdůvěrnější přátelé rodiny. Kde
se v rodině nesnaží obě hlavy zpříjemniti pobyt pod střechou,
tam všichni členové hledají náhradu jinde a naleznou ji v hříchu.
Sv. apoštol poroučí postarati se o radost v srdci, a sice tak, aby
známa byla všem mírná radost, která kraluje v srdci.

Protože člověk duchovní radost potřebuje právě tak jako
potravu, vidíme, že ji hledá každý, ale ne všichni v stejné věci.
jsou rodiny, které prožívají radost evangelia v celém církevním
roku. Dobu vánoční se svým Betlemem a rorate, dobu postní
se svou kajicností, dobu svatodušní se všemi svátky. jsou ro
diny, které by nemusily míti ani jediné veřejné radovánky, a byly
by šťastny, protože žijí Bohu a své duši. Klid svědomí jest jim
znáti na tváří jako prvním křesťanům. To jsou ty svaté rodiny,
ta místa požehnaná, z nichž se lije požehnání do společnosti
lidské. To jest to kouzlo v rodině, aby všichni toužili býti v ní
a aby měli za nedostatek nemoci býti uprostřed svých. jest to
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veliké umění, k němuž jest třeba i zbožnosti i moudrosti umět
držeti všechny členy rodiny v domovině a působiti jim pobyt
milý a radostný. jak šťastný domov, o němž smí každý člen říci:
»Každá starost mizí, když kráčím pod střechu domu svého.:

Takým domovem byla jistě každá rodina křestanská, po
něvadž celé evangelium jest radostné poselství; sv. Pavel sám vy
chovává křesťana k radosti a mírnosti. Tak také má býti i v ro
dině v přítomnosti Tu však musíme doznati, že příliš mnoho
radovánek jest nyní mimo rodinu, a proto tak málo v rodině
samé jest radostí! Zdá se, že právě proto, že tolik hlučných ra
dovánek rodiny i křesťanské prodělávají, že proto tak málo tiché
radosti trvalé v rodinách.

Uvažme jen o dvou z mnohých radovánek: Dnešní evange
lium o sv. ]anu Křtiteli dává příležitost zmíniti se, co zlého pů—
sobí nemírný, nemoudrý tanec. Sv. Jan Zlatoústý, když o tom
mluvil kdys v kázání, poukazoval, kolika zločinům nerozvážný
tanec bývá otcem: lehkovážně se přísahá, nerozvážně se slibuje,
nespravedlivě se soudí a do nebe volající hřích se páše!

Tanec sám sebou, když počestný a mírný, nemusí býti
smrtelným hříchem. Ale častý a nemoudry tanec nebude dlouho
bez smrtelných hříchů. Cteme i v Písmě sv. 0 tanci Davidově,
ale co svět udělal z tance, jest jako zahalený hřích. Proto ří
kával o tanci sv. František Sal., že tanec jest jako houby, když
jsou nejlépe připraveny, že jest nejlépe je dáti na hnůj. Proč,
patrně pro příležitosti k zlému, které skýtá. Zdá se, že ta tra
gedie, o které vypráví sv. Evangelium při smrti sv. Jana Křtitele,
jest řídkou, ale kdo zná život, ví, že taneční radovánky jsou sku—
tečně kruhem, jehož středem bývá ďábel. Ta slova užil sv. Karel
Borromejský, a po něm je opakoval i Komenský.

Při tanci Salome zemřel sv. Jan Křtitel. Při mnohém tanci
zmírá milost v duši. ]ak proměněna bývá duše mladých lidí ne
rozvážným a nemoudrým tancem. Kolik krve při něm teklo —
a kolik nevinnosti pochováno. Za vlání barevných pentlí kreslí
smrt si lilie smrti na tváře mladých tanečníků. "jak drahá to jest
zábava, když uvážíme výdaje, které mnohá rodina za tuto radost
platí, a často platí víc než má na podobnou zábavu.

A jak nebezpečná zábava, při níž tančí mladá nezkušená
duše, kolem ohně, který roznítí vášně, s nichž nebude. Srovnávali
proto tanec se Samsonem v Písmě sv. Samson chtěje se mstíti
Filištínům, kteří jej povolali, aby se bavili, opřel se o sloup domu
a sřítil sloupoví a zabil pod ním více Filištínů, než učinil v celém
svém životě. Věru jest tanec silný Samson a zabíjí mnohé každý
rok. Ubohé duše, které se nedovedou nikdy jinak baviti než
tancem! Proto dobře praví sv. Apoštol. »Radujte se -——v Pánu.

On však dodává též: »Mírnost vaše buď známa všem lidem.c
Ve všem mírnost a pořádek zachovat, to byla a jest známka
ducha křesťanského, a proto to patří k výchově křesťanské, aby
v této zásadě byli všichni členové vychováni a vycvičeni.

V katakombách, v těch drahých místech zbožnosti první
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církve, jsou zachovány obrazy prvních křesťanů. Zajímavo jest,
že všechny ty obrazy skoro bez výjimky mají za šat plášť prostý,
jak jej nosili filosofové, a zřídka kdy modní >tógu<, jak ji vzne
šení nosili. I prostota šatu, v níž dítě vychováno, jest zname
nitým cvičením ctnosti a jest známkou mírnosti, jíž máme vždy
a každý se cvičit, ano i vynikat. Prostý šat — jaká výhoda a zá
ruka spokojenosti. ím kdo více potřebuje, tím více se mu ne
dostává. Čím více starostí o zevnějšek, tím méně starostí o vnitřek.
Přepychem v šatstvu, v němž i děti jsou vychovávány, klade se
základ mnohé nespokojenosti v životě budoucím. Kolik defraudací
mužů zavinila parádivost žení Kdyby byly vychovány v jedno
duchém šatě a jako duše křesťanské hledaly okrasu uvnitř, oč
více klidných a skutečně šťastných chvil by zažily. Proto při ša
cení dítek svých plňte slova sv. apoštola: »Mírnost vaše bud
známa všem lidem.: Svět hledá radost v tom, co na sebe zavě
siti může, křesťan ve svědomí svém, které dává mu svědectví, co
dobrého vykonal.

jak často bývá chlubný šat pláštíkem zakryté bídyl Není
ani neznámo že osoba, která nosila nejmodernější šat, měla starý
pytel za spodní roucho. Móda její byla známa všem, ale i její
nedostatky.

Tak v celé výchově musí býti míra, mírnost ve všem heslem.
Každý člen rodiny má míti a zachovati míru ve výdaji a v šatu,
pití, práci, zábavě.

Celá výchova křesťanská na třech základech spočívá jako
na trojici pravd, a všechny ty vyznívají v jedno: míru ve všem.
Tři základní pravdy řekl Pán sám slovy: »Kdo chceš za mnou
přijíti: ]. zapři sebe sám, 2. vezmi kříž svůj, 3. následuj mne.<
Proto moudrá výchova k této trojici ve výchově se musi kloniti.
První slovo rzapřic jest ustavičným cvikem ve ctnosti. Zde třeba
cvičiti dítě útlé v rozumné poslušnosti — ne tyranské, nýbrž
položiti základ, aby dítě vidělo a nechtělo, aby mělo a smělo
něčeho užiti. a přece jen mírně dovedlo užiti. V tom směru jest
sv. půst, jak nám jej církev sv.-poroučí, vlastně cvičením posluš
nosti, jest výchovou v sebezapřeni, aby si odřekl něco dovole
ného, co může míti a nemusí. Proto sv. půst jest výchovou velkých.
Poslušnost k rodičům, přikázání a Pánu Bohu je výchova malých.
Které dítě neumí poslouchat rádo a ochotně, to jest ve velikém
nebezpečí spasení. Až bude větší, nebude také umět poslouchat
ve větších věcech. »Poslušnost nejkratší cesta do nebe.: Ona musí
býti vlastností člověka od mládí, a sice ne vynucenou, ale na
vyklou následkem rozumné výchovy, která udělala člověku mrlou
povinnost poslouchati a milou povinností též sebe zapříti. jsou
lidé, s nimiž lze vždy dobře vyjíti, a lidé, s kterými vyjíti nelze.
První jsou lidé, kteří se umí zapřít, druzí, kteří se nechtějí zapřít.
Také i v zapření jest amírac — mírnost, o které mluví sv. apoštol.

Kříž nésti, tof. práce, námaha. Práce jest vychovatelkou
a požehnanou kletbou boží, z níž tolik dobrého plyne a tolik
blaha od spánku až ke spokojenosti duše pochází, když člověk
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má k ní lásku a vidí v ní svatou povinnost svou. Láska k práci,
přemáhání a poslušnost, tot jest vznešené následování Krista
Pána. Svět našel ďábelské vychovatelství, které má také svou tro
jici základní: ty jsi svůj pán — nemusíš poslouchat, ty máš
užívat ——nemusíš se zapřít — _ty nemusíš následovat jiné — dů—
věřuj jen sobě.

Zlo naší doby jest, že dítě ve 14 letech se osamostatňuje
zcela svobodně. Přinese výdělek týdenní a dá něco na živobytí,
ostatní si nechá pro svou zábavu a radost ve 14—18 letech, kdy
rozum tak slabý a vášně tak silné. Rodiče jsou někdy ještě slabší
než děti jejich; nedovedou udržeti svatou, moudrou a radostnou
kázeň. Děti osamostatňují se víc a více a žijí dle svého rozumu
slabého a dle ještě slabší vůle. Ubozí!

Z toho pak pochází tolik zklamání a tolik neštěstí. jeden
sentimentální žebrák v Bourges napsal svou'životní zkušenost na
svou ruku, kterou tetoval: »Minulost mne zklamala, přítomnost
mne trápí, budoucnost mne děsí.: Takých rozervaných lidí jest
i v řadách těch, kteří by mohli býti šťastni. Nebyli vedeni k míře
ve všem, neuměli poslouchat a se zapřít, a proto vždy jim plno
věcí scházelo, a neuměli se ani radovati z toho, co mělil

Drazí posluchači! Vše, co jest od Pána Boha, jest vykonáno
v pořádku, měrou a váhou. Také výchova, když má býti řádná,
musí býti na tom božím základě sv. mírnosti ve všem — a pak
také požehnání ve všem přijde vám. Amen. Fr. Vaněček.

Neděle lV. adventní.
Rodina a Eucharistie.

»Hlas volajícího na poušti: připra
vujte cestu Pánělc

(Sv. Lukáš 3, 43

Že život jest pout, se všeobecně uznává, neuznává se však,
že jest život pout k Bohu. nač se připravovati vždy máme. Když
vyvolený lid putoval pouští, bílý oblak ukazoval cestu. Uprostřed
lidu byl stánek, k němuž v noci obraceli se, stojíce na prahu
stanů svých. Také my máme bílý obláček, který nás vede pouští
života. '

Je to bílá, bělostná podoba pšeničného chleba, v níž jest Světlo
světa, Ježíš Kristus, jako vůdce na cestě, vůdce vpoušti přítomné.
Dobrý poměr k němu zaručuje dobrý výsledek každé duši a
každé rodině.

Proto chci poměr křesťanské rodiny k nejsv. Svátosti vzíti
za předmět rozjímání a dáti duši vaší záruku trvalou věčného
blaha. Nuže tedy, rozjímejme o rodině a Eucharistii. Nebudiž to
hlas volající na poušti.
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Pojednání

1. Jest známo tajemství úspěchů sv. Vincence Ferrejského
z řádu kazatelského, který při missiích svých v průvodu vodil
obrácené duše k Pánu svému, které žily život nový, zcela jiný,
než byl minulý. Mezi nimi byli lidé kající se z hříchů nejtěžších,
kteří jako krotcí beránkové jej následovali. Kdo je učinil be
ránkyř Milost boží. A kdo jim milost zjednal? Slovo boží. Kterak
je udržel, aby při veliké křehkosti hříšníka neklesli zase zpět?
Tělem božím, nejsv. Svátosti oltářní, kterou denně přijímali, aby
neklesli zpět do cest křivých, do hor hříchů, do propasti neřesti.
V tom máte ukázanou cestu Páně, po níž máte jíti touto pouští
života vezdejšího.

2. Kde rodina chce odchovati beránky a ne vlky, musí
touto cestou výchovy se bráti a vložiti do srdce svých členů
slovo boží, které nás spasí před tisícerými bludy a nebezpečími.
Ale k tomu třeba ještě síly, a tu mu dá manna nebeská: tělo
Páně. Která rodina v tomto směru neplní svou povinnost vý—
chovnou a nestará se o útlé spojení duší svých s Ježíšem v nejsv.
Svátosti meškajícím, ta musí býti připravena, že z andílků jejich
stanou se časem vlci hltaví. Proto církev mnohonásobným způ
sobem budí duše k lásce Ježíše svátostného. Zde církev svatá
nejprve zve přikázáním nedělním a svátečním.

3. Celý význam dne nedělního jest poukaz k nebi, Bohu a
věčnosti. Mše sv. nedělní, tot obnovení všech dobrých úmyslů,
tot zpytování svědomí, toť mír s Pánem Bohem a lidmi. Dobře
uvažte, že pravidelně budou děti tím, čím rodiče jsou, a tedy, že
připravujete cestu života svým životem. Kde rodiče světí neděli,
budou tak pravidelně i děti činiti. Stav osady se poznává dle ne
děle. Kde se světí, tam také ostatní věci životní budou v po
řádku. Den nedělní a sváteční jest dobou, kdy duše se sytí boží
pravdou a účtuje s Pánem Bohem. Pevnost vůle se cvičí a ctnost
člověka dozrává. Neděle se nazývá dnem Bobem požehnaným.
Kdo jej světí, má rovněž požehnání boží zaručené. Jak často se
opakuje, co vypráví missionář Becker ve svých řečech. (Die Chr.
Erziehung, 272.) Ve Westfálsku bydlily vedle sebe dvě rodiny.
První, četná, světí neděli tak, že ani ve všední den neschází ně
který z nich při drahé oběti mše sv., ba ani o žních. Druhá ro
dina má dvě děti, a jen někdy pamatují na přítomného Pána
v nejsv. Svátosti oltářní. Mívají mnoho práce a na zbožnost málo
času. Děti rodiny první vynikají poslušnosti, pílí, nevinnosti, jsou
radostí rodičů. Ctyři se věnují Bohu, ostatní dobře se zaopatří,
otec v 90 letech blaženě zemírá. Druhá domácnost hyne i při
malém počtu dítek. Dům se prodá, syn má soud pro padělání
směnek — utíká do ciziny. Zivot člověka se utváří dle zásad,
jimiž se duše řídí, jako hodiny jdou podle závaží. Čím útlejší a
něžnější spojení s Pánem, tím rovnější cesta k němu. Kéž by
se rodiče dali přesvědčiti, že svěcení neděle jest dobrodiní člo
věka a zejména ve výchově že činí divy. Věřme sv. Vincenci
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Ferr. Mnohé děti neobcují drahé oběti, proto, že ani otce amatku
nevidíneděli světit, avšak cesty jejich nezůstanou dlouho přímé a
propasti se nevyhnou. Kéž to nezůstane hlasem volajícího na
oušnl

p Jiná důležitá příprava cesty Páně jest první sv. přijímání.
Nemohu dosti mluviti k vašemu srdci, abyste ze všech sil se vždy
snažili den prvního sv. přijímání učiniti co nejslavnějším dnem,
na který by vaše dítky později v životě vzpomínaly tak, jako
druhdy císař Napoleon vzpomínal na nejšťastnější den svého ži
vota. Tato příprava nesmí se omezit na přípravu těla a šatu, ale
hlavně duše, tak aby sv. úmysly a radost toho dne byly teplem
pro život budoucí. Jak často první sv. přijímání svou vzpomínkou
obrátilo duši s cestí života, jak často bylo příčinou i dobrého po
sledního přijímání při smrti člověka. Tu třeba s dětmi opakovati
ty základní pravdy života křesťanského a sv. učení o přítomném
Pánu Ježíši ve velebné Svátosti, v níž k nám pod způsobou chleba
přichází.

Jakým žalům dalo začátek nedbalé sv. přijímání! Zde při
pravují rodiče skutečně cestu Páně do srdce svých miláčků. Kde
jí nepřipraví svědomitě, tam zůstane údolí, hory a cesty křivé,
po nichž budou kráčeti, protože nebyli učeni ničemu lepšímu.
Sv. Otec Pius X. 5 tak velikou láskou káže časté sv. přijímání
dítek právě z toho důvodu, aby výchova jich měla sílu k boji
proti probouzejícím se vášním. Jsou osady, kde dítky často chodí
k sv. přijímání, a jsou to rodiny, které se dočkají na dltkách ra
dostí, neboť připravovaly cesty Páně.

Dětské přijímání jest jako sv. Hostie. Na oko nepatrný chléb,
ve skutečnosti Bůh.

Jaké požehnání pro ducha rodiny křesťanské jest veliko
noční sv. přijímání se sv. zpovědí, s tou správou boží, která jest
pravým dnem smíření v rodině a manželství. Tělo Páně jest pod
mínkou života, proto jest Pán náš v nejsv. Svátosti oltářní dnem
inocí přítomen ve svatostánku, proto ustanovil mši svatou a
proto nařizuje skrze církev svou velikonoční sv. přijímání. Kdo
ani toto nekoná, sám se odtrhuje od stromu života.

Jest zajisté v této věci třeba apoštolátu v rodinách, aby
nikdo nebyl bez pokrmu života věčného. Když si uvědomíte,
kdo jest velebná Svátost, totiž živý Ježíš Kristus, jako Bůh i člo
věk, pak pochopíte, že jest nutno se s ním spojovat, abychom
život věčný zachovali. On je to, který slovem svým tvoří a za
chovává. Naše vůle jest hříchem oslabena, ale ona jest nemocna,
potřebuje léku, který by ji sílil v dobrém. Obého se jí dostává
při tom sv. spojení s Ježíšem v nejsv. Svátosti oltářní.

Neboť sv. přijímání vůbec nám působí nejen 1. spojení 5 Je
žíšem Kristem — (ve mně přebývá), 2. rozmnožení milosti, ale
3. ono seslabuje zlé náklonnosti a posiluje lásku k Bohu. Tento
účinek je to, který nás léčí v naší nemoci duševní — a sílí vsla
hosti vůle. »

“ To jest pro výchovu člověka tak důležito jako pokrm pro
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tělo. Kde Spasitel nebude nás sílit v našem boji proti zlým ná
klonnostem, tam člověk klesne do nich a tam láska k Bohu,
ctnosti, sebezapření a věrnosti k povinnostem oslabne. Proto to
svaté velikonoční přijímání je tak důležito, ano nevyhnutelno
každému, kdo chce život zachovati. Proto zcela jasno jest, že 4.
sv. přijímání nás očišťuje od hříchů všedních, chrání před hříchy
smrtelnými a shlazuje časné tresty za hříchy. Vše ostatní jest
jen následek sv. přijímání, totiž 5. z mrtvých vstání a 6. blaže—
nost věčná

Přemnozí lidé neznají účinky svatého přijímáni, nebo nevěří
v ně, a proto žijí v tom politování hodném stavu třebs i mnoho
let. Jejich vnitřní stav jest žalostný. Žádná věda a výchova nedá
duši tu sílu k boji proti zlým náklonnostem jako sv. přijímání.
Proto tento prostředek jest divotvorný. Vy chcete viděti dítky
poslušné, střídmé, pilné, čistého srdce -——pak je veďte k živému
Ježíši, jak je vedly druhdy matky, aby jim žehnal, a připravíte
cestu jejich života, Velikonoční sv. přijímáni jest výchovný pro-
středek rodiny křesťanské, kterým si připravuje cestu do života
věčného.

Velikonoční sv. přijímání bývá přípravou hodného přijmutí
těla Páně v poslední nemoci. Mnoho lidí umírá bez zaopatření.
Oni odvykli duši svou spojovati v době velikonoční s Ježíšem,
oni ani si neuvědomili, že Ježíš z lásky k nám mešká na oltáři,
žijí bez Boha, umírají bez Boha a neodpočinou v Bohu. Říkává
se, že bývá pravidlem, že poslední svaté přijímání bývá takové,
jaké bylo první. Z toho jde, jak se máme starati o hodné první
sv. přijímání i poslední. Kdo často se spojoval s Ježíšem a vněm
nalézal radost a sílu ve všem kříži, boji duchovním, ten touží
také míti srdce spojené s ním i v těžké nemoci. Ale ubozí lidé,
kteří žili a nepoznali nekonečnou lásku Pána Ježíše v nejsv.Svá
tosti oltářní. Pro ty jest svaté přijímání jen známkou smrti a ne
života.

Oni žili bez Něj -— umírají bez Něj, jestli nenajdou duši
dobrou, která z lásky k Bohu je probudí ze sua a připraví cestu
do srdce. Jsou takové sv. duše, které konají ve velikém městě
andělskou službu přípravy nemocných na cestu Páně. Jak toho
potřebuje duše, která žila dlouho bez Boha a bez vědomí jeho
sv. přítomnosti!

Je to podivuhodné, jak duše po hodném sv. přijetí v ne
moci nabývá nápadně klidu, odevzdanosti a síly. Kolikráte duše
sklamaná v životě a zraněná tolika hříchy —nabývá, pozdě sice,
ale přece ——poklid duše, jehož celý život neměla. Šlechetní apo
štolé nemocných vydali knížku r. 1912, v níž líčí své zkušenosti.
Z ní vyjímáme jeden obrázek. (Korr. 1912, č. 9. str. 154.) 54letá
souchotinářka dovezena v beznadějném stavu do nemocnice. Vy
rostla v rodině bez víry a znala jen tolik, co jí výborný kate
cheta ve škole vštípil před lety. Vdala se za muže, k vůli němuž
se zřekla církve. Zradil ji, opustil, zneuctil. Od rodičů opuštěna
— přišla na samovražedné myšlenky — a těm povolila. Byla
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zatvrzelou. Když však vypovoděla svůj život sklamaný, byla pří
stupnou a přijala katechetu, který ji do církve znovu uvedl a
zaopatřil, plná vděčnosti a klidu zesnula s odevzdaností do vůle boží.
Kdyby byla častěji se sílila tím zázračným“ chlebem a uváděla do
pořádku své svědomí — o kolik méně by byla měla zklamání.
Kdyby byla před svatbou hodně přijala tělo Páně a z lásky
kNěmu nezřekla se víry a raději muže — jaké křížové cestě by
se vyhnula. Skryto je to před očima našima, ale jisto jest, že
ten nejlepší vychovatel Ježíš Kristus mezi námi chce býti spojen
s naší duší, a že jen požehnání nese každé duši, která připravuje
cestu Páně a každé rodině, která apoštoluje pro ]ežíše Krista.

Ten vychovatelský apoštolát v rodině chovejte jako sv. oheň,
z něhož jde všechno požehnání. Proto neopomíjejte jej udržovat
při každé mši sv., jíž jste přítomni, zejména v neděli při sv. po—
zdvihování. Horlivě jej chovejte při prvním sv. přijímáni, nevíte,
kolika pádům předejdete. Neopomeňte roční přehlídku duše při
velikonocích, životní při kopulaci a na loži smrtelném. Tot apo
štolát Ježíše Krista i Panny Marie, jehož vy členové budte vždy
a všude. Amen. František Vaněček.

„%.—

Řeči příležitostné.
Pred sv. přijímáním.

Milé dítky! Náš dobrotivý Spasitel učil jednou lidi celý
den, kázal a uzdravoval nemocné, těšil zarmoucené, jak míval ve
zvyku. Unaven potřeboval trochu odpočinku. A tu přišlo několik
zbožných matek se svými dítkami, aby jim dal Pán Ježíš pc
žehnání. Apoštolé bránili jim a nechtěli pustit k Pánu Ježíši, že
už je příliš unaven. Ale Pán ]ežiš, který hodné dítky tak něžně
miluje, zvolal pln lásky: »Nechte jen maličké přijíti ke mně a
nebraňte jim, neboť jejich jest království nebeskélc Přistoupil
k dítkám, bral do svého náručí a žehnal jim.

Milé dítky! Podobného štěstí, jakého se dostalo oněm hod
ným dítkám, ba mnohem většího, dostane se dnes také vám.
Přišly jste dnes do chrámu Páně, a jak jste se na to těšily, abyste
byly také uvedeny k Pánu Ježíši. Tentýž Pán ]ežíš, který tehdy
žehnal malým dítkám, je zde na oltáři přítomen v nejsv. Svátosti,
očekává vás s láskou nejněžnější a volá podobně ze svatostánku:
»Nechte maličkých přijíti ke mně a nebraňte jim!< Nepovedou
vás matky vaše k božskému Vykupiteli, ale vaši andělé strážní;
a laskavý tolik Ježíš Kristus nevezme vás toliko jako ony dítky
do své náruče, ale vy samy přijmete ho do svého srdce.

ó dítky drahél jak veliké jest štěstí vaše, jak velikou by“
měla býti také vaše radost! Ony dítky musily tenkráte zase ode
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jíti od svého nejlepšího přítele, Pána Ježíše, a už ho snad ani
více nespatřily za svého života, ani k němu se hlásiti nesměly.
Vás však Pán Ježíš nikdy neopustí, chce zůstati ve vašem srdci
se svou božskou milostí a pomocí tak dlouho, dokud hříchem
nebude vypuzen; chce vás provázeti po cestách vašich po celý
život váš, až se přiblíží večer vašeho života, a tu chce vás uvésti
k věčnému odpočinku do svého nebe a učiniti na věky štastnými.
Kdykoli chcete, můžete k němu přijíti zase, přijmouti opět a s ním
se spojiti. '

Jak velikou by měla býti vaše radost, vaše touha po něm
a vaše láska! O připravte se, drahé dítky, v krátké té chvíli,
která vám ještě zbývá, připravte se pečlivě, abyste ho s pevnou
vírou a uctivostí přijaly, s pokorou a lítostí, nadějí a láskou a
nedočkavou touhou, jak jste se tomu ve škole učily, jak se to
od nás všech žádá!

Dnes nepochybuji o tom, drahé dítky, že jste srdce své už
připravily pro tak vzácného hostě a ještě více připravíte, abyste
mohly hodně a nábožně svého Spasitele přijmouti. Ale jak tomu
bude budoucněř Při vší radosti, jakou mám nad štěstím vaším,
naplňuje bázeň a starost moje srdce při myšlence, jak to bude
svámi, ubohými, později. Mnohé dítky klečely tu jako vy velice
zbožně, těšily se na svého Spasitele, rpřijaly s největší úctou a
zbožnosti, a později naň úplně zapomněly, ba hříchem zradily a
znovu křižovaly.

Jak snadno by se to mohlo přihoditi i vám, drahé dítky!
Nebezpečí jsou tak veliká, jež vás očekávají, pokušení tak silná,
zlí lidé tak úskoční, a vy ještě ubohé, slabé, nezkušené dítkyl
Jak lehko mohly byste klesnouti, státi se zlými, jak veliká a
hrozná byla by vaše nevděčnost, jak veliké a hrozné vaše ne—
štěstí!

Proto si pamatujte, co jsem vám tolikrát říkal: »Ač vás
mám všecky tolik rád, raději bych vás viděl mrtvé, nežli abyste
zase do hříchu upadly.

Když přišly tehdy dítky k Pánu Ježíši, bral každé z nich
do své náruče a dával jim požehnání. () dítky drahél Proste dnes,
v den pro vás tak památný, proste dnes, kdy vám ničeho ne
odřekne, proste ho, aby vás uzavřel ve své náruči, by vás více
ďábel nemohl odtrhnouti; proste, aby vás přitiskl ke svému srdci,
by srdce vaše nevychladlo a neztratila lásku a svatost; proste ho,
aby vám požehnal, byste posilněny ubránily se pokušení a mohly
prospívati v pobožnosti, nevinnosti, tichosti a pokoře. Slibte mu
ještě jednou, co jste včera při sv. zpovědi už přislíbily, hlavně pak
obnovte úmysl, že zase brzy se přiblížíte ke stolu Páně a dů
stojně přijmete svého Spasitele do srdce svého. Pak můžete býti
bezpečný, i kdyby nebezpečí bylo sebe větší a pokušení sebe
silnější, Pán Ježíš bude s vámi, a ten jest mnohem větší a sil
nější, bude vás chrániti, vám žehnati a povede vás' bezpečně
k nebeskému stolu, k nebeské hostině, do blaženosti věčné.

Drazí rodiče těchto šťastných dítek! Přivádíte dnes své mi
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láčky k Pánu Ježíši, jako ony matky v evangeliu, a odvedete si
je domů posvěcené. omilostněné a hojně obdarované. Radujte se
ztoho a děkujte za to se svými miláčky z upřímného srdce.
Přijměte však, drazí rodiče, také něžnou výstrahu ode mne a na
pomenutí; je to mou svatou povinností, abych tak učinil. Volám
se Spasitelem: »Nechte maličké přijíti ke mně .a nebraňte jimlc
Dítky vaše jsou nyní čisté, hodné a zbožné, náležejí Bohu, vy
jste jen jejich opatrovníky, Pán Bůh je od vás požádá jednou —
neporušené; budete muset vydati počet přísnému soudci na věč
nosti. Abyste jednou šťastně při soudu obstáli, abyste dítky své
mohli přivésti jednou k Pánu Ježíši do nebe neporušené, nestačí
jen bditi nad nimi co nejpečlivěji, nestačí jen modliti se za ně,
vy je musíte častěji přiváděti k Pánu Ježíši do chrámu Páně, aby
si tu požehnání vyprosily a s Pánem „Ježíšem ve sv. při,ímání se
spojily.

Proto prosím vás ve jménu Pána Jež'še: Nechte své mi
láčky přicházeti sem k oltáři a nebraňte jim. Pán Ježíš vám vy
nahradí, jestliže dítky co zameškaly, bude vám všem za to hojně
žehnati. I když dítky vaše samy nebudou o to prositi, aby směly
zase k sv. přijímání, povzbuďte je sami, přijdte s nimi, dejte jim
krásný příklad; vždyť je to pro nás lidi to největší vyznamenání,
že smíme přijmouti Pána Boha do svého srdce. Pak máte jistou
záruku, že dítko se vám neztratí, nezpronevěří, ale osladí vám
celý život váš vzorným chováním, poslušností, zbožností a vděč—
ností, svolávati bude na vás požehnání boží a jednou na věčnosti
prositi bude Pána Boha, aby vám byl za vše odplatitelem věč
ným. »Nechte maličké své přicházeti k Pánu Jez'íši a nebraňte
jim, neboť jejich jest království nebeskélc Ony za to "dosáhnou
nebeské blaženosti, jako i vy za něžnou lásku k nim.

Ale i k vám všem dospělým, kteří jste přítomni dnešní
slavnosti, mám zvláštní prosbu, výstrahu a napomenutí.

Pán Ježíš praví: »Jejich jest království nebeskéc, a jindy
opět: »Nebudete-li jako maličti tito, a neobrátíte-li se, nevejdete
do království nebeského,c Ve slovech těch jest především vý—
čitka Pána Ježíše k vám všem: »Proč nejste více jako tito ma
ličtiřc Vždyť jste tu také kdysi o bílou neděli klečeli, oblečeni
v bílý šat radosti, s věnečkem nevinnosti na hlavě, s pokojem
ve svém srdci. jak se už mnozí změnili! Roucho nevinnosti pc
káleno aneb ztraceno, věneček čistoty roztrhán, pokoj srdce vy
mizel! Neslyší-li mnohý z vás výčitky svědomí: »Proč jsi ne—
zůstal zbožným, nevinným dítkemřc O kéž bys byl tehdy v ne
vinnosti zemřel! Byl bys měl na hlavě a na rakvi krásný věnec
panické čistoty, a duše s liliovým věncem byla by se dostavila
k soudu božímu; byl bys nyní ve sboru nevinných duší, které
následují Beránka božího, kam žádný jiný nemůže, oblečeny
v roucha bílá a palmy v rukou jejich & pějí píseň novou, kterou
žádný jiný zpívati nemůže. Avšak tys roztrhal věnec nevinnosti
a perly hodil vepřům ku znečištění a znesvěcení.

Avšak v této výčitce Pána Ježíše obsaženo jest i laskavé
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napomenutí: »Staň se zase takovým dítkem, jakým jsi byl a jaké
vidíš dnes před sebou; můžeš zase nabýti svatosti a nevinnosti
ve sv. zpovědi a ve spojení s Pánem ]ežíšem v nejsvětější Svá
tosti. Zdá se to sice těžkým, ale Pán ]ežíš k tomu pomáhá. ]ho
Pána Ježíše jest tak sladké a břímě lehké. Učiň tak každý, vrátí
se ti zase bílá neděle, do srdce se vrátí království boží, a s ním
pokoj, radost a nadšení; a setrváš li v té nevinnosti, zaslechneš
jednou nebeský hlas Pána ]ežíše: »Nechte ho sem přijíti ke mně
a nebraňte mu', neboť jeho jest království nebeské!

A nyní, milostivý ]ežíši, božský příteli dítekl Ejhle, my při
vádíme k tobě tyto dítky, jako kdysi matky v evangeliu. Neboť
jsi řekl: »Nechte maličké přijíti ke mně a nebraňte jim, nebot
jejich jest království nebeské.: Nechej tedy tyto dítky přistoupiti
k sobě, dej jim do srdce jejich své království, království lásky
své, své milosti a svého pokoje. Vezmi je v náruč svou a dej
jim své požehnání, aby co já nyní jménem tvým budu mluviti,
tvou všemohoucností se naplnilo : >Požehnání Všemohoucího Boha
Otce i Syna i Ducha sv. sestup na vás, uprav srdce vaše, pro
vázej vás po cestách vašich a uveď vás k Ježíši do nebeského
království. Amen.: Dle ?ak. .S'dtmitťa V. Str/t.

Nad hrobem
prot, dra. Augusta Bělohoubka na Vyšehradě ll. května

r. 1908
.Icsef Horák, k. a. notář a farář v Dřevčicích.

Posvátný hrob před námi otevírá chladnou náruč svou, aby
pojal tělesnou schránku vynikajícího muže, učence, učitele a ba
datele v oboru vědy přírodní (lučby).

Kolik rozborů lučebných předsevzal, kolik analys v che
mické své laboratoři vykonal — a nyní sám jest passivním ob
jektem analysi v laboratoři boží ——laboratoři matky přírody.

Duchem byl čilý, snaživý, až odvážlivý — původní životní
úkol připravovati chorým a nemocným v laboratoři lékarnické
prostředky úlevy dle předpisu lékařského — neuspokojil ho;
čestné zaměstnání a dostatečné zaopatření opustiv, zvolil si ne
důstatek, strádání a sebezapírání chudého studenta, aby gymna
siální studie dovršiti a nezbytnou zkoušku maturitní složiti mohl;
klidu si nepopřál, dokud nedosáhl doktorátu a professury na
slavné naší universitě české. Toho cíle konečně dosáhl ——avšak
prací úmornou i síly své umořil, vyčerpal; nastala (smím-li tak

řáci) analysa, nastala rozluka, přiblížilo se noddělení duše odt lac. '

Dokonal život svůj, již opustil svou učitelskou stolici, opustil
svou laboratoř, a což bolestnější jest, opustil svou rodinu, již tak
vroucně miloval a od níž i nejvroucněji milován a co nejpečlivěji
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ošetřován byl. Nenahraditelná ztráta, přebolestná rána zasáhla
věrnou, obětavou družku jeho života, jeho osiřelou rodinu.

I.

Žal a trud plní duši vaši, zarmoucení přátelé, bolest a strast
rozry'vá srdce vaše. V žalu a trudu, v bolesti a strasti hledá duše
lidská útěchu a útěchu takovou, zvlášť útěchu při smrti našich
přátel a miláčků poskytuje nám jediné mše sv., křesťanská víra
svou" naukou, že skonem našeho života pozemského nenastává
úplný a naprostý zmar a zánik života veškerého, nýbrž pouze
jeho obměna, že nastává jiná života našeho forma. O tom po
učuje nás veliký apoštol národů sv. Pavel (II. Kor. V., l.): »Víme
zajisté, že bude-li stánek náš pozemský sbořen, máme (za něj)
stavení od “Boha, příbytek ne rukou udělený, příbytek věčný v ne
besích.c

A protož (dle Zjev. sv. Jana XIV., 13.) věříme a vyzná—
váme: »Blahoslavení mrtví, kteří vPánu umírají. Již od této
chvíle praví Duch, aby odpočinuli od prací svých, neboť skutkové
jejich následují jich!:

Nuže, blažen a blahoslaven budiž váš v Pánu zesnulý choť,
váš (dítky) pečlivý otec i náš dobrý, drahý přítel; »nechť již od
počine sobě od trudných prací svých, nechť následují ho šle
chetní skutkové jeho, jimiž jako zkoumatel a badatel přírody,
jako učitel akademické mládeže, jako přísežný chemik a zvláště
jako starostlivý otec a vzorný křesťan naplnil nedlouhý sice, ale
činorodý a strastiplný život svůj!

A když sbořen stánek jeho pozemský, když dle křesťanské
víry a naděje vkročil v příbytek věčný, od Boha připravenývne
besícli, kéž těší se a blaží v kruhu duší šlechetných! Tarn v náruč
svou jej přijal zvěčnělý jeho otec, jehož ztratil jako dítě u věku,
tuším, mladším, než jest nejmladší z vás plačících sirotečků, tam
přijala ho i jeho citu a láskyplná matička, kteráž ze přeskrovné
pense zbylé jí tři dítky v mravnosti a náboženství cvičila, k práci
a sebezapírání přidružovala, a tak k řádnému jich životu a vy
nikajícímu jich postavení ve společnosti lidské základ položila.

II.

A tato sv. křesťanská víra, víra v Boha Velikého, v Boha lásky,
víra v nesmrtelnost naší duše a blažený život v jiné formě, v ji
ném řádu žití ve stanech nebeských, víra a naděje v radostné
shledání se a společenství v říši boží — tato víra blažívala lpo
tisíciletí “a blaží i v přítomných dobách věrné křesťany i vyvolené,
osvícené duchy, kteříž byli a jsou »dobré vůle<<.

' Tato víra blažila (ať jen jediný příklad uvedu) muže, jenž
byl posud nenahrazenou ozdobou a sotva kdy zapomenutelnou
chloubou věhlasného učitelského sboru téže almae matris naší,
k níž i v Pánu zesnulý náležel.

Byl to muž, o němž slavnostní řečník při odhalení pom
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níku (též vynikající učenec a učitel universitní) vysvědčil, že jím
počala nová éra vědecká, že byl reformátorem vědy lékařské i re
formátorem celého systemu vyučovacího na fakultách lékařských;
muž, který ve dvou stech vědeckých spisech objevil světu tolik
pravdy, že celá věda i badání musily sbočiti na dráhu jím vy
kázanou; vše, co viděl a objevil muž ten, zůstalo nezvratným:
ani v jediném bodu učení svého nebyl dosud vyvrácen. Mužem
tím jest Jan Ev. Purkyně, tvůrce ústavů fysiologických, jehož svět
zahrnoval poctami, jehož mocnářové zdobili nejvyššími řády, uni
versity a akademie všech úhlů světových nejvyššími hodnostmi a
diplomy (v posledním roce němečtí učenci uctili památku jeho ve
Vratislavi odha'lením zřízeného tam pomníku jeho).

A tento bohatýr duchem, šlechtic srdcem, reformátor vědy
lékařské . . . i ten těšil sebe a své drahé vírou v Boha, naději
v život posmrtný. Heslem byl mu výrok:

»Pokud a kde Bůh žíti povelí,
buď věren vlasti, víře, přítelilc

Svému heslu věren, těšil vírou v Boha a nadějí v život po—
smrtný sebe i svou choť, když duši její tížil zármutek nad úmrtím
drahého otce jejího.

V listu svém (Vratislav 2./12. 1832) jí psal: >Dobrý otec
jest tedy již z našeho středu vyrván. Otče duchů, zjeviž neohrože
nému milovníku a badateli přírody nekonečné zázraky svých světů,
které nám v moři záhad jsou ukryty, ve světle skutečnosti, pravdy
pravé, ve kráse skutečné; neboť v této víře a naději chci i já
zemříti! _

]aké asi sny snil, an vystupoval z toho údolí, kdy vždy víc
a více vnitřní bytnost materielního tohoto světa počala se objas—
ňovati, kdy zázraky vezdejší mlhavě přecházely ve skutečnost
duchovní Zajisté vzpomněl si na mne a mé nepatrné snahy, by
mě hlouběji uvedl. Což pak, když mu něžní duchové milované
Rosilky a Haničky vstříc vanuli! Zdaž mohly tyto milé dušičky
zde na zemi krasšího určení dosíci, než jakého se jim již nyní na
počátku andělského žití dostáválc

Tou vírou slavný Jan Ev. Purkyně se těšil, ku práci sílil —
an dále píše: »Sám u sebe se divím, odkud ještě beru tolik chuti
ke svému zaměstnání a že na budoucí pohlížím. Myslím skoro,
že zjevení nám onoho světa ve mně životní odvahu spíše zvyšuje
než snižuje. Pociťuii více životní síly od okamžiku, kdy počínám
jasněji zírati na onen svět . . .a

Tou vírou těšil choť svou: »Bůh veliký, Bůh lásky posiluj
i víru Tvoji, jestliže tatíčkova duše již jinému řádu žití náleží a
nesmí na tomto světě snů s námi již obcovati . . .:

III.

A s těmito slovy velikého učence a přírodozpytce obracím
se na konec ke všem vám, kteříž nad tímto hrobem—nad touto

Rádce duchovní. 4
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rakví lkáte a kvílíte — především k věrné a obětavé družce
v Pánu zesnulého: »Bůh veliký, Bůh lásky posilniž vlru vaši . . ,.,
kteráž jste byla chotí svému andělem . . . jemu sloužíc, svého
hoře nedbajlc.

Těmito slovy obracím se k vám, dítky drobné, nyní osiřelé:
»Bůh veliký, Bůh lásky posiluj i víru vaši, jestliže tatíčkova duše
již jinému řádu žití náleží . . .<<Byly jste otce svého útěchou, ra
dostí a naději . . .

Buďtež tedy i jeho slov pamětlivy . . .
Těmito slovy obracím se posléze i k vám, slovutnl pánové

a šlechetní národovci, ba i k nám všem: »Bůh veliký, Bůh lásky
posilniž víru naši a posilniž i naději naši v život 'posmrtný, aby
chom — až (dle sv. Pavla) bude stánek náš pozemský zbořen,
přijati byli ve stavení od Boha v příbytek ne rukou udělaný, ale
věčný — v nebesích.<

A všickni, kdož jste této víry a dobré vůle, v Pánu zesnu
lému věnujme modlitbu křesťanskou: »Requiem aeternam dona
ei Domine— Odpočinutí věčné dejž mu, 6 Pane. a světlo věčné
at mu svítí a společnost všech šlechetných duší ať ho blaží již
nyní a vždy až na všecky věky.< Amen.



LISTY VĚDECKÉ.

.K otázce častějšího svatého přiiímání na
venkove.

Několik myšlenek kanovníka Dra ínsafa Hollnsteinera.

»V mé farnosti nelze lidi přiměti k častějšímu svatému při
jímání: už jsem to zkoušel na všechny způsoby,: tak slyšíme
mnohého faráře si stěžovati. Tato avšemi způsoby: zkoušená.
činnost snesla by zajisté ještě Stupňování; vždyť výsledek nemohl
by býti zcela negativní, kdyby kněz opravdu všechna vynaložil
a vyzkoušel.

Tato krátká stať není apologií častého svatého přijímání,
jejím účelem jest, aby podala několik rad, jak lze docíliti častěj
šího svatého přijímání i na venkově, poněvadž tak často se tvrdí,
že na venkově není to možno.

innost směřující k častějšímu sv. přijímání musí býti dle
jednotlivých stavů rozličná: jinak musí býti působeno na dítě,
jinak na dorůstající mládež, jinak na dorostlé. O tom jednati
budu jindy; dnes jen několik rad povahy všeobecně.

I.

Jako farář má svým osadníkům stále připomínati, aby každé
dílo s Bohem počínali, tak musí také kněz sám každé dílo své
s Pánem Bohem započíti: musí se modliti a modliti nechati, aby
Bůb v srdcích jeho osadníků vypěstil ducha eucharistického. Mo
dlitba za rozšíření denního sv. přijímání nemá býti v žádné far
nosti modlitbou neznámou.

Nejprve musí se roznítiti eucharistický plamínek v srdci
kněze, a teprve po tom podaří se mu jiné k pravé lásce k eucha
ristickému Bohu rozplameniti; tuto lásku k eucharistickém Bohu
nemá kněz pěstovati ve skrytu, smějí a mají ji viděti také lidé.
Kněz a eucharistie jsou vnitřně spojeni; to musí se zračiti a pro
jevovati celým životem kněze. ]ak špatný příklad skýtají kněží,.
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kteří všechny posvátné úkony vykonávají ve chvatu a poté ani
díků nečinivše opouští dům Páně a oddávají se svému zamilova
nému dennímu zaměstnání. Izde více než kde jinde platí : »Verba
movent, exempla trahunt.< Dobrý příklad lépe působí, než kázání.

Kněz má býti také stále ochoten k obětem; zejména v mě
sících letních, kdy práce polní a žně počínají za rozbřeskujícího
dne, má kněz již v nejčasnějších hodinách ranních poskytnouti
příležitost k sv přijímání, i kdyby denní pořádek kněze měl tím
změny utrpěti. Zde platí: záhy na lůžko, záhy 5 lůžka. V době
největších žní — v červnu a v červenci ——mohlo by se sv. při
jímání udíleti již po 3. hodině ranní. Kněz není tu nijak vázán
na »milostc kostelníkovu: rozsvítit a shasnout svíčky dovede
každý, tedy i ten, jemuž sv. přijímání se udílí; modlitby vykoná
kněz sám, zvonění není nutné. ——

Kněz modlívejž se také za dne častěji v kostele; modlitba
brevíře není zajisté horší, koná-li se v blízkosti božského Spasitele.

Kněz nemá se však spokojiti jen s častějším prodléváním
v kostele, nýbrž má — zejména před mši svatou — prodlévati
ve zpovědnici. Netřeba se obávati, že nebude ve zpovědnici zpo—
zorován; kdyby ve zpovědnici pravidelně meškal, nejen farníci,
ale i v obcích sousedních záhy by se toho dověděli a příležitosti
k sv. zpovědi použili. Zejména v neděli měla by býti věřícím po—
skytnuta ve větší míře příležitost vyzpovídati se. Lépe jest, když
kněz čeká na lidi, než mají-li lidé čekati na kněze. Může si ve
zpovědnici kázání opakovati, na mši sv. se připravovati, anebo
brevíř se modliti. Taková časná přítomnost kněze ve zpovědnici
působí záhy, že také lidé přijdou časněji. Čím dříve přijdou, tím
více může se jich zpovídati Trpělivosti a vytrvalosti jest třeba
s počátku, když týdny aneb i měsíce nikdo ke zpovědnici nepřijde.

asto se doporučuje k povzbuzení sv. přijímání pozvati cizí
zpovědníky; docílí se tím větší návštěvy, avšak jen v určitých
dnech; leč k našemu účelu, t. j. k dosažení častějšího — nej
méně měsíčního — sv. přijímání tím se neposlouží.

Doporoučí se příležitost k sv. zpovědi a přijímání oznamo
vati na černém prkně u vchodu do kostela. Na př.: »Příležitost
k sv. zpovědi jest denně od 6 do 8 hodin ráno a od 3 do 5
hodin odpoledne. Sv. přijímání udílí se v 6, 6'/„, v 7 a 8 hodin
ráno.: — Kněz nemá si lidem stěžovati, že působí mu námahy,
zpovídá-li mnoho kajícníků; naopak má jeviti z toho na venek
upřímnou radost.

Ve zpovědnici má kněz příležitost působiti na jednotlivce.
Zde vidi slabosti lidí. Jako lékař duší má poskytnouti hojivé pro
středky pro rány duše. jest lepšího a bezpečnějšího prostředku
než spojení s ježíšem? Ve zpovědních poučeních nemá míti kněz
na zřeteli pouze disposici k lítosti, nýbrž má zpovídajícího se
upozorniti na krásu a důležitost nastávajícího okamžiku: spojení
s Ježíšem! V tomto smyslu může býti zpovědnice eucharistická.
Vypravování ze zjevení o velikosti a velebnosti boží skytají příle
žitost mluviti o moci toho, který nás ve sv. přijímání navštěvuje.
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Láska a zbožňování božského Spasitele, jaké projevovali světci
a světice, jejich touha spatřiti Spasitele, dávají zpovědníku příle—
žitost povzbuzovati kajícníky k tomuto vznešenému vzoru.

Obava, že takové poučení bude jen jednotvárné, jest ne
odůvodněna. Takových poučení používati bude kněz především
u těch osob, které k častějšímu sv. přijímání teprve jsou nabá
dány. Dosáhlo-li se jimi toho účele, nemají býti ani později za
nedbávány, nýbrž řidčeji používány, a to k upevnění úmyslu. »Aby
časté a denní sv. příjímání dálo se z větší moudrosti & záslužněji,
má býti zpovědník dožádán o radu.< (Odst 5. dekretu o sv. při
jímání ze dne 20. prosince 1905.) Leč mnozí neodváží se kněze
se tázati. Nemá tu kněz sám ruky podati a ze své vůle k častěj
šímu sv. přijímání raditiř Na př.: Někdo přijde v sobotu k svaté
zpovědi a přijímání. Proč neměl by mu kněz ve zpovědnici při
pomenouti: »Můžete zítra jíti opět k sv. přijímání, budete-li ještě
ve stavu milosti; také v týdnu můžete, předpokládaje tento stav,
přijíti ke sv. přijímání. To vám však jenom radím, nikoliv, abych
vám to ukládal za povinnost. jednejte dle své vůle.: Mnozí jsou
rádi, že dostalo se jim takového »dovoleníc, vlastně rady. Kdyby
kněz sám od sebe takovou radu uděliti nechtěl, má alespoň dáti
příznivou přátelskou odpověď, je—li o takové »dovoleníc žádán,
neboť >zpovědníci mají se střežiti někoho, jenž jest ve stavu mi
losti a má pravý úmysl, zrazovati od denního sv. přijímání.:

Vedle činnosti ve zpovědnici má kněz při domácí pastoraci
příležitost jednotlivce i celé rodiny přímo nebo nepřímo k častěj—
šímu sv. přijímání povzbuzovati. Může u příležitosti návštěvy vro
dině mezi jiným poukázati k tomu, jak by se božský Spasitel
potěšil, kdyby všechny členy rodiny uzřel při společném sv. při
jímání. — Dobře jest projeviti radost před členy rodiny, když
nemocný častěji přijímá Nejsvětější Svátost a poukázati, jak mu
to pro věčnost prospěje. Vůbec má kněz nemocné povzbuzovati
k častějšímu sv. přijímání a nelekati se v tom ohledu žádných
obětí. Dobře koná kněz, který při takových návštěvách šíří
eucharistické brožury. Také při volbě modlitebních kněh má kněz
hleděti získati si vliv, aby snad některou >zastaralouc modlitební
knihou nebyl šířen náhled opačný. Radme zakOupiti takové mo
dlitební knihy, které obsahují modlitby a vybídky k častému
sv. přijímání.

Kdyby všechno toto přičinění a snahy neměly výsledku,
a když lidé, o nichž farář právem se domníval, 'že mohli býti
k častějšímu sv. přijímáni povzbuzeni, zůstávají při starém »lax
nějšímc zvyku, nesmí proto býti na ně rozezlen; právě láska
k nim otevře časem srdce jejich k slovům milosti. Častější sv. při
jímání není povinností, nýbrž jen radou, a lidé musí, jak Lintelo
vhodně poznamenává, :považovati sv. přijímání jako dobrodiní
a nikoliv jako obtíže. (Triduum s. 175.) Ostatně co nejde dnes,
může s pomocí boží jíti později. Co nedaří se jednomu, může
dařiti se jinému.

Třebaže výsledek kázání není takový jako výsledek domácí.
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pastorace, nesmí přece eucharistické kázání proto býti zanedbá
váno. Kazatel musí především studovati eucharistické dekrety;
nejdříve vezmi a pročti dobře text a potom teprve komentář,
neboť mnohdy obsahuje komentář věci, které nesrovnávají se
s duchem dekretu. Především má kazatel zevrubně pojednati
o dekretu buď v kázáních nebo při křesťanských cvičeních.
V těchto poučeních nejprve vysvětlí se podstata a význam svaté
eucharistie, pak zvláště častější sv.. přijímání, jeho možnost, uži
tečnost a potřeba, jeho předpoklady & podmínky, jeho poměr
k předchozí sv. zpovědi... a konečně námitky, pochybnosti
a předsudky. Pro takové systematické poučení a výklad hodí se
cyklusy kázání, které nejlépe se doporučuje konati v nedělích
v době adventní nebo poutní, v měsíci Srdce Ježíšova nebo
Všech Svatých. Tento cyklus kázání budiž pak ukončen sv. zpo
vědí a generálním sv. přijímáním. (I když kněz takový cyklus
přednášek a kázání vykonal. není zbaven povinnosti o tom dále
kázati; dekret ze dne 20. prosince „1905 odst. 6. výslovně po
ukazuje na Catechismus Romanus, str. 2. c. 4.), kde jako po
vinnost farářova se naznačuje: crebris a monitionibus multoque
studio věřícínabádati, aby denním sv. přijímáním pečovali o pokrm
svých duší!

Také kázání 0 sv. oběti mešní přispívají k častějšímu sv. při
jímání. poněvadž pozvedá se jimi návštěva sv. mše a tím při nej—
menším možnost k častému sv. přijímání.

Před velikými svátky — nikoliv teprve 0 svátcích samot
ných — buďtež věřící napomenutí, aby sv. přijímáním oslavili
vhodně svátky (vánoce, nový rok, Boží Tělo, Nanebevzetí Panny
Marie atd.).

Nebudiž zejména opomíjeno upozorňovati věřící na možnost
získání odpůstků.

Kněz má se snažiti »v lásce a trpělivosti: dosíci vznešený
cíl častého sv. přijímání ; má v činnosti své pokračovati po
stupních: nejprve přiměti osadníky k měsíčnímu, po nějaké době
k nedělnímu a svátečnímu přijímání, a podaří se mu pak přivésti
je k tomu, aby sv. přijímání přijali pokaždé, kdykoliv jsou pří
tomni oběti mše svaté.

Matrimonialia.
Několik nejnovějších rozhodnutí římských v záležitostech

manželských.
Podává R. S.

Stává se, že manželé, kteří papežskou dispensí dosáhli zru
šení svého prvního manželství, jež bylo ratum sed non consum
matum, aneb prohlášení druhého manžela za mrtvého. vcházejí
v nový sňatek s osobou, s níž občansky oddáni byli již tehdy,
dokud první svazek manželský ještě trval. Takovému spojení ovšem



_55_

v cestě stojí impedimentum criminis — kvalifikované cizoložství.
Protože však snoubenci zatím již zmíněnou dispens matrimonii
rati et non consummati aneb prohlášení druhého manžela za
mrtvého si vymohli, nestarají se nikterak o to, aby si vyžádali
také dispense od zrušující překážky kvalifikovaného cizoložství,
čímž se stává, že nové manželství jest neplatné.

Aby se takovým neplatným manželstvím předešlo, vydala
S. Congregatio de disciplína Sacramentorum 3. června 1912 de
kret, dle něhož dispensi propter adulterium cum attentatione
matrimonii již implicite za udělenou nutno pokládati v tom pří—
padě, jestliže sv. Stolice snoubencům dispens matrimonii rati non
consummati udělila aneb jednoho z manželů prvního manželství
za mrtvého prohlásila.

Všecka pro uvedené nedostatky neplatně uzavřená manžel
ství sanoval sv. Otec dodatečně.

* '.
*

Congregatio S. Ofíicii vydala vplenárním zasedání dne 16.
dubna 1890 resolucí, že splnomocněnec sv. Stolice nesmí uděliti
dispense od zrušující překážky manželské rozdílnosti náboženství
mezi křtěnými a nekřtěnými (disparitas cultus) jinak, leč by zá
roveň výslovně připomněl všecky podmínky a záruky. Za ne
platnou tedy prohlášena dispense, jestliže snoubenci na podmínky
nepřistoupili a záruk nedali.

Nejnověji byl učiněn u sv. ofňcia dotaz v příčině platnosti
dispense. Kongregace prohlásila dne 21. června 1912 za neplatné
jak dispense, jež uděleny snoubencům, kteří nepřijali podmínek,
tak i manželství na základě dispensí těch uzavřená.

Biskupové jsou dle dekretu sv. ofňcia ze dne 5. června
r. 1889 oprávněni pronésti beze všeho rozsudek neplatnosti tako
vých manželství.

“\

* *
*

U římské Roty učinili manželé r. 1899 oddaní návrh na
prohlášení jejich manželství za neplatné z toho důvodu, že ne
bylo dle tridentského dekretu »Tametsic před vlastním (kompe
tentním) farářem uzavřeno. Manželka uváděla, žefarář u svaté
Magdaleny v Paříži, v jehož farnosti sňatek se konal, nebyl její
parochus proprius, nýbrž že přináležela k duchovní pravomoci
faráře v Neuilly blíže Paříže. V Neuilly měla před svou svatbou
společný byt se svou matkou, v Paříži pak ve farnosti sv. Magda
leny měla svůj krejčovský závod. Ten však nemůže býti pova
žován za zákonný domicil, třeba se v něm denně pravidelně
zdržovala. '

Rímská Rota dne 24. března 1911 in causa Parisiensicoram
Many připojila se k tomuto názoru a stanovila právní zásadu, že
denní pobyt v dílně nestačí k odůvodnění domicilu na nějakém
místě. Toto rozhodnutí kryje se s resolucí kongregace Inquisiti
onis, danou 12. května r. 1875 arcibiskupu pařížskému, jež zní:
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»Verum domicilium ad effectum valide contrahendi matrimonium
in facie ecclesiae, illud intelligi, in quo quis cum sua familia in
habitat et dormit.<

* * _
*

Farář v Pontailleru, diecese Dijon ve Francii, assistoval r.
1904 sňatku snoubenců, kteří jeho pravomoci nepodléhali. Farář
se mylně domníval, že jest parochus proprius sponsae, a proto
si delegace k oddavkám ani od faráře nevěstina ani od faráře
ženichova nevyžádal. Avšak ženich přinesl s sebou prohlašni list
od svého faráře, v jehož formuláři se nacházel zároveň passus,
že se uděluje pro případ potřeby faráři v Pontailleru delegace
k oddavkám. Manželka učinila v poslední instanci u římské Roty
návrh, aby manželství bylo pro nedostatek tridentské formy za
neplatné prohlášeno. Odůvodňovala svůj návrh zejména tím, že

1. delegace faráře jejího manžela nebyla dostatečnou,
2. že assistující kněz o té plnomoci ani nevěděl.
In causa .Divinionensi dne 20. ledna roku 1911 za

vrhla římská Rota návrh manželčin. Soudní dvůr hájil názoru, že
delegace vlastního faráře ženichova po stránce objektivní byla
zcela platnou a dostatečnou. Co pak se týče subjektivní neznalosti
nebo nepovšimnutí zmíněné delegace se strany oddávajícího faráře
v Pontailleru, rozhodla Rota, že

1. tato neznalost není naprosto prokázána a
2. mínění kanonistů v příčině otázky, zda znalost delegace

k platnému uzavření manželství potřebna jest. se rozcházejí. Proto
nutno vzhledem k manželství uzavřenému říditi se zásadou: vln
dubio standum est pro valore actus.c

* *
*

jak známo, není error circa qualitatem — týkající se fysi
ckých, morálních a hospodářských vlastností nevěsty neb ženicha
——nikdy zrušující překážkou manželskou. Kontrahentům jest však
volno smluviti se o jmenovaných vlastnostech a stanoviti je za
podstatnou podmínku — conditio sine qua non -—platnosti man
želství. Církevní právo však uznává zrušující překážku defectus
consensus propter qualitatem appositam seu conditionem sine
qua non.

Pro uvedenou příčinu prohlásila římská Rota rozsudkem ze
dne 23. června 1911 in causa Cameracensi coram' Mori sňatek
r. 1904vdiecesi Cambraiské uzavřený za neplatný. Zenich měl při
uzavírání sňatku, jak dokázáno bylo, vůli, jenom tehdy nevěstu
za manželku pojmouti, není-li stížena vředem, ošklivost vzbuzu
jícím. Po sňatku však zjistil, že nevěsta skutečně takovým vře
dem trpí.

V odůvodnění rozsudku upozorňují auditoři na to, že při
kontraktu manželském lze klásti podmínku (conditio sine qua non)
pouze z důležitých příčin a s dovolením příslušného biskupa.
S tím souhlasí u nás platná instrukce pro judiciis ecclesiasticis
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v š 55.: »Ut consensus sub conditione detur, nonnisi de expressa
episcopi licentia admitti potest. . Nejčastěji se připojuje conditio
sine qua non v příčině neporušeného panenství nevěstina.

Jak se obchází článek 111.Všeob. občan.
zákona.

Nepřátelům katolické církve jest článek 111. všeobecného
občanského zákona trnem v očích, nebot paragraf tento stanoví
nerozlučitelnost svazku manželského, jsou li oba manželé katoličtí,
anebo byl—liv době sňatku aspoň jeden z manželů katolíkem.
Poněvadž takový sňatek katolický (nebo smíšený) může býti roz
loučen jediné smrtí — v tomto bodu jest občanský zákon ještě
přísnější než právo kanonické — vypomáhají někteří (ponejvíce
židovští) advokáti klientům svým tím, že snaží se sňatky, které
dle zákona jsou nerozlučitelny, prohlásiti za neplatné. Pátrají,
zdali farář (duchovní správce) byl oprávněn k předsevzetí sňatku,
nebo není-li tu nedostatku v ohláškách. Budiž proto duchovními
správci zvlášť pozorně dbáno, aby v té příčině nebylo žádného
nedostatku.

Kooperátor Karel Krása sděluje dva výstižné příklady z praxe.
Katolický ženich A. chce pojati za manželku protestantku

B., příslušnou do Uher. B. byla vyučována v katolickém nábo
ženství a složila vyznání víry. Duchovní správce — v domnění,
že Uhry nejsou vázány na kontessionelni zákony rakouské ——
přijal pak B. do katolické církve, aniž by ji ohlásil u politického
úřadu. Aby konkubinát obou dříve _byl ukončen, prohlásil je
v katolickém kostele. Poněvadž B. již dříve vyznání víry složila
jsou oba snoubenci v okamžiku sňatku katolíci. U příležitosti le
gitimace jednoho dítěte nařídí c. k. místodržitelství, aby B. byla
přidržána oznámiti výstup z evangelické církve, dispensovalo od
tří vyhlášek v evangelickém kostele a nařídilo, aby A. a B před
farářem a dvěma svědky znovu snubní konsens prohlásili, aby si
tak zajistili důsledky občanského práva. B., ačkoliv přijata byla
do katolické církve, byla od úřadů občanských považována za
protestantku, dokud neohlásila výstup od evangelického vyznání.
Ačkoliv “vyhlášky staly se v kostele katolickém, bylo manžel
ství dle pojmu občanského zákona prohlášeno za neplatné pro
nedostatek ohlášek v kostele evangelickém.

O jiném příkladu přinesly zprávu veřejné listy. Ve votivním
kostele vídeňském oddán byl armensko-katolický ženich s římsko
katolickou nevěstou. Manželství nebylo šťastné. Nejvyšší soudní
dvůr prohlásil manželství pro nedostatek v ohláškách za neplatné.
Manželství nebylo totiž v armensko-katolickém kostele prohlá—
šeno Zenich měl po šest týdnů bydleti v Rakousku a pak musil
by politický úřad — ježto ve Vídni armensko-katolický kostel
není -- sám ohlášky provésti.
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Drobnosti z křesťanského světa.
V roce 1912 v Rakousku vystoupilo osob

z církve katolické . . . 4867 (r. 1911 489l)
z církve evangelické . 1572,

z nichž 1262 se vrátilo do lůna mateřské církve katolické.
Křesťansko-sociální radnice vídeňská působila již nebožtíku

kardinálovi Naglovi starosti; nejnověji odhlasováno povoliti 10.000
korun na zakoupení »Ročnice pro německou mládeža (ajahrbuch
der deutschen Jugend: 1912—13), již vydávají dva sdružené proti
klerikální spolky (»Schulvereinc a pokrok. spolek učitelů morav
ských) a v níž jest mnoho míst nábožensky závadných. Knihami
byly poděleny děti vídeňských škol.

Biskup v Šibeniku, Msgre Luka Pappafava, vydal u příleži
tosti konstantinského jubilea pastýřský list, ve kterém klade důraz
na to, aby laikové působili společně s kněžími; kněžím pak
ukládá, aby především se věnovali duchovní správě, vše ostatní
aby podřídili tomuto hlavnímu úkolu. »Da mihi animas, cetera
tolle tibic — těch slov sv. Pavla nutno dbáti. Důležité napome
nuti obsahuje závěrek: Kněží diecesní tvořtež společně jeden
svazek, neděltež se národnostně; duchovenstvo národnostně
jednostranné důsledně spěje k schismatickým snahám, jak o tom
svědčí děje veliké revoluce francouzské, v níž ultranacionální du
chovenstvo od papeže se odloučilo a zákonům státním se pod
řídilo. Napomenutí tohoto jest v Dalmacii, národnostně velice
rozeštvané, velice třeba. Ale i jinde sluší si ho všimnouti.

Eucharistický sjezd na Maltě měl za následek několik utě
šených konversí. Jedna celá rodina protestantská vrátila se do
církve katolické po ukončení kongresu. Ředitel „pouličních drah,
protestant, žádal arcibiskupa, by směl vyzdobiti vozy elektrických
drah prapory papežských barev; i on stal se katolíkem. Prote
stantští duchovní kostela, podle něhož se průvod ubíral, dali zvo
niti na věži a i oni se stali katolíky. Další konverse se očekávají.

»Spolek dětství ježíšovac sebral v uplynulém roce 3,000.000
marek, největší to obnos za dobu trvání spolku.

U příležitosti 25tiletého panovnického jubilea císaře Viléma II.
sebrali němečtí katolíci ve prospěch katolických missií v německých
koloniích 1,460.000 korun, kterýžto obnos byl císaři 16. června t. r.
odevzdán.

Staré biskupské město Kolín odmítlo legát 150.000 marek
na postavení krematoria.

Interkonfessionalismus vede k bezvyznání. Ve Stuttgartě
byly r. 1912 uzavřeny 494 smíšené sňatky; z těch

134 v katolickém chrámě,
186 v protestantském chrámě,
174 civilně.
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Ze 283 katolických sňatků byly pouze 62 sňatky civilní.
Připadá tedy na smíšené sňatky více než jedna třetina, na kato
lické sňatky asi jedna pětina sňatků civilních.

V Paříži byla právě vydána sedmá zpráva o likvidaci statků
náboženských kongregací; z ní vysvítá, že z milliardy, jíž mělo
býti docíleno, ztratilo se jenom 930 millionů franků.

V Paříži jest sdruženo na 5000 kněží a laiků, kteří udělují
150.000 dětí náboženské vyučování. Počet dobrovolně se hlásících
laiků utěšeně stoupá.

Arcibiskup lyonský zakázal čtení některých novin. Časopis
»Tribunec, vycházejícívv St. Etienne, žaloval arcibiskupa na ná—
hradu 50.000 franků. Zaloba byla zamítnuta.

>Oeuvres ChampagneSc, spolek pro konání missií po fran
couzském venkově, uspořádal v roce 1912 — 2400 missií. Jesuita
Truck prohlásil při valné hromadě spolku, že francouzský venkov
v některých provinciích jest nábožensky velice zanedbán a daleko
hůře na tom než města. _

Sv. Stolice nařídila, že nesmí ve Francii žádný kněz přijmouti
mandát poslanecký bez svolení svého biskupa. Toto stanovení
stihne liberálně-katolického kněze Lemire-a, jenž — ovšem se
svolením svého biskupa — již poslancem jest, ale ve sněmovně
několikráte proti právům a zájmům církve buď mluvil neb hla
soval. Abbému Lemire—ovi bude nyní voliti mezi poslušnosti
k biskupu a poslaneckým mandátem.

Francie doma biskupy pronásleduje, v koloniích vyzname
nává. Nedávno udělila trancouzská vláda stařičkému biskupu ve
francouzském Kongu, Msgru. Augouardovi, který po 56tileté pů
sobnosti opustil své místo, kříž. čestné legie v odměnu za vlaste—
necké smýšlení a veliké zásluhy.

P. Laberthonniére, jeden z předních modernistů francouz
ských, vydavatel >Annales de philosophie chretiennec, které byly
kongregací indexu zapověděny, podrobil se, zastavil další vydávání
proskribovaného časopisu, ale oznámil, že v říjnu začne vydávati
jiný list.

Hůře je s Loisym; odloživ masku modernismu stává se po
malu bezvěrcem. V hanopisu, jenž jest podepsán úštěpačně »Vi
tandus: (scil. excommunicatus), zavrhuje nejen božství Ježíše
Krista a božský původ pěti knih Mojžíšových a evangelia sv. Iana,
ale i existenci osobního Boha.

Kongregace indexu odsoudila ve svém sezení dne 16. června
7 modernistických spisův, a to 1 italský, 1 německý, 3 francouzské
(z nich 2 od P. Laberthonnšérea), 1 anglický (posmrtná auto
biografie Tyrella, vůdce modernistů anglických), 1 hollandský.

Obraz znamenitého anglického mučedníka Tomáše Mora,
vymalovaný od vrstevníka Albrechta Důrrera, byl objeven nedávno
v Kanadě. Sir Carter jej draze koupil a daroval sv. Otci. Kopie
obrazu obdrželi kardinálové Vincenc Vanutelli a Merry del Val,
jakož i kanadská kollej v Římě.

Missie pro střední Afriku, pod protektorátem našeho císaře,
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byla dekretem propagandy rozdělena na dva díly; jižní obdržel
jméno apoštolské prefektury Bahr-el-Ghozol, severní apoštolského
vikariátu Chartoumského.

Předloha o rozluce církve od státu ve Walesu byla v an
glické dolní sněmovně v druhém čtení přijata 317 hlasy proti 258.

Biskupové v Argentině vydali společný pastýřský list, v němž
ukazují na mravní a společenské škody plynoucí z civilního sňatku,
a vyzývají katolíky, aby zakládali četné spolky sv. Františka Regis,
jichž hlavním účelem jest divoká manželství sanovati.

V Novém Yorku zjistil státní zástupce Whitman po delším
vyšetřování existenci trustu k podporování nemravnosti. Trust
provozoval a organisoval nemravné obchody. Mnoho politiků
a policejních úředníků bylo úplatky službám trustu získáno;
smutné jest, že téměř všichni detektivové prokazovali trustu
své služby.

Z protestantských kruhův amerických přejali i katolíci někde
nechvalný obyčej pořádati zábavy, divadla a tance na ten cíl, aby
čistý výtěžek připadl buď kostelním neb dobročinným účelům.
již koncil v Baltimore odsoudil tento zlořád, nejnověji pak i koncil
v Quebecu v Kanadě se vší rozhodností proti němu se vyslovil
a biskupům na srdce vložil, aby ho ve svých dieCesích netrpěli.

Ruská vláda povolila na překlad Písma sv. do ruštiny
80.000 rublů. Dosud bylo na školách ruských zavedeno Písmo sv.
v textu staroslovanském.

Sv. synod prohlásil spalování mrtvol pravoslavných křesťanů,
jež jest v rozporu s celou tradicí křesťanskou, za nedovolené.
Mrtvoly jinověrců (nikoliv však katolíků) mohou býti dle roz
hodnutí sv synodu spalovány. .

Ukrajinský schismatický mnich Antonín Bulatowicz učil v ru
ských klášteřích na hoře Athosu, že jménu Ježíš přísluší božská
pocta; církevní synoda v Cařihradě zavrhla toto učení jako bludné.
Schismatikové potírají též úctu k nejsv. Srdci Páně.

V Sasku vyšel nový zpěvník protestantský; na titulním listě
vyobrazen Luther s palmou v ruce. To se zdá »nemálo po
divnýmc i pastoru Schwenovi, který praví, že neví, co si asi Luther
s tím počnel Ovšem, palmy buďtež ponechány světcům, v jichž
rukou mají dle Apokalypse svůj význam; oni vítězili nad světem
i nad svou vůlí; Luther prohlašoval, že člověk nemá svobodné
vůle, a kázal náboženství jen tohoto světa; nač tedy palma
v ruce jeho? R. S.

Leták vnitřní missie v Lipsku.
Po dobu výstavy rozdávala prot. vnitřní missie v Lipsku

návštěvníkům letáky, jichž obsah zde uvádíme. Způsob života
výstavního vyvolal jeho vznik. Při katolických sjezdech liberální
tisk vždy přichází s obžalobou proti hříchům katolíků, které vy
mýšlí a zvětšuje. O Lipsku — mlčel.
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Leták výborně sestavený zní:
Kam jdete dnes večer ?

Domů? Anebo tam, kde ztrácí se čest, tělo hanobí, zdraví
ničí? A to vše jen pro okamžik bezsmyslného poddání se divé
rozkoší?

Zastavte a rozmyslete se!
Vzpomeňte svých rodičů a sourozenců! Anebo máte snad

ženu a dítě a chtěl jste je oklamati? Vzpomeňte na Boha, jenž
Vás vidí na této cestě! _

Obraťte!

_ Iste snad příliš slabý? Jest Vaše smyslnost silnější než vůle?
Spěchejte k ježíši, který chystá pro Vás jak sílu, tak vítězství
v boji proti vášni.

* *
*

Další radu a pomoc udílí ochotně: . . . . _
Následují jména pp. působících ve vnitřní missii s přesnou

adressou.

(Sestavení myšlenek jest zdařilé a přehledné, že může všem
lidumilům posloužiti.)

Drobnosti z boje proti veřejné nemrav—
nosu.

V lineckém spolku obchodních příručích prohlásil jeden ze
tří spolkových lékařů, dr. Obermůller, pohlavní zdrželivost za ve
lice nebezpečnou, škodlivou a nečistotu v mladých letech za
nutnou. Proti tomu otravování mládeže napsala redakce »Kath.
Schulblátterc důkladný protest a vyvrácení, které vydáno též jako
zvláštní otisk. V něm jsou uvedeny výroky slovutných lékařů,
kteří prohlašují pohlavní zdrželivost za zdraví nejvýše prospěšnou,
naopak však, že nemravnost rozežírái nejsilnější přirozenost a boří
celé říše. Prof. Foerster, jehož dopis současně v té příčině otištěn,
píše: »Lékaři, kteří dávají rady člověku, jen pokud se jeho ani
mální podstaty týče, měli by se zváti zvěrolékaři. Lékař lineckého
spolku obchodních příručích mluví k mladým mužům, jakoby
byli jenom plemenná zvířata bez vyšší snahy po čistotě, sebe
ovládání a rytířskosti. Se svědomím a povahou mladých lidí vůbec
nepočítá. A zdá se, že nemá ani ponětí o tom, že čisté svědomí
a zocelený charakter jest pravým základem zdraví.<<

Procuratz'o aóarms v Německu počítají statistikové takto:
Na 2,000.000 ročních porodů připadá asi 200.000——400.000

úmyslných potratů. Na 1000 abortů připadá jen asi pouze 5 zá
konem stíhaných, ostatních 995 unikne světské spravedlnosti. jistý
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lékař jde tak daleko, že tvrdí, že skoro každá žena si obstará
umělým způsobem potrat. Jiní lékaři se vyslovují mírněji: osmá
až desátá, pátá až šestá se proviňuje v té příčině.

Program na rok 1914.
»Rádce duchovní: v letošním ročníku hodlá systematicky při

nášeti řeči, opřené o vzory klassiků světových Pro naše přispí
vatele i čtenáře nebude nezajímavo, když uveřejníme připravovaná
thema i prameny pro některé jednotlivé neděle a svátky.

Vedle světových klassiků chceme se pokusiti časem i o nové
uveřejnění některé klassické práce českého homilety, pokud idnes
neuvadla na kráse a neztratila ceny ani v našem čase. Každé
upravení podobné klassické homilie české, s přesným udáním pra
mene, bude honorováno. Při množství materiálu musí býti volba
co nejpřesnější.

Kdo by také české perly skryté soustavně hledati chtěl,
necht úmysl svůj oznámí redakci a spolu sdělí, kterého autora
chce prohledatj.

Vedle tědhto dvou směrů práce homilitické budou naši pra
covníci projednávati nová themata i stará v rouše novém.

Zde klademe výtah z prací k tisku připravených a vítáme
s radostí každé laskavé doplnění, které bude honorováno:

Hod boží vánoční. Pročvse narodil Vykupitel v plenkách a
jesličkách (Bourdaloue.) Sv. Stěpána. (Ustav. trvání církve; 4. po
sv. D., 24. po sv. D) (Sfr. Sabi.) Konec roku. Pohled do minu
lého a budoucího roku. (Stiegele.) Nový rok. Podobenství o zlo
ději v noci. (Scháfer,) Zjev. P. (Sv. 3 králů.) Povolání pohanů
do církve. (Feneíon) Neděle II. po Zjev. P. Nejsv. Jména Ježíš.
Křest. rodina o manželství a rodině. (Ketteler.) Devítník. O cíli
člověka. (Ketteler.) Neděle I. po Devítníku. Církev jest dílo boží.
(Ehrler.) Neděle II po Devít. Proč utrpení rádi máme snášeti.
(Alb. Stolz.) Neděle I. postní. Pokušení k naší útěše, výstraze,
poučení. (Schmidt.) Zvěstování Panny Marie. Pocta Panně Marii
skrze Syna božího. (Sv. Bonaventi.) Velký pátek. Obět Isáka —
předobraz oběti na kříži. (Homil.) (Eberhand.) Hod boží veliko
noční. Zmrtvýchvstání Pána Ježíše důvěrou církve. (Eberhand)
Pondělí velikonoční. Těla vzkříšení. (Stiegele.) Neděle II. po Vel.
Sv. Petr Kan. vzor pravého pastýře dle Pána Ježíše. (17. dubna.)
(Heinrich) Neděle III. po Velikonoci. O nesmrtelnosti. (Forster.)
Neděle IV. po Vel. Překážky života křesťanského. (Kónn.) Svátek
sv. Jana Nepom. Následek a uctívání mučedníků. (Fenelon.) Ne
děle V. po Vel. Vysvětlení Otčenáše. (Homil.) (Svatý Jan Zlat.)
Neděle VI. po Vel. Přetvořující moc křesťanství. (Obnov. tvář
nost země.) (Einig.) Hod boží svatodušní. Svatod. sv. svátky
Duchu sv. (Meschler_S. j.) Pondělí svatodušní. Duch svatý jest
světlem srdcí. (Stiegele.) Neděle 1, po sv. Duchu. Nejsv. Trojice.



Svěcení neděle (Ebrler.) Božího Těla. Ježíš Kristus základem ži
vota církve: (Lóřler S. J.) Neděle II. po sv. Duchu. Nejsv. Svátost
oltářní předmět naší víry a lásky. (Stiegele.) Neděle Ill. po sv.
Duchu. O ztracené ovcí a penízi. (Homil.) (Kepplet.) Svátek sv.
Aloisia. Neděle III. Smrt sv. Aloisia. “(Lamezan (S. ].) Neděle
IV. po sv. Duchu. Ustavičné trvání církve. (Sv. Frant. Sales.) Svátek
sv. Petra a Pavla. Základní kámen církve sv. (Eberhand.) Řím a
knížata církve. (Sv. Lev Veliký.) Neděle V. po sv. Duchu. Navšt.
Panny Marie. (Požehnání z úcty Panny Marie.) Narození Panny
Marie (Keppler.) Neděle VI. po sv. Duchu. Sv. Cyrill a Method.
Výstražný hlas církve v přítomnosti. (l—I.Forster.) Neděle VII. po
sv. Duchu Hranice přirozené svobody svědomí. (Simar.) Neděle
IX. po sv. Duchu. Zkáza křesťanské rodiny. (Forster.) Neděle
Xl. po sv. Duchu. Pravidlo víry. (Písmo svaté a ústní podání.)
(Wermelskirchen,) Nanebevzetí Panny Marie. (Pocta Panně Marii
skrze Syna božího.) Zvěst. Panny Marie. (Sv. Bonavent.) Neděle
XII. po sv. Duchu. Užitek almužny. (Carthy S j.) Neděle XIII.
po sv. Duchu. Malomocenství duše. (Eberband.) "Narození Panny
Marie. Užitek úcty Panny Marie. (Keppler.), Neděle XV. po sv.
Duchu. O smrti. (Andelsňnger S. j.) Neděle XVI. po sv Duchu.
Utrpení sladkost. (Od B. a N. B.) (Alb. Stolz.) Neděle XVII. po
sv. Duchu. Bázeň lidská. (Ohledy.) (Eberhand.) Neděle XVIII. po
sv. Duchu. Růženec Panny Marie. Užitek časných utrpení. (Sv.
Jan Zlat) Neděle XIX. po sv Duchu. O pekle. (Klentgen S. ].)
Neděle XX. po sv. Duchu. Posvěcení chrámů Páně. Chrám boží
v církvi a člověčenstvu. (Diezenbrock S j.) Neděle XXI. po sv.
Duchu. O cíli člověka. (Klentgen S. ]) Všech svatých. Osmero
blahoslavenství. (Homil.) (Sv. Chrysostom.) Neděle XXIII. po sv.
Duchu. Co smrt bere a co šťastná přináší. (Bossuet.) Neděle
XXIV. po sv. Duchu. (Neděle IV. po _sv.Duchu.) (Svatý Frant.
Sales)

Příležitostná.

Před sv. přijímáním. (Schmidt.) Po sv. přijímání. (Ketteler.)
Při sv. biřmování. (Sv. Cyrill ]erus.) Při sňatku. (H. Forster.)
Při sňatku. (Geissel.) Svěcení kostelních praporů (korouhve).
(Rissel.)

Příklady.
Kříž. Když bylo sv. Ondřeji oznámeno, že zemře potupnou

smrtí na kříži, odpověděl: »Jsem služebníkem kříže Kristova a
více si ho přeji, než se ho bojím.: A když byl veden na popra
viště,proniknuto jest srdce jeho svatou radostí i touhou; i zvolal:
»Bud pozdraven, ó kříži, jenž jsi byl posvěcen tělem Kristovým
a ozdoben údy jeho jako perlami! Než Pán můj vstoupil na tebe,
byl jsi postrachem na zemi, nyní však naplňuješ nás touhou ne—
beskou. Vědíť věřící, jakých milostí v sobě chováš a jakých da
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rův uděluješ. Bezpečen a radosten Spěchám k tobě, abys přijal
i mne, učedníka onoho, jenž na tobě pněl. Bylť jsem povždy
milovníkem tvým; vždycky jsem. toužil objati tebe. ó svatý kříži,
dlouho očekávaný, vroucně milovaný, vysvoboď mne z toho světa
a vrať mne Mistru mému, aby mne skrze tebe přijal ten, jenž
skrze tebe mne vykoupil.: Aby apoštol, mukami zemdlen, ne
skonal záhy, nýbrž teprv po dlouhém trápení, nebyl na kříž
přibit hřeby, ale přivázán provazy. l zůstal živ do třetího dne na
kříži, nepřestávaje děkovati Kristu Pánu, že byl nalezen hodným
připodobniti se jemu smrtí, a hlásaje s kříže jako s kazatelny
zástupům shromážděného lidu evangelium, až 30. listopadu vy
pustil duši. Má se za to, že sv. Ondřej zemřel na kříži vklíně
ném (polehmém) na způsob písmena X. Odtud kříž polehmý
sluje křížem Svatoondřejským. (Ekert, Církev vítězná IV. 596
též poučení na str. 597)

Kříž. Když plul sv. František Xaverský z Amboiny na
ostrov Buru, strhla se veliká bouře. Vzal křížek, jejž stále nosil na
hrdle, a drže jej na tkaničce, dotkl se jím vzedmutého moře.
I utišila se bouře, ale křížek, jenž mu byl na všech cestách nej
milejším průvodcem, spadl do hlubiny. Z toho se rmoutil světec
nemálo; když však příštího dne vstoupil na ostrov a kráčel po
břehu, vynořil se z moře rak přinášeje mu v klepetech ztracený
křížek. S nevýslovnou radostí přijal tento poklad svůj, tiskl jej ho
roucně k srdci a kleče děkoval Bohu. Když přistál na ostrově
Ulate, bylo hlavní město jeho právě od nepřátel obleženo a se
vřené obyvatelstvo, trpíc nedostatkem pitné vody a hrozným ve—
drem, hynulo žízní. Světec proniknuv táborem nepřátel do města,
slíbil knížeti, že se dostane městu potřebné vody, jestliže bude
dovoleno vztyčiti tu kříž. Kníže rád svolil a slíbil, že sám i všichni
poddaní jeho přijmou křesťanství, bude-li jim pomoženo. I-po

_stavil František v městě vysoký kříž, a svolav obyvatelstvo, po—
klekl a jal se vzýv'ati Boha, aby ráčil ubožákům seslati nejenom
déšť, ale i světlo víry svaté. A sotva se domodlil, zahalila se
obloha mrakem a hojný déšť se spustil. Lid jásal, nepřátelé od
táhli a kníže dostál slovu. František vyučil ostrovany náboženství
Kristovu a pokřtil je všechny i knížete jejich. (Ekert, Církev ví—
tězná IV. 645., 646.)



LISTY HOMILETICKÉ.

Hod boží vánoční.
Proč Syn boží si zvolil plenky a jesličky.

»A toto vám bude znamením: Nalez
nete nemluvňátko plenkami obvinuté
a položené v jeslích.: (Luk. 2, 12.)

Velice těžce nesli vždy nepřátelé Kristovi, že příchod Vy
kupitele jest tolik zarážející, a dosud mnohým zdá se býti ne
pochopitelným, proč se narodil jako nejchudší, zabalen v plén
kách a položen v jesličkách; jakoby to bylo Boha nedůstojné.
Ano, to bylo zvláště židům ku pohoršení. Očekávali Messiáše
v největší slávě, mocného, bohatého, který obnoví říši israelskou
a zahrne všecky štěstím nejhojnějším. A zatím co se na statky
světské těšili, zaslechli zprávu, že se narodil ve chlévě v bídě
největší.

Byli nejen překvapeni, ale i ve svých očekáváních zkla
máni, cítili se býti uraženými. Chudoba novorozeného Spasitele
zdála se býti podivuhodnou a Boha nedůstojnou i mnohým kře
sťanům, kteří tím byli uvedeni v blud a nevěru. »Nemluvte více
o plénkách opovržení hodných a jeslích Boha nedůstojných,a
zvolal bludař Marcian.

Co bylo židům ku pohoršení a bludařům příčinou scestí a
nevěry, to dodnes pohoršuje a zavádí mnohého křesťana. Neboť
proti tomuto znamení, plénkám a jesličkám, vzpírá se pýcha lid
ská a bude se vzpírati stále, jak byl stařičký Simeon předpo
věděl Marii Panně při obětování v chrámu, řka: >Aj, položen jest
tento ku pádu a ku povstání mnohým a za znamení, jemuž bude
odpíráno.: (Luk. 2, 34.)

A přece, drazí křesťané, od tohoto znamení závisí naše
spása a všecky milosti.

Když Bůh jednou řekl králi Achazovi Indskému: »Žádej
sobě znamení od Hospodina, Boha svého,: odpověděl král: »Ne

Rádce duchovní. 5
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budu žádati a nebudu pokoušeti Hospodinac, dal mu Bůh zna
mení protí jeho vůli, znamení, o něž by nebyl král prosil. Tak
jedná Bůh i v tomto tajemství; znamení, jímž nám oznamuje na—
rození Spasitele, znamení, jehož bychom nebyli žádali ani očeká
vali, ani nechtěli, jemuž by se svět celý byl vzpiral. A Bůh přece.
nám je dává: »Pán dá vám znamení.: (Isai. 7, 14.) Máme právo
zavrhnouti znamení totoaprotiviti se volbě božíř Nejvíce bychom
uškodili sami sobě.

Nebylo nikdy znamení přiměřenějšího, světějšího, božštěj
šího, volby boží a pochvaly lidské hodnějšího nežli právě toto
znamení chudoby a pokory Kristovy. Neboť to znamení, jež anděl
pastýřům naznačil, jest znamení božského Vykupitele: »Narodil
se vám Spasitel, a toto bude vám znamením.< (Luk. Z.) Zna
mení týká se povolání Vykupitele a jest dosud znamením nejpo
divuhodnějším.

]est nejpřirozenějším a zároveň nejúčinnějšim znamením;
dává nám Vykupitele co nejdokonaleji pochopiti a zároveň dává
sílu, táhne k sobě, aby všichni pravého Vykupitele pochopiti a
následovati mohli, jak v dnešní řeči krátce ukáží.

Pojednání.
1. Božské dítko, jehož narození dnes oslavujeme, bylo světu

jako Vykupitel předpověděno. Vykupitelem mohlo se státi jen
pod dvěma podmínkami: aby totiž za hřích dostiučinilo a hříš
něho člověka zase obnovilo.

a) Bůh žádal dostiučinění, bez něhož nebyla spása možnou.
Musil tedy Vykupitel, jakožto prostředník mezi Bohem a lidmi,
nejen dáti úplné dostiučinění, vzíti na sebe trest za hříchy, ale
i následky hříchu napraviti.

A tu nemohl si zvoliti vhodnějšího prostředku, přirozeněj
šího znamení leč chudobu a pokoru při svém narození.

Syn boží měl jako Vykupitel potříti hřích a státi se proto
obětí. Ve chlévě v Betlemě ukončil staré oběti a jako velekněz
Nového Zákona zavedl obět novou. Jesle byly mu oltářem, na
němž po prvé Bohu Otci přinesl v obět sebe sama; jeho člově
čenství jest svatostánkem živým, ne od lidí utvořeným, ale skrze
Ducha sv.; zde neukázal se s krví kozlů a telat, ale svou vlastní
krví; zde se ukázal jako Beránek boží, který sám jediný může
učiniti zadost spravedlnosti boží za nás.

Bůh nechtěl více obětí starých; ale toto něžné a slabé tělo,
jímž přioděl svého jednorozeného Syna, bylo pravou a jedinou
obětí, na niž čekal již tolik století.

»Sotvaže vyšel z lůna panenské Matky, již stal se naší
obětí,< praví Tertullián. A sv. ]an Zlatoústý praví: :]ako chtěl
'obětí na kříži skončiti, tak chtěl Kristus obětí v chlévě za nás
obět začíti.c Na tu obět stále myslil, o ní apoštolům mluvil řka:
»Křtem mám býti křtěn, křtem krve totiž na kříži; a kterak
jsem soužen, dokudž se nevykoná.c (Luk. 12, 50.) V jeslích
byl již soužen, horlivost a touha po vykoupení spoutána a vtěs
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nána, poněvadž čas ještě nepřišel, aby v plném světle ukázala se
před světem.

Už v jeslích činil Kristus zadost za všecky naše urážky, jež
pýchou byly způsobeny, obnovil říši slávy boží, vrátil Bohu čest,
o níž byl hříchem připraven. Usmířil Boha, odvrátil hněv jeho a
strhl náplň milosrdenství božího na lidstvo. Zaplatil nekonečný
dluh, jímž jsme byli spravedlnosti boží povinni, a právě to učinil
znamením chudoby, pokory a sebazapření: >A toto bude vám
znamením.:

Pokání za nás vykonal, aby nás zároveň ku pokání po
vzbudil. Bůh chtěl, abychom pochOpili pravý význam pokání,
ukázal nám známky jeho, míru a vzor na vlastním Synu, který
se snížil, sebe zmařil, slzy proléval a trpěl. »V jeslích leže, činil
již za nás pokání,< praví sv. jan Zlatoústý, »poněvadž věděl, že bez
něho ničeho nezmůžeme a že naše pokání bez jeho pro nás bylo
by neužitečným, protože Boha nedůstojným. (

Učil nás však také pokání činiti, poněvadž musíme poznati
naprostou nutnost pokání a poněvadž věděl, že jeho ač nejvýš
záslužné pokání za nás bez pokání našeho nemohlo by nám býti
přivlastněno a od Boha k naší spáse přijato. Tomu nás sám učil
a jesle jsou toho příkladem nejpádnějším. Oplakává naše hříchy,
nad nimiž my nepláčeme, a oplakává je dvojnásobně, poněvadž
my nad nimi nepláčeme. Tajemství toto musí nás povzbuditi
k opravdové a dokonalé lítosti.

»Pláče-li Ježíš v jeslích, nepláče jako ostatní dítky,< praví
sv. Bernard, »ani z té příčiny jako jiné.: ]iné dítky pláčí ze sla
bosti, tento při plném vědomí, z lásky a útrpnosti; jiné pláči
nad svou vlastní bídou, tento nad bídou naší; jiné pláči, poně
vadž nesou trest za hřích, tento. poněvadž přišel, aby hřích vy
hladil a svými slzami setřel. aA právě tyto slzy,c praví sv. ]an
Zlatoústý dále, maplniti nás musí bolestí a studem zároveň,<
studem, uvážíme-li, že jednorozený Syn boží měl soucit s naší
bídou a my v ní zůstáváme bez citu a lítosti; uvážíme—li,že Bůh
náš pláče pro nás, a my pro sebe slzy nemáme; ba naopak, při
vzpomínce na hříchy býváme chladni a zatvrzelí, ač hříchy ne
0plakané budou neustálou výčitkou a příčinou pláče na věčnosti.
Bolesti musí nás naplniti, uvážíme-li, že denně dáváme ]ežíši
novou příčinu k pláči, když jsme už vjeslích na něm slzy vynu
tili; že se takřka vysmíváme jeho slzám, místo abychom spíše
polepšením života a zbožnosti měli mu radost činiti; že jsme od
porovali jeho vůli hřích shladiti a dali hříchu v sobě ještě ne
obmezeněji vládnouti.

b) Když Pán Ježíš za hříchy lidí pokání učinil, musil ještě
hříšného člověka zachrániti a obnoviti, musil totiž za hříchy py
kati a Bohu učiniti zadost. >Nebot se nám dnes narodil Spasitel.:
(Luk. 2.)

Vidíme sice v jeslích božské dítě, odlesk slávy Otce, Stvo
řitele země, pána nebe a země, krále všech králů, soudce živých
imrtvých, ale takovým dnes před námi nechce býti božský Spa

*
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sitel; Chce, abychom dnes viděli v něm Vykupitele a obnovitele
lidstva a poznali, že znamení, jež si vyvolil, chudoba, pokora a
utrpení, jsou nejvhodnější a nejpřiměřenější ze všech znamení. Na
rodil se, aby nás zachránil; do záhuby však nás vrhají trojí
hrozná zla: pýcha života, žádost těla a žádost očí; a proto při
chází Spasitel k nám se znamením pokory, chudoby a odříkání.
Kdyby byl přišel v slávě, v hojnosti a pohodlí života, nebyl by
nás pohnul k pokoře, chudobě a odříkání, nebyl by nás mohl
vysvoboditi; byli bychom se vzepřeli jeho evangeliu, jež opak
hlásá; nenalezli bychom žádného příkladu, abychom se dle něho
řídili. Nyní však, že přišel se znamením největší chudoby, neslý—
chané pokory a nevídaného odříkání, nemáme více výmluvy; dal
nám příklad, ukázal cestu, kde jest naše záchrana, štěstí a bla
ženost pravá.

Čím více se pokoříme před Bohem, tím budeme před ním
většími; čím více budeme se brániti náklonnosti a touze po stat
cích světských, tím bohatšími budeme před Bohem; čím více a
ochotněji budeme bráti na sebe kříže a utrpení, tím více útěchy
a pravého štěstí pocítíme ve svém srdci. »Toto bude vám zna
mením.: Bůh větší váhu kladl na naši spásu než na svou slávu,
kterou přinesl pro nás. za obět; žádá proto od nás, abychom
z lásky k němu a zlásky k sobě přinesli v obět všecku pýchu a
domýšlivost, touhu po věcech světských v nezřízené žádosti. Běda
ná budeme-li se horšiti nad novorozeným Spasitelem v nepa
trné jeho podobě! Padněme naikolena před Ježíšem v plénkách
a volejme se sv. Ambrožem: »O jesle přeskvoucí, ó plenky bla—
žené! Vzácná znamení příchodu našeho Vykupitele a jeho vroucí
touhy po spáse našíl<<

Jak se musíme hanbiti, když vzpomínáme na svou domýšli
vost, nenasytnost, nestřídmost a rozmařilostl

'2. Znamení chudoby, pokory a sebezapření jest nejen zna
mením nejpřirozenějším u božského Spasitele, ale inejúčinněj
ším. Nikdy nedal Bůh lidem účinnějšího a mocnějšího znamení,
jako právě při narození svého Syna. Ve chlévě chudičkém zne
mení dětství Ježíše Krista naplnilo přes vší nevěru světa nevědomé
a prosté lidi známostí boží a mudrci a učenci odzbrojení padají
na kolena a zasvěcují se poslušnosti a živé víře v božství Vyku
pitele; znamení chudoby Spasitele přes všecku žádost očí naučilo
chudé milovati chudobu a bohaté zříkati se statků; znamení po
kory přes všecku pýchu světa povzneslo malé a nízké v řádu
milosti, mocné a veliké změnilo, aby se stali malými a pokornými
před Bohem. Svět byl úplně přetvořen.

V samém chlévě pastýři nevzdělaní a prostí stávají se roz
umnými a moudrými; mudrci východní rozumní a moudří uče
nými a věřícími; pastýři chudí cítí se bohatými; bohatí mudrci
stávají se dobrovolně chudými a obětují drahocenné dary; pastýři
u lidí opovržení stávají se prvními apoštoly příchodu Páně, mu
drci mocní sklánějí se na kolenou před božským Dítkem a ve



řejně vyznávají svou víru ve své domovině. Zázrak tento trvá
dodnes.

Jako pastýři nezalekli se chudoby novorozeného Spasitele,
ale padli na kolena a-klaněli se mu, a vracejíce se chválili Boha
a velebili, že se jim dostalo milosti nejdříve spatřiti zaslíbeného
a očekávaného Vykupitele, tak za všech dob i za našich časů ti
síce mužů padá před Kristem v jeslích a plénkách o vánocích;
plni víry přijímají do svého srdce a zasvěcují se jeho službě, lásce
k Bohu a bližnímu; zříkají se majetku, libují si v chudobě, odří
kání, skutcích a milosrdenství.

Svět naplněn byl hned apoštoly a vyznavači evangelické
chudoby, kteří u světa byli považováni za pošetilce a blázny, ale
u Boha byli velikány. Pohledem na jesle chudičké povzbuzeni
zřekli se výhod světa a sloužili jen Bohu a bližnímu Co tisíců
panen 'zasvětilo se chudobě a odříkání, aby v chudých, nemoc
ných a opuštěných sloužilo samému ]ežíši! Dnes jest svátek hlavně
chudých a opuštěných.

Před narozením Krista byli chudí, nemocní a neštastní v opo
vržení, pohanstvo nemělo pro ně slova útěchy. U jeslí zasvěcují
se tisícové službě těchto nejnešt'astnějších; a ti, kteří dodnes ne
měli soucitu s bídou a hladem, vracejí se od jeslí plni milosrden
ství k bližnímu.

Ti, kteří holdovali světu a mamonu, poznávají dnes nicotu
a pomíjejícnost věcí pozemských a odcházejí od jeslí s pevným
úmyslem, že budou svěřených od Boha věcí používati rozumně a
střídmě, aby mohli z nich jednou vydati počet věčnému soudci.
Ti, kteří včera libovali si ještě v rozkoších a necudnostech, od
cházejí od jeslí pokoření s bolestí a lítostí, že nepoznali dosud
cenu života a cenu nesmrtelné duše a zapřísahají se, že z lásky
k novorozenému Spasiteli povedou život čistý a bezúhonný.
A jestliže nás pohled na jesle a chudobu Spasitelovu nabádá
k novému a pravému životu, což teprve když se spojíme se Spa
sitelem samým v nejsv. Svátosti oltářní.

Zavítá k nám chudičký, aby nás učinil nejvýš bohatými, za
vítá k nám pokorný, aby nás povýšil na stupeň synů, dítek bo
žích, zavítá k nám trpící za hříchy naše, aby nás utrpení zbavil,
kříže naše učinil lehkými a vítanými a zachránil nás před utrpe
ním věčným. Na svět přišel Syn boží, stal se člověkem, aby nás
učinil dítkami božími a obohatil všemi potřebnými dary a mi—
lostmi, abychom nezahynuli, ale život věčný měli. Děkujme za to
božskému dítku v jeslích a slibme, že chceme za ním věrně krá
četi v pokoře, chudobě a odříkání; & prosme, aby nám dal mi
lost, abychom v tomto úmyslu věrně za ním kráčeli a až do konce
žÍV0t8 setrvali. Dle Baurdalaue V. Str/z.
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Hod boží vánoční.
Láska boží

»Ukázala se milost Boha, Spasitele
našeho, všechněm lidem.: (Tit. 2, 11.)

Nejmilejší! Dnes ukázala se milost Boha, Spasitele našeho,
všechněm lidem. A jak nám ukázal Bůh milost a lásku svou?
Odpověď na to nám dává ve svém evangeliu apoštol Jan: »Tak
Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby žádný,
kdo v něho věří, nezahynul, nýbrž měl život věčný.: (jan 3 16.)
Tolikrát už jsme slova tato slyšeli, ale zdali pak jsme už také
jednou vážněji a hlouběji přemýšleli, co sleva ta znamenají? Bůh
dal jediného Syna svého, s nebe ho poslal na svět, a ten Syn
boží člověkem se stal a umřel na kříži, na dřevě hanby. Zako'noř
Za lidi, za hříšníky, své nepřátele. Jaká nesmírná milost a láska
boží jeví se v tom skutku božím!

Jsou i u nás rodičové, kteří mají jediné dítě. Jedno dítě
jest jenom pro strach, říkává se. Nic na světě takoví rodiče ne—
miluji, jako své dítě, celým srdcem na něm visí, a raději by sami
umřeli. než by to dítě viděli v rakvi.

Odsouzen vrah k smrti provazem. jeho obhájce doporoučí
jej milosti císařově. Panovník jest ochoten dáti mu milost, kdyby
nevinné dítě,jediné svých rodičů, uvolilo se na jeho místě umříti
na šibenici. Hledejte po celém mocnářství rakouském, hledejte
po všem světě mezi 1500 mill. lidí, kde najdete duši tak obě
tavou? Hledejte rodičů, kteří by jediné dítě vydali katu! Akdyby
i rodiče tolik odvahy měli, co na to řekne dítě jejich? Nepadne
rodičům v úzkosti smrtelné kolem krku, nebude jich v slzách
prositi úpěnlivě: »Otče, matko, nevydávejte mne na smrtlc Ne,
v pozemském údolí slz nelze nalézti lásky tak hrdinné.

Ale láska, jíž nenajde na tomto světě, nalezena byla na vý
šinách nebe a ve hlubinách božství. Co jsou všichni lidé? Hříš
níci, nepřátelé boží, kteří zasluhují věčné smrti ve propastech
pekla. Hříc'n jest urážkou nekonečného Boha, jest vinou neko
nečnou, nesmírnou. Pouhý člověk, bytost konečná, nemůže sma
zati viny nekonečné. jen Bůh sám by mohl napraviti tuto ne
konečnou urážku, ale tento Bůh by musil býti zároveň člověkem.
aby jako člověk za lidi, rovný za rovné zadostučinění dal. ABůh
tuto nekonečnou milost hříšným lidem prokázal.

Aby zachránil lidi od věčné smrti, Bůh jediného, věčného
Syna, svého Syna, jehož nesmírně miloval, dal, obětoval, aby se
tělem stal a jako Bůh-člověk lidi vykoupil smrtí potupnou,
krvavou, bolestnou, hořkou. A dnes tento Bůh—člověk, ježíš Kri
stus, po prvé objevil se na světě, dnes koná na zemi první za
stavení trpké křížové cesty vykoupení.

Jesle betlemské mluví zjevně, jak hrozný jest lidský hřích,
mluví zjevně, jak nesmírná jest láska boží, jak láska boží větší
jest nežli hřích. Včera večer Matka boží a sv. Josef prosili o pří
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střeší po hospodách betlemskýcb, ale nikde tam nebylo pro ně
místa. Nízké stavení, vzadu ohrazený, nekrytý dvůr, to je na
východě hospoda, tak řečený >chanc. jídlo si musí cestující při
nésti s sebou, na pití si mohou navážiti dešťové vody z cisterny
na dvoře. Na dvoře pod širým nebem táboří poutníci se svými
koňmi, osly, mezky a velbloudy, na zemi sedíce večeří, na zemi
holé, do pokryvek zahaleni, spí. Ani v takové hospodě nenašli
místa v královském Betlemě potomci velikého krále Davida.

Ve skalní sluji, jíž časem používáno za chlév, v nouzi té
našla. Maria a josef přístřeší. Tam ve svaté noci přišel na svět
ježíš, Syn boží, král nebes i země, v té vlhké, chladné jeskyni,
na tvrdé slámě v jeslích ležel zavinut v chudobné plénky. Tam
začal vykupovati nás, tam v pokoře, chudobě a opuštěnosti začal
káti se za hříchy naše. Hle, toť ta nesmírná hloubka lásky boží
k nám! \\

Tato veliká láska ježíšova k nám, tato jeho poníženost ne
vystihlá žádá od nás horoucí lásky k němu a hlubokého poko
ření před ním. jako kdys v Betlemě, klidně, tiše, pokorně, tak
odpočívá Spasitel i dnes před námi v těchle zlatých jeslích, v mon
stranci na oltáři, a jeho oči hledí na nás tak mile, jako v Be
tlemě pohlížely na božskou Matku, starostlivého pěstounaa prosté
pastýře, kteří ve prachu jeskyně kol jeslí klečeli. S nimi klaňme
sei my dnes božskému Dltku a rceme ze srdce plného víry
a lásky:

Ú ježíši, jen bílou způsobu chleba vidíme na oltáři. ale přece
věříme pevně, že touto způsobou zahalen jsi ty, živý Bůh—člověk,
to kdysi tak chudé. Dítko betlemské. V hluboké pokoře klaníme
se tobě.

Děkujeme tobě, žes tak ochotně poslechl vůle Otce nebe
ského a že z lásky k nám tělem jsi se stal, že's z lásky k nám
ležel v největší chudobě v chatrných jeslích jako chudé Dítě
betlemské.

Naše hříchy s nebes trůnu tebe ponížily ve prach údoli
slz, za naše hříchy začal's trpěti ve tvrdých jeslích. Proto dnes
hořce želíme všech hříchů dosavadního života a prosíme o milost
a slitování tebe, ó ježíši, ty dobré Dítě betlemské.

Hřích bídnými učinil nás, ale ty's v Betlemě přinesl pokoj
všem lidem dobré vůle. ó dejž nám milost, abychom tebe hříchy
neuráželi, abychom chodili ve svatosti a spravedlnosti dítek bo
žích, dejž nám milost pravého křesťanského života, 6 ježíši, ty
milé Dítko betlemskél Amen. 705. Ocetek.
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Svátek sv. Štěpána.
Dětinná mysl a dětinné štěstí.

>Naleznete nemluvňátko plenkami ob
vinuté a položené v jeslích.<

(Luk. 2, 12.)

Včera slavili jsme narozeniny Spasitele svvěta,dnes slavíme
narozeniny pro nebe prvního mučedníka, sv. Stěpána, který pro
Dítě betlemské první prolil svou krev. Kolem jeslí betlemských
vidíme dále sv. Jana, miláčka Páně, a mláďátka, která také za
ježíše život dala. Jsou tu kolem jeslí dětátka a mužové, kteří
dětinnou myslí se vyznamenávali a dětinného štěstí došli. Proto
chceme ještě dnes onemluvňátku plénkami obvinutém a vjeslích
položeném uvažovati. Když jsme včera stáli u jeslí božského
Dítěte, chceme dnes uvažovati o dětinné mysli a dětinném štěstí.
Vánoce jsou vskutku svátkem křesťanského dítěte. Božské Dítě
takořka shromažďuje děti kolem sebe. Kéž bychom imy dospělí
mohli sdíleti radost dítek! Kdo z nás již aspoň jednou nevzpo
mínal s radostí na šťastné dni, kdy nás i Ježíšek jako děti svými
dary obdaroval, kdo si nepřeje, aby mohl slaviti vánoce s dě
tinnou myslí jako tehdy? Tatoltouha vyhovuje právě přání, ano
rozkazu samého ]ezulátka, který pravi: >Nebudete-li jako ma
ličká pacholata, nevejdete do království nebeského.: (Mat. 18, 3.)
Božské Jesulátko miluje děti a chce kolem jeslí děti míti. Básník
Vrchlický pravi (K životu): »Chyba jest, že přestáváme býti
dětmi. Měl by každý zůstati dítětem, aspoň trochu dítětem až
do šedin.: Proto uvažujme dnes, jak můžeme býti dětmi, a v co
potom můžeme doufati, uvažujme o dětinné mysli, kterou Ježíš
od nás žádá, a o dětinném štěstí, které nám slibuje. Kéž mně
Jezulátko dopřeje, abych o tom dětinně a srdečně k vám pro
mluviti mohl. Oto je prosme skrze požebnanou jeho Matku,
Pannu Marii!

PojednánL
I.

Když si dnes bereme děti za vzor, jsou to ovšem pravé a
nezkažené, nikoli nezvedené děti, které vinou rodičů nebo do
spělých málo z dětinné mysli mají. To nejsou pravé děti, nýbrž
jen zdánlivé, mohou jimi býti dle postavy, ale nejsou jimi dle
ducha.

Bohužel za dnešní doby nescházejí takové předčasně zralé
děti, které v poznání zlého mnohého dospělého snad předčí, ale
přes to nalezneme, jen když se častěji k dětem snížíme a s/ninii
obcujeme, také mnohé nezkažené děti, které mimovolně nás
k sobě táhnou a nás potěšují. Mám za to, že jste všichni, jak
jste tu, byli pravými dětmi a že jste již pravé děti také poznali.
Pak mně přisvědčíte, že k dětské mysli náleží v první řadě
pokora.
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1. To vyžaduje od nás sám Spasitel. Učedníci jeho měli
předsudek, že založí pozemské království a že oni budou vedle
jeho trůnu seděti. Myslili, kdo z nich bude největší. To byly
pyšné myšlenky, žádosti po cti a vyznamenání. Aby je z toho
předsudku vyléčil, volá k sobě nevinného hocha, postaví ho
uprostřed nich a praví: »Amen, pravím vám, neobrátíte-li se,:
nevzdáte-li se svých pyšných myšlenek a žádostí, »a nebudete-li
jako maličká pacholata,c která jsou vskutku obrazem prostoty,
nevinnosti a pokory, jimž jest jedno, posadíte-li je na první
nebo poslední místo, »nevejdete ani do království nebeského;
neřku-li abyste v něm první místo zaujímali. jen kdožkoli se po
níží jako toto pachole, ten jest větším v království nebeském. „(
(Mat. 1, 4)

jakou pravdu tedy hlásá nám tu náš Spasitel! Vzpomeňme
si jen na své dětství! Nevěděli jsme nic o pýše, která snad nyní
naším srdcem tak často hýbá, o pýše, která si zakládá na rodě,
majetku, zásluhách a přednostech; o marnivosti, která v oděvu
a ve výzdobě těla si libuje, ano již chováním, chůzí, ve všem
tváření se prozrazuje; o ctižádosti, se kterou všechno počínáme,
o citlivosti. která nesnese pokárání.

Pohlédněte na dítě! Má sice v srdci jedovaté símě pýchy;
ale ještě nevzešlo, jestliže snad pošetilá chvála a pochlebování ie
předčasně nepovzbud-ly. Dítě ví, že nic není, nic neplatí, nic
neví; cítí, že je všude na jiných závislé, na jiné odkázané. Proto
jest skromné a nedotírá se. Čeká, až se sám k němu přiblížíš,
je oslovíš. Proto *,es málem spokojeno. Spokojí se, když jeho
potřeby jsou splněny. Nedělá velikých požadavků v šatech a
obydlí, snadno se dá uchlácholiti, když jen z polovice přání jeho
se vyhoví. Maličkost naplňuje je radostí, malý obrázek připraví
mu větší radost než mnohému dospělému nejdražší'zlatý náramek.
jest blahosklonně. Nezná rozdílu stavu, připojuje se ke všem,
kteří přívětivě k němu se blíží, přichází zvláště dětem vstříc a
hraje si s nimi, neptá se, jsou-li mu rovnorodé či ne. Knížecí
dítě nepovažuje se za nic víc než dítě dělnické, hraje si s ním,
Obcuje, mluví s ním jako rovný s rovným. Pro svou pokoru jsou
děti také smířlivě. Nehněvají se, když jsou uraženy, neukazují
podrážděnost, když je napomeneš nebo potrestáš, ano i na ne
přítele se usmívají, jen když se s přívětivým slovem k nim blíží.

Za dnešní doby jest mnoho pyšných lidí, jeden chce býti
nad druhého, jeden chce druhého důstojenstvím, šatem předstih—
noutí. I nám staví Kristus Pán dítě před oči a praví: >Nebu
dete ii jako maličká pach'olata, nevejdete do království nebe
Skéb0.<

2. Z dětinné pokory vyplývá prostota, které Se nám na
dítěti tak velice líbí, k sobě nás vábí a obcování" s ním příjem
ným činí. Dítě řekne přímo, jak věc na srdci má, má takořka
srdce na jazyku, prostými slovy, která nevědí nic o lstivosti a
smělosti, seznamuje nás se svýmiokolnostmi, bolestmi a radostmi
hned, jakmile nás poznalo. Samo jsouc upřímné, má také za
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pravdu, co se mu vypravuje, ani mu na mysl nepřijde, že by je
chtěl někdo obelhati neb oklamati. Věří i tomu, co odporuje
jeho zkušenostem a rozumu, neboť míní, že jiní věci lépe roz
umějí. Při tom neví nic o křivém podezřívání, které každé slovo
kritisuje, každýxkrok jinak si vykládá a každý skutek jedem svým
poskvrňuje. Soudí o všem bez podezřívání, prostě a nemyslí, že
by mohl míti někdo zlý úmysl. Proto důvěřuje všem a vše by
vydalo za několik slibů.

Tato prostota jeví se také jistou nenuceností, která se brání
proti módní škrobenosti a proti jhu jalové etikety. Chce se po
hybovati volně a nenuceně. Proto také nalézá větší zálibu ve hře
a v přírodě než při skvostné hostině a skvělých dýchánclch.
Jestliže mu rychle ubíhají hodiny, když v rodině se pohybovati
a dle svého mluviti může, nudí se a jest OSpalé ve veliké spo
lečnosti a cítí veliká muka, když po několik hodin při hostině
klidně seděti má. Chce choditi sem tam, jak se mu líbí, neptá
se dlouho, zdali jeho přirozená živost se snáší se společenskými
předpisy Zkrátka dítě jest plné prostaty, poněvadž má ještě
čistou. neporušenou přirozenost, a jak mu sluší tato prostota a
nenucenost! Kéž by ji nikdy neodložilo, nezapíralo, nezaměnilo
za vyumělkované chování, na němž při prvním pohledu lež vi
díme, které jen odporem nás naplňuje!

3. Třetí vlastností dětí je nevinnost. Ještě zachovává duše
jejich svatební roucho, které jim bylo na křtu sv. dáno, žádná
vina, žádný hřích nezakaluje jejich vědomí. Pokoj duše září mu
z očí, jeho čelo jest ještě otevřené, jeho tvář ještě veselá, nic
neví o ostnu zlého svědomí. klidně pohlíží k nebi, lhostejně upírá
zrak na zemi, jak šťastné jest také dítě, jak příjemné jsou Bohu
jeho prosby a modlitby. S nevinnosti, která rodiče a dospělé
často do rozpaku přivádí, přemýšlí o mnohých výrazech, které
slyšelo, ptá se, v čem zlo záleží, jak se kdo toho neb onoho
hříchu dopouští. Nezná ani ponoukání ke hříchu. Ukazují se sice
záhy některé zlé náklonnosti, jako svéhlavosti, hněvu, netrpěli
vosti, ale o kolika žádostech neví a jich nepociťuje, které jaksi
ještě v něm dřímají. Podobno andělu usíná denně s klidným
srdcem, v nevinnosti otevírá oči, podobno andělu, může každou
hodinu usnouti k věčnému pokoji a spěti ke trůnu božímu. Po
hleďte jen na ně, jak spíná ruce k modlitbě, jak pohlíží ke kříži
nebo k Panně Marii, jak důvěrně první své modlitby k Bohu
vysilál

A když později po prvé přistupuje ke stolu Páně, ve vroucí
zbožnosti vše činí, aby důstojně Spasitele přijalo: kdo tu bo
lestně névzpomíná na vlastní zlaté dětství, kdo se slzou v oku
si neřekne: Kéž bych byl nevinný jako toto dítě, jakým jsem
kdysi byl! To je mysl nezkaženého dítěte, to je mysl zvláště
božského ]ezulátka.

Jest pokorné, neboť se snížilo s nebe na zemi, s trůnu
božské velebnosti až do betlemského chléva Sám mocný a ve
liký, přichází v malé podobě dítěte, odložil vše, co nádherou na



zývati můžeme. .A pak leží ve své prostotě mezi dvěma zvířaty,
která ho zahřívají. Přívětivě usmívá se na matku, hraje si na
jejím klíně, přívětivě se dívá na všechny, kteří k němu přicházejí,
zdá se, že netuší nic o nebezpečí, které mu Herodes připraviti
chce. Kdo na toto dítě pohlíží, raduje se z jeho prostoty, na
koho se podívá, radosti oplývá, a kdo je může vzíti na ruce,
rozplývá se jako Simeon Chvalozpěvy. Mám vám ještě připbme
nouti jeho nevinnost? Všichni víte, že nikdy nebylo čistější duše
než jeho. Ano, později nemohli jeho protivníci nic namítati, když
se jich ptal: »Kdo z vás mne může viniti ze hřichuřc

Tuto otázku položiti nemůže z nás nikdo se odvážiti a to
proto, poněvadž jsme si dětinnou mysl nezachovali. S ní jsme
ztratili nevinnost, pokoru a prostotu. Ale vynasnažme se opět
dětmi býti, sebe ponižovati a pokořovati: »Učte se ode mne,
neboť jsem pokorný srdcem: (Mat. 11, 28 ), vraťme se k pro
stotě: »Buďte prostotní jako holubicelc (Mat. 10, 16.) a veďme
nevinný život: »Blahoslavení čistého srdce.: (Mat. 5, &) Vyna
snažme se v tomto smyslu se omladiti a denně v dětinné mysli
prospívati! Z tohoto důvodu beřme si za vzor božské ]ezulátko,
uctívejme je a často o něm uvažujme. Proto k nám zavítalo, aby
naše mládí obnovilo a oblažilo, aby nám jak k dětinné mysli,
tak k dětinnému štěstí nápomocno bylo.

II.

Dětinná mysl, jak jsem vám ji právě VYlÍčII,nosí štěstí své
již v sobě, neboť má

1. Klid srdce. Dítě neví nic o neustálém nepokoji, který
jest denním slzavým chlebem mnohých dospělých. Kolik těžkých
bouří snášeti musíl Lety vzbuzují se vášně, s vášněmi počínají
boje, s boji porážky, s porážkami výčitky svědomí a nesčetný
počet starosti a zármutku. To jsou vždy nové zápletky, nepřed
vídané rozpaky, trpké zkušenosti, snad i nenahraditelné ztráty a
škody. S dětinnou myslí také mizelo vždy více dětinné štěstí.
Podívejte se naproti tomu na dítě! Neví o starosti, nestará se
ani o nejbližší okamžik, nezná trpkých zkušenosti, nevi nic
o vnitřním hlase, jehož výčitky jsou horší nežli všechna zla na
světě. Proto může se ještě z plna srdce smáti, žertovati a hráti
si na všech cestách, vesele na všech mistech poskakovati. Zádum—
čivost je mu neznámým slovem. A když mu tu a tam přijde
nějaké hoře, prolévá-li někdy slzy — jak brzy na to zapomene,
jak brzy jsou slzy usušenyl Pokoj je prvním dětinným štěstím,
a to platí také o jezulátku, ačkoli bychom byli tak málo pokou—
šeni nazývati je šťastným. _

Když pozorujeme jeho chudobu, tvrdé jesle, skrovné plénky,
snad bychom měli s nim soustrast, ale nikoli, jest plné pokoje
a štěstí. ]est již nyní šťastnějším než Herodes, který jest nepo
kojný, jakmile o něm slyší. a odtud stále jest plno pokoje, tak
že ke všem volati může: »Pokoj váml<< (jan 20, 21.) I na kříži
bude štastnějšim nežli ti, kteří ho křižují, než vysocí kněží, kteří
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ještě nad jeho vzkříšením nepokojní budou. Chceš-li šťastným
býti, bud dítětem, pak opět pokoj nalezneš, i kdybys byl upro
střed soužení a všech statků postrádal, které svět za pramen
štěstí pokládá. U Jezulátka hledej sám pokoj v dětinné mysli,
nebot nad ním v posvátné noci andělé prozpěvovali: »Fokoj
lidem dobré vůle.<

2. Druhé štěstí dítěte záleží v ochraně anděla strážného.
»Andělé jejich v nebesích vždycky vidí tvář Otce svého.: (Mat.
18, IC.) Každý člověk má anděla strážce, který ho provází po
celý život; ale zvláště horlivě chrání děti. Mnohý z nás by mohl
události vypravovati, které svědčí o bdělosti anděla strážce v tě
lesních a duševních nebezpečích právě v dobách dětství. Snadno
také pochOpíme tuto obezřetnou ochranu dětí, jednak pro dět
skou slabost a nezkušenost, jednak pro dětskou nevinnost, která
anděla strážce více vábí než hříšnost dospělých, která se mu
protiviti musí. Protože andělé zvláště děti chrání, stalo se pří
slovím slovo: »Ten neb onen má anděla strážce jako ho děti
mají.“

A jak chránil anděl jezulátkoř Slyšeli jsme ve včerejším
evangeliu, jak anděl zvěstoval narození jeho pastýřům, víme dále,
jak anděl napomenul josefa ve snách, aby utekl do Egypta, jak
opět ho posílá do země zaslíbené, když zemřeli, kdo usilovali
o bezživotí jeho!

1 vy máte anděly strážné, kteří vás vedou a chrání, ve svě
domí vás varují a poučují. Poslouchejte je! Chcete-li, aby vás
váš anděl strážný ochraňoval, vám na blízku byl 'a .proti všem
nepřátelům bojoval, budte zase dětmi ujeslí-r'je'zulátkal jaká
čest to pro vás spočívati na perutích andělských, jaké štěstí moci
spoléhati na ně ve všech potřebách, zvláště vhodince smrti, kdy
pekelný Herodes vás láká do tenat svých, aby mohl ještě duši
vaši zahubiti. '

3. Ano, buď dítětem, aby ses mohl těšiti ze zvláštního
přátelství božského ]ezulátka! To je třetí detinné štěstí.

Známo jest vám, jak přívětivě Spasitel přijímal dítky, které
mu byly přineseny, aby jim požehnal. Kárá učedníky, poněvadž
chtěli matky zapuditi. Ačkoli je zemdlen po námahách celého
dne, ačkoli potřebuje odpočinku, chce přece s nimi rád obco
vati. »Nechte maličkých přijíti ke mně, a nebraňte jim, neboť
jejich jest království nebeské.: Poté je béře na ruce, žehná. jim
a propouští je. již včera jsem vám ukázal, jak s dětmi zacházel
a o dětech mluvil.

Když to vše uvážíme, doznáme: Ano, Pán Iežíš jest nej
lepší přítel dítek. Miluje je, obětuje jim i svůj odpočinek, žehná
jim a uděluje jim zvláštní milosti, chrání je, an tak důrazně va
ruje dospělé, aby je nepohoršovali; doporučuje je, an dí, že kdo
takové dítě ve jménu jeho přijímá, jeho samého přijímá, slibuje
“jim království nebeské a to vysoký stupeň v něm.

Když v dospělém věku tak přívětivě s dětmi jedná, což
teprve ve svém dětství! Vskutku shromažďuje hned po narození
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svém zástup dětí, mláďátka, kolem sebe, mají býti prvními mezi
dětmi. Mimo ně přicházejí k jeslím s dětinnou myslí pastýři,
kteří s obdivem shledávají, jak poselství andělské pravdu dělo,
mudrci od východu, kteří v dětinné prostotě hvězdu následují a
klanějí se mu, ačkoli chudobu kolem něho spatřují. K nim se
přidružují Simeon a Anna, dvě šlechetné a prosté duše, které
přes své stáří dětinnou svěžest si zachovaly.

Bud dítětem, pak budeš státi také u jeho jeslí. S láskou a
blabosklonností vždy se Pán ]ežíš k dětinným duším obracel.
Na důkaz toho možno uvésti četné příklady ze života svatých,
připomínám jen některé. Takovou dětinnou duší byl sv. Fran
tišek Seraf, který zhotoval první jesličky a často opakoval slova:
»Milujme přece dítě, které nám takové důkazy lásky podalo, by
srdcí našich získalo; milujme je, prokazujme mu lásku za lásku,
nekonečnou lásku za nekonečnou láskulc Takovou dětinnou
duší byl sv. Antonín Paduánský, před kterým se ]ezulátko zje
vilo, když rozjímal v Písmě sv., jej objal a políbil. Představuje
se proto s ježíškem na rukou neb na knize sedícím, neb bo
objímajícím. Takovou dětinnou duší byl Stanislav Kostka, kte
tému se v těžké nemoci zjevila Panna Maria s ježíškem, těšila
ho a položila ježíška k němu na postel. Takovou dětinnou duší
byl sv. Kajetán, kterému Panna Maria Ježíška o vánocích na ruce
položila. Takovou dětinnou duší byl sv. Vavřinec ]ustiniani, který
při jitřní ježíška v překrásné podobě viděl. Takovou dětinnou
duší byla sv, Anděla z Foligni, které se zjevil Kristus v podobě
děcka, ležícího v jeslích. Upřev na ni své hluboké oči, řekl:
»Kdo mne nechápe malého, nepochopí mnvevelkého.: Takovou
dětinnou duši byla ]ohanna Rodriguez ve Spanělsku v XVI. stol.
Rodiče měli v domácí kapli na trůnu překrásné Jezulátko, které
Johanna vřele milovala, tak že často přítelkyně zanechala a do
kaple se plížila, by s ním se bavila. Když kdysi napodobovala
modlitbu Klarisek v choru, které na blízku bydlely, zjevil se jí
Pán a řekl: »Dcero, co zde děláš?: — »Modlím se se sv. Domi
nikem,c odpověděla. — »Toje dobře, ale miluješ mneP<<— »Mi
luji jen jezulátko, které otec v kapli má.: — >To jsem já, kte
rého socha představuje, a máš jenom mne milovati.< Potom jí
dal Pannu Marii za ochránkyní a johanna prospívala milostí a
ctností až do své šťastné smrti. ekněme i my: »Miluji jen Je
žíška, který v jeslích leží.: Pak nebude nás jen milovati, ale dá
nám také matku svou za ochránkyní a obdaří nás svými dary.
Bude k nám se blížiti, v našem srdci bydliti, až s ním jednou
na nebesích bydliti budeme. Amen. yan Nep. yoyef Holý O. Praem.

Na slavnost sv. Štěpána, prvomučedníka.
Mučedníci Páně jsou svědky víry pravé.

1. Kdo hodlá z města Jerusalema odebrati se do zahrady
Getsemanské, navštívit míst, kde Syn boží_pro nás krví se potil,
vychází ven branou, jež slove brána sv. Stěpána, a sice proto,



poněvadž jí vyveden byl jáhen a prvomučedník Páně sv. Štěpán,
když měl býti pro horlivé vyznávání víry Kristovy ukamenován.
Smrt mučednickou podstoupil pak nedaleko od brány na pří
krém svahu k údolí ]osafat. Památku mučednické smrti té ko
náme dnes.

Avšak z vůle církve svaté konáme dnes, v den prvomučed
níka Páně, netolikoradostnou památku oslavení jeho, ale i pa
mátku všech svatých mučedníků Páně, a sice proto, abychom
z jich neohroženého vyznávání víry v ]ežíše Krista, jakožto vtěle
ného Syna Božího a Spasitele lidstva, upevnili se v přesvědčení
tom, že pravá jest víra naše katolická, jak nám ji církev hlásá.
To nám však dosvědčují ty okolnosti, že

a) nesmírný počet mučedníků život svůj za víru naši po
ložil, a

b) že víra ta přes nesmírné překážky rychle se rozšiřovala
a stále se šíří.

2. Miláček Páně píše ve své knize Zjevení (7, 9.): »Viděl
jsem zástup veliký (v nebi), jehož žádný přečísti nemohl, ze všech
národů a pokolení a lidí a jazyků, ani stojí před trůnem a před
obličejem Beránka, jsouce oblečení v roucho bílé, a palmy v ru
kou jejich, a volali hlasem velikým, řkouce: Spasení Bohu na
šemu, kterýž sedí na trůnu, a Beránka-vila

Ba v pravdě! Nesmírný jestiť počet těch, kdo v neohrože
ném vyznávání víry Kristovy život svůj v nejhroznějších mukách
obětovali. Církevní dějepisec Eusebius vypravuje, že ukrutný císař
Dioklecian, chtěje koncem třetího století křesťanského klesajícímu
pohanství nového vzpružení dáti, křesťany způsobem nejhrozněj
ším mučiti kázal, aby od víry odpadli a k pohanství se přidali.
Za jediný měsíc kázal různě popravit na 17.000 hlav, a tak zuřil
po celých deset rokůl I nešetřil ani věku ani stavu; utrácel ži
voty starců i mužů mladých, vojáků i jinochů, žen i dívek, bo
hatých i chudých, učených i neučených.

Dioklecian však nebyl snad prvým pronásledovatelem z po
hanských císařů Pronásledování trvala tehdy již po tři staletí;
začal je Nero, jenž dal ukřižovati sv. Petra, stíti sv. Pavla a
smolou políti a v živé pochodně proměniti nesčetné křesťany.
]iní kázali křesťany topiti, do vařícího vápna házeti, železnými
háky drásati, po zemi vláčeti, dravé zvěři předhazovati, kůži za
živa s těla jim dříti. Zacházeli věru s vyznavači Kristovými hůře
nežli s dravci!

O utrpení věrných křesťanů nevypravují snad jen spisova—
telé katoličtí, ale i pohané; a vypravování o mukách hrdinných
křesťanů děsí věru již při pouhém čtení; jaké hrůzy snášeli te
prve asi ti, kteří se jim z lásky ke Kristu Pánu podvolovali aneb
na muky ty jen hleděli!

3. A všechny ty ukrutností snášeli věrní vyznavači Syna bo
žího s ochotou, radostí, vytrvalostí. Vypravují věru Skutky apo
štolské o apoštolích Páně, že když byli pro neohrožené hlásání
víry Kristovy žalařováni i zmrskáni, šli z tohoto shromáždění nej
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vyšší rady židovské »radujíce se, že hodnými učinění jsou trpěti
pohanění pro jméno ježíše-. (5, 40. 41.)

O svatém Vavřinci se dočítáme, že trýzněn jsa na rozžha
veném roštu, katanům svým se jen posmíval, řka: ,Zdá se, že
jsem na jedné straně již dosti upečen, a proto mne obraťte i na
druhou stranulc

Odpadlík císař Julian, jenž chtěl pohanství zanikající znovu
vzkřísiti a proto věrné křesťany strašlivě mučiti kázal, sám doznal
se přemoženým, když vyslovil své podivení nad tím, že křesťané
ve velikém počtu k mukám spěchali, jako včely k úlu medu; a
tak netoliko statní muži, ale i“starci, ženy i dětil

Zdaliž byli by ti všichni muky nejhroznější snášeli, kdyby
nebyli měli přesvědčení, od Boha jim utvrzované, že víra v je
žiše Krista, jak ji církev katolická hlásá, jest vírou pravou, Bo
hem zjevenou, pro kterou třeba přinésti oběti i nejvyšší, na
statcích, zdraví, ano ina životě, třebas i v mukách nejhroz
nějších ?

4. O tom, že víra naše jest pravá, Bohem zjevená, nesvědčí
ale toliko millionové svatých mučedníků, kteří raději v mukách
nejhroznějších z tohoto světa odcházeli, nežli aby ji zapřeli a na
světě déle si pobyli: ale svědčí o ní také jinak nepochopitelné
rozšiřování její. Státi se v prvních stoletích křesťanem znamenalo
tolik, jako ztratiti na světě všecko!

A přece při neslýchaných nátiscích, které se křesťanům od
židů i od pohanů děly, víra Kristova jako kvas pronikala smý
šlení lidí, a jako zrno hořčičné stále a stále vzrůstala, větve své
do všech končin země rozkládala, tak aby všichni národové, jako
různé ptactvo nebeské v jich větvích duchovní obživu a ochranu
proti nepřátelům spasení svého nalézali. Ba zdálo se, jak učení
muži znamenali a proslovili, že »krev mučedníků stává se jako
semenem nových křesťanů-, že země, zavlažovaná krví svatých
vyznavačů víry Kristovy, přinášela tím více výkvětů i ovoce ži
vota křesťanského!

Není li v tom patrným prst boží, když vše to, co mělo býti
na záhubu křesťanství, proměňuje se v jeho oslavu i prospěch?

Odpadlý císař julian chtěl zničiti, co prý vykonal syn te
sařův; ale sám k smrti ponížen, umíraje zvolal: »Zvítězil jsi,
Galilejský lc

Před sto a více lety troštoval se neznabožský mudrc fran
couzský Voltaire, řka: »To by bylo smutné, abychom my vzdě—
lanci nepovalili a nezničili to, co zbudovalo dvanácte rybářů ga
lilejskýcha; ale ač utápěli věrné vyznavače Kristovy v krvi, po
sléze sami byli pokoření a církev Páně povstala k ži otu osvě
ženému, novému.

A zajisté nejinak, nežli znova oživená dříve nebo později
povstane církev Páně za dnů našich ve Francii, od zlobohů pusto
šená. Posud vždy se ukázala a i ukáží se pravdivými slova Páně:
»Aj, já s vámi jsem po všecky dny až do skonání světa.: Církev
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mou, na Petrovi vzdělanou, ani brány či mocnosti pekelné ne
přemohou.(Mat.28,20.; 16,18)

5. Mohl by snad někdo namítnouti, že i falešné víry někdy
rychlého rozšíření došly. Ano, stalo se tak. Ale proč? Nikoliv
přese všechno lidské ba ďábelské pronásledování, jako při církvi
katolické; ale proto, že lžiproroci zrušili posty; dovolili svým vy
znavačům vše, co smyslům lahodí; zrušili zapírání sebe; přikázali
zločinné pánům světským statky církevní, Bohu darované, a učili,
že toliko skrze víru, beze všech dobrých skutků lze si již spa
sení zajistiti.

Církev Páně však žádá zapírání sebe, skutky upřímné lásky
k Bohu i k bližním, život dle víry i při obětech nejtěžších!

I jest věru pravá naše víra katolická, kterou nesčíslní vy
znavači krví svou zpečetili, která i při nejukrutnějším pronásle
dování s patrným požehnáním božím se šířila i šíří. Té se věrně
přidržujme, dle té žijme, pro ní i umříti volme, jako sv. Štěpán

abychom i my jako on Bohaspatřili a s ním ivěčně blaženě žítiSl zasloužili. Amen. __ __. Dr. Karel L. Řehák.

Neděle po Narození Páně.
Vánoční kázání miláčka Páně sv. Jana. *)

(H o_milie.)

»Vizte, jakoulásku prokázal nám Otec,
abychom syny božími sluli a byli. <

(1.1].an 3, l.)

3 1 gřed kázáním jest přečísti výňatek z I. listu sv. jana 1, í.—4. a

»Co bylo od počátku, co jsme slyšeli, co jsme svýma očima
viděli, co jsme spatřili a čeho se naše ruce dotýkaly, o slovu
života — (a život jest zjeven, a viděli jsme a svědčíme a zvěstu
jeme vám život věčný, kterýž byl u Otce, a ukázal se nám), —
co jsme viděli a slyšeli, zvěstujeme vám, abyste i vy s námi obe—
cenství měli, a obecenství naše aby bylo s Otcem, iSynem jeho,
Ježíšem Kristem. A toto píšeme vám, abyste se radovali a radost
vaše aby byla dokonalá.c

»Pohleďte, jakou lásku prokázal nám Otec, abychom syny
božími sluli i byli !“ Proto nás nezná svět, že jeho nezná. Nej
milejší, nyní jsme synové boží: a ještě se neukázalo, co budeme.
Víme, že když se ukáže, podobni jemu budeme; nebot viděti
jej budeme tak, jak jest. A každý, kdož má tuto naději v něm,
posvěcuje sebe, jakož i on svatý jest. Každý, kdož činí hřích,
činí i nepravost: a hřích jest nepravost. A víte, že on se proto

*) Na homiletickém sjezdu v Brně si stěžováno, že homilie jest zanedbá
vána a stále o týchž perikopách se káže, ač koncil tridentský si přeje, by
celé Písmo sv. bylo vykládáno. Proto zde položena krátká, ale srdečná ho—

milii; dra K. Riedra (Frohe Botschaft in der Doríkirche) na text epištolysv. ana.
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zjevil, aby sňal hříchy naše: a hříchu v něm není. Žádný, kdož
zůstává v něm, nebřeší, a žádný, kdož hřeší, neviděl ho, aniž ho
poznal. Synáčkové, žádný vás nesvod! Kdo činí spravedlnost,
jest spravedlivý, jakož i on spravedlivý jest. Kdo činí hřích. z ďábla
jest, nebot ďábel od počátku hřeší. Proto se ukázal Syn boží,
aby zkazil skutky ďáblovy.<

Pojednání.
Hned po vánocích předvádí nám církev sv. jana, miláčka

Páně. ]est zajisté důstojným učedníkem svého Mistra a dobře
k jesličkám se hodí. Z jeslí září láska a sv. ]an věnoval svému
Mistru to, co nejkrásnějšího měl, svou lásku. I nás chce k lásce
nadchnouti, a proto budiž on sám dnes naším kazatelem.

Chcet nám hlásati velikou lásku Syna božího, který svým
životem a svou smrtí nás učinil syny božími.

Otevřme v Písmě sv. I list sv. Jana. Sv. ]an psalt jej ke
konci I. století jako biskup v Efesu. Dlouhý, zkoušek a utrpení
plný život jeho chýlil se ke konci. Císař Domitian dal jej vhoditi
do kotle, naplněného vařícím olejem. ale boží všemohoucnost a
dobrota zachovala jej bez pohromy. Byl vyhnán na pustý ostrov
Pathmos — ale láska boží jej občerstvovala tajnými zjeveními.
Vrátil se opět do Efesu a biskupoval tam dále. Všichnijeho dru
hové ve vznešeném úřadě apoštolském již skončili dráhu životní,
on jediný zůstává na živu .z těch, kteří Spasitele viděli; proto
začíná svůj list:

»Co bylo od počátku . . .c Apoštol chce říci: Co my. poslanci
boží, vám oznámiti máme, jest radostná zvěst o Spasiteli světa,
který se nám ukázal, o božském dítěti, které bylo od počátku.
Dříve nežli svět byl stvořen, byl již Syn boží, avšak když přišel
zaslíbený čas, když nadešla »plnost času: stal se člověkem a žil
na zemí ve viditelném těle lidském. A co vám o Synu božím
hlásáme, není fantasie, není lež, není podvod — vždyť my jsme
vlastníma očima viděli ty zázraky, které činil, a které dosvědčo
valy, že jest od Boha poslán. My jsme na své vlastní uši slyšeli,
kterak řekl: >]á a otec jedno jsmec, my jsme se ho po jeho
zmrtvýchvstání dotýkali a ruce v jeho rány jsme vkládali. Není
tedy výmyslem obrazotvornosti, co vám hlásáme, ale čistou, ryzí
pravdou.

Vizte, nejmilejší, na tak skálopevném základě spočívá naše
víra. Víra nás spojuje s apoštoly, apoštolové však s Kristem,
Kristus Pán pak s Bohem Otcem. Jedno veliké, pevné pouto obe
píná všechny katolíky na celém okršku zemském, a proto se
modlíme: »Věřím v jednu svatou, katolickou a apoštolskou cír
kev.< Zádná jiná církev nemůže se honositi tím, že papež a bi
skupové v nepřetržité posloupnosti od apoštolů pocházejí, jako
církev katolická. To nás musí naplňovati radostí, vždyt sv. Jan
sám nás k radosti té vybízí, když píše: Zvěstujeme vám tu víru,
to náboženství, »abyste se radovali, a radost vaše aby byla do
konalác. Miláček Páně dobře'věděl, že jsou všelijaké radosti na

, Rádce duchovní. 6
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světě, které srdce nemohou uspokojiti, které po sobě zůstavují
zhusta jenom trpkost a zklamání. A proto chce mocným hlasem
zvěstovati: > eho od vás žádáme, jest víra v Syna božího; víra
ta nezarmucuje, ale přivádí jediné pravé radosti.

Radovati se můžeme především již při pohledu na božské
dítě v jeslích P'roto upomíná nás sv. jan na účel vtělení Syna
božího: proto přišel, aby nás učinil syny božimi. »Pohleďte, jakou
lásku prokázal nám Otec, abychom syny božími sluli i bylilc Aby
nám ukázal, co všechno od božského dítěte máme, se svatým
plesem a s nadšením vybízí nás: »Vizte, pohleďte, nepřehléd
nětelc Lásku nám prokázal Otec, že Syna svého jednorozeného
dal. Lásku nám prokázal i Syn. že poslední krůpěj krve své za
nás prolil, aby nám z purpuru krve té a ze zlata svatosti své
utkal nejkrásnější roucho, roucho pro duši, posvěcující milost
boží, která nás činí syny božími již zde na tomto světě. »Po
hleďte, jak velikou lásku nám prokázal Otec, abychom syny bo
žími sluli i bylilc

Ale sotva že vyslovil jméno »syny božímic, již se mu zdá,
že pozoruje, kterak svět všechno na to vynakládá, aby synovství
boží lidem vyrval, o lásku boží je oloupil. Svět si neváží lásky
boží, neváží si též drahocenné ozdoby duše, posvěcující milosti
boží, kterou nám Pán vydobyl. »Proto nás nezná svět, že jeho
nezná.< Svět nechce 'slyšeti o Bohu, proto také nenávidí těch,
kteří při Kristu stojí. Ukosem dívá se po křesťanech, stopuje je
jich život, řeči i skutky, a shledává-li, že žijí jako synové boží,
jsou mu trnem v oku.

Proto je třeba, aby se křesťané měli na pozoru a nedali se
ničím odvrátiti od lásky'Kristovy. »Nejmilejší, nyní jsme synové
boží, ale ještě se neukázalo, co budeme.: Slyšte, v Kristu shro
máždění, co tu apoštol praví: »Již nyní jsme synové božíc; —
nikdo nemůže nám toho upříti, nikdo nemůže nás této důstoj
nosti zbaviti, jestliže sami k tomu nepřivolíme. Můžeme býti
okradeni, můžeme býti o dobré jméno a čest připraveni, ale sy
novství boží, posvěcující milost boží, krásu duše nám bez svolení
našeho nikdo uloupiti nemůže.

již nyní máme tedy to štěstí, že jsme syny božími. Avšak
toto štěstí v přirovnání k onomu, kterého se nám jednou dostati
má, jest tak nepatrné jako zrnéčko v přirovnání ke krásnému
plodu, který z něho vyrůstá.

Když rolník vychází a pole osévá, neví, kolik užitku se
meno přinese. To jenom jistě ví, že dobrá a hojná bude úroda,
jestliže bude příznivá pohoda, včas vláha, včas teplo. A pozo
ru1eš-1izrnéčko, tak malé, nepatrné, poznáváš, že není v žádném
poměru ke krásnému plodu, který .z něho vyrůstá! Podobně nic
na světě nám nemůže naznačiti, co nás na věčnosti čeká. Jenom
jedno víme zcela jistě, že pak oslavenému Synu božímu budeme
připodobněni a že jej budeme v tváří v tvář viděti; neboť apo
štol praví: »Vimet, že když se ukáže, podobní jemu budeme;
neboť viděti jej budeme tak, jak jest.c
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»Kdo tuto naději v srdci chová, posvěcuje se,< praví apo
štol dále. Rolník jistě by nebyl moudrým, kdyby řekl: „Mám
semeno, to mi stačí.c Nikoliv. Má-li naději, že semeno je klíčivé
a hojný užitek přinese, zasije je do země, neštítí se žádné práce,
aby vzklíčilo a vzrostlo a užitek vydalo. Co's ty, křestane, na
křtu sv. přijal, všechny ty nebeské dary a milosti, nemáš nechati
ležeti ladem, ale máš s nimi těžiti, pracovati, abys dosáhl vzne
šeného cíle: svatosti. A jako nemůže vzrůsti semeno, jež padlo
mezi trní, nemůže tam ani zkvésti ani užitek přinésti, podobně
i srdce lidské, nevaruje-li se hříchu.

»Každý, kdo činí hřích, činít i nepravost: a hřích jest ne
pravost.: Z toho dobře'poznáváme, zač miláček Páně hřích po
važuje, za nepravost, bezpráví. Nenít větší nepravosti na světě
nad hřích. Kdo lže, činí nepravost, nebot podkopává důvěru mezi
lidmi a ničí mírumilovné spolužití. Kdo si na zdraví škodí (ne.
střidmostí, nečistotou, hněvem), činí nepravost, protože těla svého
nepovažuje za chrám boží. Kdo krade, činí nepravost . . . Pozo
ruj hřích, kterýkoliv chceš a jak chceš, ničím jiným není než'ne
pravostí a tím větší nepravosti u křesťanů, vždyť »Iežíš Kristus
proto se zjevil, proto se člověkem stal, aby sňal hříchy naše.
A tu již řeč apoštolova zní nad míru vážně. Pohlíží na hřích
docela jinýma očima, než jak mnozí křesťané si zvykli. Hrůza nás
jímá, čteme-li slova: »Žádný, kdož chce Kristu náležeti, nehřeší,
a žádný, kdo hřeší, nepoznal, nepochopil, čím jest Kristus Pán
člověku.:

Ano, hrozný jest následek hříchu: Kdo hřeší, není ve spo
jení s Kristem, ani s apoštoly, ani s Otcem v nebesích. Zahodil
synovství boží, které Spasitele tolik krve stálo. Kdo hřeší, jest
podoben ubohému sirotku, jenž nemá ani otce, ani matky, ani
bratra ani sestry; není ve spojení s anděly, není ve spojení se
svatými v nebi. Ba ještě více: »Kdo činí hřích, z ďábla jest, ne
boť ďábel od počátku hřešl. Syn boží však proto na svět přišel,
aby zkazil skutky ďáblovy.<

Ustaňme, nejmilejší; příliš vážné jest, co o těžkém hříchu
praví sv. ]an. Ale byť slova jeho zněla sebe hrůzněji, přece obsa
hují pravdu, kdyby svět se jim posmíval a hříchu a svádění ke
hříchu za nic nevážil. Kdo hřeší, nepoznal lásky Syna božího,
neví, co má ve Spasiteli.

Ale ke konci obrací se apoštol k tobě, drahý křesťane,
srdečnou a vroucí prosbou: »Synáčkové, žádný vás nesvodla
Nedejte se másti, mýliti, nespokojujte se s padělkem radosti a
štěstí, jež vám svět a synové světa nabízejí. Kdo božskému Dě
tátku věnuje tak vroucí a něžnou lásku, jako svatý Jan, nebude
zklamán. Raduj se tedy ze srdce a děkuj Ježíškovi za tu velikou
milost, že sluješ a jsi dítětem božím. Nejlepší dík bude v tom
záležeti, že se budeš posvěcovati; jako on je svatý, přeje si, abys
ty se mu připodobnil. »Svatí buďte, jako já svatý jsem!: Kdo
však činí hřích, ten je z ďábla, ten ztratil synovství boží, nemá
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svatebního roucha posvěcujíci milosti. Proto se nedej ničím svéstí,
nedej se oklamati. »Bůh jest láskac, miluj i ty jeji Amen.— PřeložilR.S.

Neděle poslední v občanském roce.
Spasitel jest ku povstání nebo ku pádu mnohým.

1. Dnešní sv. evangelium vypravuje, že se Josef a Maria
divili těm věcem, které praveny byly o novorozeném Messiáši,
a i zázrakům, jež se při jeho příchodu na svět byly staly. Není
v tom věru ničeho překvapujícího, že se svatí snoubenci divil-,
když nebesa i země tolik svědectví o novorozenci vydávaly. Ty
ukázaly, že na něm plní se naděje patriarchů i předpovědi pro.
roků. Vždyť příchod jeho na svět opěvovali andělé nebešti; přišli
ho uctit zázračně přivedení pastýři z niv betlemských; oslavovala
ho hvězda, jež přivedla mudrce-krále z dálných končin, aby se
mu jakožto člověku pokořili. Dnes ale béře ho v náručí starý,
bohulibě žijící kněz Simeon, a prorokuje o něm: »Aj, postaven
jest tento ku pádu a ku povstání mnohým v Israeli, a na zna
mení, jemuž bude odpíráno.<<

Novorozený Spasitel, takto na svět uvedený, vzbudil tedy
podivení svých pěstounů. A podobně máme i my, vyznavači jeho,
vzbuzovati podivení, zvláště při nevěrcích, a Sice svým životem,
dle příkazů novorozeného Spasitele spořádaným, jak učí svatý
apoštol jeho Pavel slovy: »Naše obcování v nebesích jest, odkud
očekáváme i Spasitele, Pána našeho Ježíše Krista, kterýž pro
mění tělo ponížení našeho, aby připodobněno bylo k tělu jas
nosti jeho.: (Fil. 3, 20. 21.)

Máme věru tak žíti, abychom o samých sobě tvrditi mohli,
jak i sv. Pavel tvrdil osobě: »Ničeho sobě povědom nejsem, čím
bych se byl proti povinnostem svým provinil; ale tím (ovšem)
ještě nejsem ospravedlněn; nebot kdo mne soudí, Pán jestlc
([. Kor. 4. 4.)

Tak bychom měli věru žíti, aby nám nemohl nikdo právem
ničeho závadného vytýkati. Avšak, žel Bohu, že na místě, aby
spoluobčané naši bezúhonnému životu našemu diviti se mohli, po
divují se spíše hříšnému životu našemu, jenž nikterak s rozkazy
Páně se neshoduje, odpůrců Kristových pohoršuje, a nás v opo
vržení uvádí.

Nepřátelé Kristovy pak vytýkají zpronevěřilým katolíkům:
»Vy říkáte, že věříte v ]ežíše Krista, a ten že jest Synem bo
žím a Vykupitelem lidstva. Kdo však chce vykoupení jeho účast—
ným se státi, že musí přikázání jeho zachovávati. Avšak vy při
kázání jeho nezachováváte, a tím iprozrazujete, že v ježiše Krista
sami nevěříte. Nebo kdybyste v pravdě věřili, kterak že byste
se mohli opovažovati lehkomyslně ho urážeti?

2. Kněz Simeon tedy požehnal ]osefovi i Marii. Požehnání
zasloužil si ]osef, že přijal na se pěstounství samého Syna božího;



požehnání muže toho, Simeona svatě žijícího, zasloužila si i pře
hlahoslavená Panna Maria, které požehnání od samého Boha již
dřive byla zvěstovala sv. Alžběta svým pozdravením: »Požehnaná
jsi ty mezi ženami, a požehnaný plod života tvéhó.c Ale přece
přijala Bohorodička s povděkem ipožehnání kněze, služebníka
nejvyššího.

I my máme s uctivostí přijímati požehnání kněze, rodičů,
_zbožných lidí, ale zejména požehnání s nejsvětější Svátostí oltářní.
Mnozí kladou pošetilou váhu na mnohá blahopřání, od lidí, třeba
nčemných, bohaprázdných. Neostýchají se příkladně při oddav
kách zneuctíti až i domu božího, domu modhtby, a nemoudrými
ilachy rušiti posvátný klid a zbožnost ostatních křesťanů v něm,
zapomínajlce, že všechny plané řeči gratulantů pranic neprospějí.
nedá—liBůh sám stvrzení svého s nebe ]: nim: »Kterak vš má
Bůh stvrditi blahopřání těch, kteří v jeho vlastním domě ho svým
chováním urážejí, když se v něm na místě modlitby, jako na ně
jakém tržišti chovajířl

3. Kněz Simeon přebla'noslavené Bohorodičce netoliko že
hnal, ale i prorokoval, řka: >Postaven jest tento Syn tvůj k pádu
i ku povstání mnohým v Israeli, a na znamení, jemuž bude od
píráno.c

A kterým že bude ku povstání?
Zajisté těm, kdo božská učení jeho přijmou, a nedbajíce

pošetilých posudků nemoudrých lidí, ze hříchů svých povstanou,
upřímným pokánlm jich odčini, a pak života věčného dojdou.

Takto stal se Pán ježiš příčinou ku povstání a spasení ka
jící Magdaleně, apoštolu Matouši, jenž celnictví zanechal; Za
cheovi, jenž křivdy bližním učiněné mnohonásobně nahrazoval.
Pán Ježíš o sobě věru prohlásil: >]ájsem cesta a pravda i život.<
(jan 14, 6.) Kdo jsi padl do hříchů, nezoufej, ale obrať se tedy
s celým srdcem zpět ke Spasiteli duše své, &upřímným pokáním
usmiř jej ! A učiníš-li tak jako syn marnotratný, přijat budeš opět
v lásku Otce nebeského, a staneš se účastným dědictví ne
beského.

Avšak novorozený Spasitel postaven jest netoliko kn po
vstání mnohým, ale i ku pádu mnohým v Israeli.

A kterým že bude ku pádu čili ku věčnému zahynutl?
Budou to oni nešťastníci, kteří se od něho hříchem od

vrátili, a pokáním usmlřiti ho nechtějí. On sám dí o sobě (Mat.
21, 44.): >Kdož by padl na ten kámen, rozrazí se; a na koho
upadne, toho setře.< Kdo .hřeší, upadá přes kámen, jímž jest Syn
boží, a spasení nedojde. Jako uráželi se židé na Kristu a zavrhli
jej, ale rozrazili se na něm a zcela potření jsou: tak děje se všem,
kdo se Kristu a církvi jeho zlovolně zprotivují, že potření budou
a zahynou.

4 Za dob našich mnozí zdráhají se věřiti proroctví Simeo
novu, že Pán ježlš jest mnohým ku povstání a přemnohým ku
pádu; chtějí svobodně mysliti, jako by i myšlenky lidské záko
nům nepodléhaly; chtějí i zcela volně, bez pout zákonů božích
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žíti, jako by jim Tvůrce jich ničeho poručiti neměl.- Ale doznají
jednou hrozného zklamání, jestliže včas nezmoudřl, a upřímným
pokáním nestanou se hodnými, aby i jim byl Spasitel ku po
vstání. »Nebe i země pominou, ale slova Páně nepominou.: (Luk.
21, 33.) A Bůh všemohoucí, všudypřítomný, nejvýš věrný ispra
vedlivý prohlásil, že jedenkaždý vydá jednou počet z vladaření
svého na světě, i ze všech myšlení i žádání, i řečí i skutků; a
tudíž vydají počet i svobodáři i hříšníci vůbec. Nechť se jenom
klamou nyní krátce lichou nadějí: »Snad není Boha;c nebo:
»Snad nebude na soudu jeho tak zle;c však pak s tím větší hrůzou

. uslyší rozkaz Páně: »Vydej počet 2 vladařství svéhO' nebo již
nebudeš moci vládnoutilc (Luk. 16, 2) Pak nepomohou žádné
výmluvy: »Mne ten neb onen klamal, sváděl, abych o Boha ne
dbal,_svátky jeho nesvětil, smilnil, kradl, na cti utrhalc; ale bude
platiti: >Proč jsi neposlechl církve? Vlastní vinou zahyneš; i tobě
stal se Syn boží ku hroznému pádu, z něhož není více povstání.:

Bůh nebývá posmíván; jednohokaždého posoudí dle za
sloužení. Zirestal všeobecnou potopou i když zahynula převeliká
většina lidí: oheň i síru deštil na znemravnělé město Sodomu a
Gomorrhu; zavrhl nevěrný lid židovský, tak že rozptýlen jest po
celém světě, a v opovržení u všech národů; ztrestá časem svým
i všechny nynější zlovolné odpůrce své!

My však nyní na sklonku roku upřímně slibme, že mu v roce
novém s novou horlivostí sloužiti budeme, aby Pán ježíš v den
smrti i odplaty stal se nám ku povstání a k oslavě v životě věč
ném. Amen. ____ Dr.K.L. Řehák.

Na poslední den v roce.
Kázání na moři.

»A toto jest písmo, které nazname
náno jest, Mene, Tekel, Ufarsin.:

(Daniel 5, 25)

Kristus kázal jedenkrát sedě v lodičce Petrově na břehu je
zera Genezaretského. Bylo to jímavé kázání v podobenstvích,
zvané »kázání na jezeře—:. Loni zjara slyšeli jsme kázání pro
mluvené strašným hlasem přírody na širém moři. Kázání mocné,
kázání děsné, kázání, jehož výkřiky dolehly do nejzazších koutů
širého světa, každého posluchače živě se dotýkaíce. V němém
ustrnutí naslouchali jsme mu i my. Mnohý asi vyburcován byl
pronikavým hlasem jeho z neblahého spánku náboženské lho
stejnosti a počal zas uvažovati, zda jest tu snad jen pro tento
život, či povolán jest pro život věčný, jak víra Kristova tomu učí.

Toto >kázání na mořic budiž předmětem závěrečného kázání
ve starém roce.

O neděli 2 Provodu, večer v 11 hodin 40 minut, narazila
obrovská loď »Titanic: na plující ledovec a za 2a půl hodiny se
potopila. Celý svět pohřížil se nad touto katastrofou v hluboký
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smutek. Celý svět byl zahynutím nejmodernější a největší lodi
ohromen.

»Titanicc — největší lod světa, pýcha moderní techniky,
chlouba >bílé linie hvězda (White Star-Line) plula přes Atlan
tický oceán jako královna moře, velebně a jistě. >Ta nemůže
se potOpiti,< říkali nešťastníci ještě hodinu před smrtí. — »Un
sinkable,c volali zmužilí. >Nepot0pitelnálc — A potopila se.

Jasná byla noc. Moře klidné! Cerpadla jsou v činnosti, lod
níci činí svou povinnost. Pro všecken případ dopravují ženy a
děti do záchranných člunů, dle starého pravidla námořnického,
že slabému nutno nejdříve pomoci. »Women aud children first.:
»Přijdeme za vámi,: volali vznešení pánové. »Na shledanou vNo
vém Yorkulc

Tu a tam odehrává se již scéna. Žena nechce se odloučiti
od muže. Mělo-li by snad přijíti nejhůř — pak s Pánem Bohem
— zemřeme společně. jak srdce bijí, jak úzkost vzrůstá v úzkost
smrtelnou — která konečně všech se zmocní a všichni musí
uvěřiti v hroznou skutečnost, že loď pojednou povážlivě klesá —
opravdu se potopuie.

A potom veliký, zoufalý křik 1502 lidí, nad nimiž uzavírají
se hlubiny — hlubiny moře 2 míle angl. hlubokého. Dvě tuny na
jeden čtverečný palec — tak veliký byl tlak, který ulehl na
krásné dílo rukou lidských. A pět poschodí měl tento kolos, vá
žící 50.009 tun. 892 mužů stálo k jeho obsluze.

Kdo by necítil se tu bezpečným? Ošetřovatelka lodi doko
navši ochranné práce při vyloďování žen a dětí, klidně se vrátila
do své kabiny, tam že bude úplně v bezpečí. Loď nemůže se
potOpiti, myslila, a s ní téměř všichni. — A potopila se.

Člověk doufá proti naději, visí na životě, žíti jest jeho při
rozenost; Bůh však má život věčný a chce, abychom pro
tento žili.

1502 lidské životy vzal náhle k sobě Bůh v noci ze ]4. dubna,
tak rychle, tak neočekávaně. Jenom 704 byli zachráněni, asi
32 procenta. Mnoho jich bylo mezi nimi, kteří chtěli za mořem
hledati lepší štěstí, a hle, Bůh zkřížil cesty jejich a vzal si je do
vlasti věčné. Člověk míní, Pán Bůh mění. Sedm millionářů bylo
na lodi. Každý zaplatil za převoz z Anglie do Ameriky 870 liber,
t. j. přes 20.000 korun. Za to měli všecken možný luxus: Celou
řadu skvostných komnat, své procházky na palubě, své lázně.
Nejnádhernější loď, která kdy na moře byla spuštěna, podobala
se plujícímu městu se vším myslitelným přepychem.

Neméně než 5476 lidí mohlo v ní při úplném obsazení na
lézti útulku. 20 metrů vyčnívala nad hladinu. Takové lodi ne—
velel dosud žádný kapitán. »Nejvzteklejší moře,c pravil jakýs dů
stojník na »Titanicuc, >palubu nám nespláchne; každé bouři se
vysmějeme.:

Slova ta čtou se dnes jako hrozná ironie. Jako ironii čteme
dnes o všem tom báječném přepychu. »V jejím nitru byla za
hradní restaurace, ve které bylo možno se procházeti po stříbro



zrném, zkypřeném písku, pod smavým nebem, mezi tisíci nej
krásnějších květin a palem nebo sedéti v loubích sytou zelení
přikrytých. Na keřích visely plné hrozny, okny padalo umělé
světlo sluneční. Restaurace se nazývala »Café Parisienc ——»Pa
řížská kavárnac, v noci tam hrála hudba veselá čísla — francouz
ských a amerických kuplet'ů — lehké melodie zabáněti měly
z duše s!íny — a konečně v jedné noci přešly valčíkové tóny
rozpustilých kupletů ve velebnou hymnu, která od té doby zní
tak svaté, tak slavnostně. Dále tam byly jako kdes ve světových
lázních galerie obchodních krámů, kde dollarové princezny uko
jiti mohly svou touhu po nejdrahocenněisícb krajkách z Bruselu,
vzácných klenotech, nejnovějších módních kloboucích atd. Ne
scházela tu ani plovárna, bassin s rybami pro ty, kdož loviti by
chtěli na udici, sál pro jiné, kdož bruslili na kolečkových brus
lích, slavnostní dvorana, divadlo, hříště atd. atd. Byly tu turecké
elektrické lázně. Vše bylo přepychové zcřízeno pro cestující I a
II. třídy..

Mezi těmito cestujícími byla skupina Američanů, jichžjméní
representovalo 120,000.000 liber st. Libra : 24 korunám, tedy
2.800,000.000 korun.

Výzdobalodi provedena byla dle starodávných slohů, tak
že se gentleman cítil jako doma a lady upravovala svou toilettu
před oválovými zrcadly právé jakoby si ve Versaillesu Marie An
toinette hrála se svými dámami.

»Báječně tiše i při rozbouřeném moři plul nádherný par
ník a působil i u nejbázlivějšího pocitem naprosté jistoty. Spodní
stavba byla důkladná, jako u nějakého hradu nebo zámku, opa
třená pancéřovými plotnami z kalené oceli. Taková plotna byla
30 stop dlouhá, 6 stop široká a přes stopu tlustá. V každé části
stavby hledělo se ku největší důkladuosti a pevnosti. Celý lodní
trup byl spiat ocelovým pásem; traversy & sloupy tyčily se do
výše jako v katbedrále, propůjčujíce takto lodi naprostou ne
poddajnost a rovnováhu za bouře. Dvojité dno silou vodní zný
tované, zdálo se, že pojišťuje lod' ipro případ, kdyby narazila ve
hlubinách na skalisko. Byla rozdělena na 15 neprodyšných od
dělení, aby mohla vzdorovati všemu možnému nebezpečí. Pouhým
dotekem elektrického knoflíku mohl kapitán okamžitě všechna
oddělení uzavříti — učiniti DTltanlCc nepotopitelnou. — A »TitaniCc
se potopila.

Itřetí třída byla přepychové zařízena. jídelna s 500 se
dadly a různým pohodlím sloužiti mohla za obydlí králům a
královnám. Na ničem nebylo šetřeno, stavitelé měli volné ruce.

Dostali rozkaz stavéti dle vlastních plánů — jak srdce ráčí.
Ať to stojí co stojí! Loď stála 36 millionů korun a na 24 milliony
byla pojištěna.

Jenom v jedné věci se šetřilo — v záchranných člunech.
Bláznovstvím se zdálo bráti s sebou mnoho člunů. »Titanic< byla
přece »nepotopitelnou-l Lidstvo děsně zaplatiti musilo tuto
šetrnost!
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Č) lidstvo, >Quo vadis-P Ani dalekohledů neměli na »Tita
nicucl — Stará pravidla opatrnosti platí ještě dnes v době strojů
a v době přepychu.

»Pomalu vpřed: jest staré heslo, jímž dodnes pohrdati se
nesmí.

nVIádl jsi jako vlastní pán a povrhl vůlí boží.: Mene, Tekel,
Ufarsinl

Obrovský parník vydal se na panenskou cestu svoji 14. dubna
z anglického přístavu Southamptonu.

Panenská, t. j. první jeho cesta to byla. Proto i nával obe
censtva veliký. Všechny národnosti byly tu zastoupeny. Loď po
hltila báječné jmění a strhla s sebou do hlubin lidi, kteří zdáli
se býti pro svět nepostrádatelnými.

Všechno bohatství v propasti mořské není nic. Plukovník
Astor, který měl v kapse bankovku o 1000 librách (24.000 kor.)
a zanechal jmění 30,000 000 liber (720,000.000 korun) také musil
se utopiti v ledové vodě. ještě před'několika týdny mluvila
o něm celá Amerika a Anglie — řekněme celý svět — pro jeho
manželský rozvod a nový zase sňatek. Vracel se právě se svou
krásnou, mladistvou chotí se svatební cesty. ironie osudul Za
všecky peníze nemohl si koupiti kus toho života. Moře jest ne
úprosnél

Jaké loučení! Hrůzy rozchodu. Horké slzy. Smrtelný pot.
Dušené štkáníl Zoufalá tlačenice. Záď lodi zvedla se z vody, na
stal hrozný výbuch a lcd klesla zase nazpět. Křik neustával a
pak nastal výbuch druhý, po kterém příď kolosu ponořila se
do moře.

Zád' se zdvihla 30 metrů strmě do výše. Jedna ze zachráně
ných, Lady Duff—Gordonová, pravila, že to vyhliželo jako děsný,
černý prst hrozebně k nebi zvednutý. Obrovský trup zmizel, křik
však stával se vždy strašlivějším. Zoufáníll

Pojednání.
Člověče, pozor! Jest přece Bůhl Jeho milosrdenství vládne

nad každým jeho dílem. Neděle chýlila se pomalu k svému
konci — neděle — den Páně. den milosti v týdnu. I na lodi
světí se neděle. A bohudík, Angličan i Američan dosud neděli
světí. K Duchu božímu nad vodami se právě modlili a duše je
jich byly posvěceny svatosti neděle. Bůh jest nekonečně milo
srdný! Tři pastýře měl mezi stádcem svým na lodi — aby ie
převedli přes hlubokou propast tam na druhou stranu — do věč
nosti. Bůh jest milosrdný a poskytuje v takových hodinách hrůzy
zvláštní milost, že člověk v něho věří, v něho doufá a jej v ta
kové hodině i miluje.

Tři kněží nahlas říkají nad ustrašenými slova absoluce, těší
je silou kněze, mluví k nim milostí kněze, že v Bohu žijeme a
jsme. Tři kněží tito zahynuli na lodi spolu s ostatními nešťast
níky, ač jim nabízeno bylo místo v záchranném člunu. >Neopu—
stíme lod, pokud poslední muž na ní bude prodlévati.c Muži a
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ženy seskupili se kolem nich, modlíce' se s nimi společně růže
nec. Nejen katolíci, i protestanté a židé, poznavše, že poslední
hodina se blíží, zúčastnili se závěrečné této pobožnosti na mokré
palubě potápějíciho se parníku.

jeden z kněží poukázal na nutnost, že každý člověk musí
míti záchranný člun, to jest útěchu víry—při katastrofě duchovní.

Klid a sebevědomí těchto tří mužů činilo na spolucestující
okamžitý, trvalý a uklidňující dojem.

»A kdyby mě i zahubil, chci v něho doufati,c čteme v knize
job (13, 15.). Přichází-li pomalu či přichází-li rychle.

Smrt jest to, která na konec vždycky se dostavil -— Smrt
není největší zlo. Samoláska jest horší. Ve světle kříže jest zahy
nutí »Titanicm' milosrdné ponaučení pro lidstvo. Pýcha, šílený
spěch a přepych jako zimnice uchvátily lidstvo. Mene, Tekel,
Uíarsin jest ohnivé písmo Boha!

Dnes ztrácejí lidé bázeň boží. V šíleném spěchu leti lodě
po širé hladině moře. Starých, zdravých pravidel životních se vů
bec nedbá nebo málo dbá. Dříve lidé moře se báli a připravo
vali se jako na věčnost. Dnes námořní cesta stala se namnoze
zábavou, sportem. Naše parníky hledí si spíše přepychu než bez
pečnosti. Záchranné čluny na »Titanicuc dostačovaly sotva pro
třetinu přítomných osob. Bůh neopatrnosti a lehkomyslnosti nea
žehná. Krátká pošetilost, dlouhá lítost. Tolik obětí lidských životů
otevřelo zas jednou světu oči.

Kde opustí Boha, tam nejistota ve všem. Lidstvo vždy znovu
a znovu musí se učiti, že jen malý podíl má ve světě na práci
u porovnání s velikou prací Boha. Bůh trůní nad vším dílem
svým. Mocná ruka boží vždy znovu ukazuje člověku úzkou
stezkuv. která vede k životu.

Zelíme všech těch obětí, ubohých žen a dětí, šlechetných
mužů, kteří srdnatě zpět zůstali a v duševní velikosti se vzmužili.
Ze všech mužů, kteří byli na lodi, bylo zachráněno 126. Přírodní
sily zdánlivě zvítězily.

Avšak smrti, kde jest osten tvůj? I když tělo zapadne do
moře! Křesťanská duše tam nezapadne.

Bůh soudil, ale soud jeho je pln milosrdenství. Kolik jich
asi na pokraji propasti poznalo zase svého Boha —-—k němu se
modlilo —- jej zase nalezlo, jehož by jinak věčně ztratilo. _

Jeden ze zachráněných plavců viděl 1000 lidí kolem sebe
v ledových vlnách umírati. Kněz drže se trámu hlasitě s—nimise
modlil, tonoucí přestali křičeti. Na prahu věčnosti hlásá majestát
smrti klid věčnosti. A v tom spočívá hluboký pramen útěchy,
která činí smrt i uprostřed hrůz příjemnou, vlídnou. »Vznášeli se
až k nebesům a vstupovali až do propasti; duše jejich ve zlém
chřadla. Zkormouceni jsou a potáceli se jako opilí a všechna
moudrost jejich pohlcena jest. A volali k Hospodinu, když sou
ženi byli a z nouze jejich vyvedl je.: (Žalm 106, 26—29) »Kdo
jest moudrý a ostříhati bude těchto věcí? A vyrozumí milosrden—
stvím Hospodinovýmřc (Žalm 106, 43.)
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Bůh jest milosrdný a milosrdenstVí jest nade vším jeho
dílem.

Velebíme kněze, jež prozřetelnost božská vyvolila, aby umí
rajícím požehnali hrob. Byli to pánové: Father Byles, Rev. Josef
Mantvila a josef Pernschitz O. S. B.

Father Byles byl Angličan, nedávno teprv přestouplý na
víru katolickou. Studoval v Římě a byl farářem v Ongaru
(Essex). jel do Ameriky oddat svého bratra. Uprostřed života
stojíme v smrti. '

Mantvila, rodem Rus, byl ustanoven duchovním správcem
svých krajanů v Americe. Ubíral se právě na nové svoje půso
biště. Čtyři roky po vysvěceni. V Londýně učil se anglické řeči,

jak brzo byla jeho kariera u konce!
Pernschizz byl benediktin z Bavor. Byl poslán do kláštera

Minnesota v Americe, aby tam působil jako professor. Bůh dal
mu poslání jiné.

Odpočívejte všichni ve svatém pokoji!
Jenom v Bohu nalezne srdce pokoj svůj __—věčný, na

prostý pokoj.
nNearer my God to Thee.: To byla hymna, kterou hudeb

níci ještě hráli — když život svůj prohráli.
»Blíž k Bohu mému, blíž k Toběc. V přiblížení se k Bohu

vyzněla posledni hra na >Titanicuc. — Kéž by ani pro nás na
prázdno nevyzněla. ')K Tobě, ó Bože, jen k Tobě blíž,: vo
lejrne i my.

Mene, Tekel, Ufarsin! Kdyby lidská moudrost a chy
trost všecko mohly učiniti, musil by Bůh poděkovati se z vlády
své. Bůh nikdy netrestá, aby dříve nevaroval. »Titanic- byla va
rována. již ráno v 9 hodin téhož dne obdržela výstrahu z par
níku »Caroniac, že ledovce jsou na blízku, a přes tuto výstrahu
jela dále plnou parou rychlostí 21 uzlů (t.j. 388 km za hodinu).
Ve tři hodiny odpoledne přišla druhá výstraha z lodi »BaltiCc,
že led jest na blízku. Stejným tempem žene »Titanic: ku předu,
rovnou a vší silou do děsného ledovce. Na lodi neměli ani
dalekohledů!

Bázeň boží, modlitbu a bdělost musí lodník vepsati do ná
mořské mapy své.

Quo vadis? Méně sebedůvěry, více důvěry v Boha! - Tak
dává Bůh časem malou lekci, aby celý svět zase uznati musil, že
on tu dosud jest, dosud on že Pánem světa, života ismrti.
:Kolem moře že položil meze jeho a vodám uložil zákon, aby
nepřestupovaly končin svých.: (Přísl. 8, 29.)

Vidíš, příteli, to jest kázání, které promluvil loni Bůh na
moři. Platí celému světu, k ponaučení, k výstraze. Platí tedy
i tobě!

Tvůj život jest plavba po moři. Moře jest život. Mnohdy
plavba jest klidná, třebas plul v chudé, bídné kocábce, šťastně
dosáhneš věčného cíle. Tisíce lodi bez pohromy dojede bezpeč
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ného přístavu. Milliony lidí šťastně uzavírá život svůj v mi—
losti boží.

]iný vyjíždí na pyšné, moderní lodi, bez Boha. Věda a její
vynálezy prý mu úplně postačí. Bůh varuje. Vedle něho náhle
kácí se mrtvý přítel v nejkrásnějším věku, v plné slávě, Nepatrná
mrtvička sklátila ho k zemi. Dostaví se nemoc, nemoc se vleče,
lékaři májí mnoho rad, ale žádné pomoci.

To vše, můj milý, jest hlas boží, který ti připomíná, že
nejsi jen pro tento svět, nýbrž že jsi povolán pro život věčný.
Obrať špatný běh lodi své, nebo narazíš na ledovec a veta po
všem, i po tvé duši.

Mene, Tekel, Ufarsin, varuje Bůh i dnes, na sklonku
roku. Uvažuj, žes povolán pro život věčný a na věky nezhřešíš.
Amen.*) Farář Fálzfzrz'clz

Na poslední den v roce.
Pohled do roku minulého a nastávajícího.

»Králi věků nesmrtelnému, nevidi
telnému, samému Bohu, čest a sláva
na věky věkův. Amen.<

(I. Tim. 1, 17.)

Shromáždili jsme se dnes k neobyčejně vážné pobožnosti,
abychom v poslední den roku poděkovali Bohu dárci všeho
dobra, za všecka dobrodiní a vyprosili si požehnání pro neznámou
budoucnost. Pohané a křesťané lehkomyslní loučí se s rokem
zábavami často i neslušnými a člověka nedůstojnými.

, Křesťan však věřící, zamyslí-li se vážně v dnešní den, bývá
mocně dojat a cítí, jakoby se ho dotýkal vánek věčnosti. Křesťan
zbožný vystupuje dnes duchem vysoko nad tento svět s pomí—
jejícími jeho radostmi a rozhlíží se zpět do minulého roku, jaký
kus cesty zase ku věčnosti vykonal, a s novou důvěrou hledí
do roku nového, těší se, že s pomocí boží mnoho dobrého ku
spáse své duše zase vykoná. Křesťan zbožný obrací dnes oči
vzhůru k nesmrtelnému králi věků, který všemohoucí svou rukou
vše udržuje, řídí, spravuje a zachovává, před nímž tisíc let jest
jako den jediný (2. Petr 3, S.), před jehož očima tisíc let jest
jako den včerejší, a jako bdění vnoci, (doba tří hodin). (Ž. 89, 4.)
Před tváří přesvatou nejvyššího krále a pána svého vykonáme
poslední rozjímání toho roku a obrátíme zraky své do minulosti
a pak do záhadné budoucnosti.

Pojednání.
1. Ohlédneme-li se zpět do roku minulého, ó jak mnoho

se změnilo za dobu tak krátkou! Zemře-li každou vteřinu nej

"') Zpracováno dle »Korrespondenz-Blattc 1912 čís. 10.: Die Meeres
predigt von ]. Heneka in Usk-England.
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méně jeden člověk v širém světě, uchvátila smrt za rok minulý
asi 46 mil. kořisti. Z těchto někteří na smrt ani ještě nepomy—
slili, jiní zase na ni denně se připravovali. Někteří těšili se ze
svého majetku, jiní bědovali v bídě a strádání. jedni reptali proti
Bohu, jiní ho stále oslavovali. jedni na Boha ani nezpomněli, jiní
opět každou práci a každý krok mu zasvěcovali. jedni Boha upí
rali a hrubě se rouhali, jiní službě boží se zasvěcovali. jedni Boha
hříchy stále uráželi, jiní činili pokání za nejmenší poklesky'a
tělem Páně se posvěcovali a posilovali. A všichni jsou již pryč;
smrt nedbá na osoby, nevybírá si, nedá se podplatiti, nebojí se
ani nejmocnějších, nepohrdá ni nejposlednějšimi. Koná věrně svou
povinnost, jak Bůh ji káže, a přivádí k soudci věčnému jedno
tlivce, aby vydali počet ze svého vladařství.

Také na naší osadě urvala smrt velikou kořist; nešetřila
dětí, nešetřila mladých ani stáří. Mnozí byli loni v chrámu Páně
v poslední den v roce, a neměli ani tušení, že budou během no
vého roku smrt? uchvácení a vytržení z počtu živých.

Ani hodinu nejsme jisti, jak žalmista Páně svědčí: »Dnů
let našich u některých jest sedmdesáte, a jest-li kdo_ při síle,
osmdesáte; a co nad to víc jich, práce jest a bolest. Zivot náš
ráno jako bylina kveteavečer odpadne a uschne.: (Ž._89.) »jako .
polní květ vykvete život náš, přejde vítr po něm a nezůstane a
nepozná více místa svého.c (Ž. 102) »Co jest život náš,: volá'
sv. jakub, apoštol. »pára, která maličko se v povětří ukazuje a
potom zmizí.: (4.)

Čím jsme tedy na světě? Ničím, leč stínem, který se mihne,
a zase ztrácí. Avšak neupadáme úplně v zapomenutí.

Ze světa se sice ztrácíme jeden po druhém, jako když ká
men vhodíme do vody, ale skutky naše provázejí duši na věč
nost. Praví Pán Ježíš: »Nic není tajného, co by nebylo zjeveno;
ani co ukrytého, co by nebylo poznáno a nevyšlo na jevo.<
(Luk. 8.) »jakou měrou budete měřiti, takovou bude vám od
měřeno.< (Mat. 7.) »Pracujte, dokud světlo máte, ať vás neza
chvátí tmy, kdy nebude nikdo více moci pracovati.< »Radujte se
a veselte se, nebot odplata vaše hojná jest v nebesích.: Kdyby—
chom každodenně o těchto pravdách přemýšleli, nebylo by možno,
by byl Bůh tak hrubě urážen, jak často vídáme.

Co hříchů bylo během roku spácháno, co ohavností za
temnoty noční zůstalo skrytých před lidmi, ale odkryto před
tváří boží, co nevinné mládeže svedeno a zničeno, co nespra
vedlností spácháno na chudých a slabých, kteří se brániti ne
mohou; co vhodných příležitostí ke konání dobrých skutků bylo
promeškáno. Pýcha života, žádost těla a žádost očí strávily tisíce
duší a odcizily Bohu. Tisíce svedených a zaslepených vypovědělo
boj Bohu samému, v Boha a život věčný nevěří, ale hledají štěstí
a spokojenost v prachu země, v bahně a hříchu.

Co dobrého však na druhé straně bylo během roku vyko
náno! Kolik tisíc šlechetných duší zasvětilo se Bohu & bližnímu;
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co skutků milosrdenství bylo prokázáno nešťastným, nemocným,
chudým a opuštěným, neumělým,_hřešícím, malomyslným a zou
fajícím. Co pobožnosti bylo vykonáno ke slávě boží a na podě
kování za prokázaná dobrodiní. Co tisíců bylo uvedno do lůna
církve Kristovy křtem sv., posilněno Duchem sv. ve svatém biř
mování, tělem Páně ve sv. přijímání; kolik tisíc nalezlo ve zpo
vědnici odpuštění a usmíření, ztraceného pokoje; jak mnoho
nemocných a umírajíclch odcházelo se světa očištěno sv. svá
tostmi, majících Boha ve svém srdci Cosňatků manželských
bylo požehnáno a milostí božích pro ně vyprošeno! Kolik tisíc
kněží přijalo s ochotou na sebe apoštolský úřad hlásání evan
gelia, rozdávání svátostí a posvěcování lidstva, ač svět je proná
sleduje, nenávidí, tupí, žalařuje a usmrcuje! Co útěchy dostalo
se věrným křesťanům na poutních místech během minulého roku,
co uzdravení z nemocí nejtěžších!

Na to vše třeba si dnes vzpomenouti a poděkovati Bohu,
Otci nejdobrotivějšímu! Bůh však navštívil nás i křížem a nebo
dami. I za ty musíme děkovati, neboť byly jen ku prospěchu
našemu. »Zde pal, .Pane Bože,<<říkával sv. Augustin, >zde na
světě řež, zde muč, jenom na věčnosti ušetř !: Štasten, kdo si
odbyl tresty za hříchy na světě! Běda, kdo odchází ze světa,

_aniž by byl dal zadost spravedlnosti boží!
A nyní uvažme každý sám, jak to s námi jest co do spásy

duše. Byl pro nás minulý rok spasitelným, či byl ke zkáze?
jeden spisovatel (jean Paul) vypravuje o jakémsi muži, který

večer před novým rokem stál u okna & hleděl pln zoufalství na
hvězdnaté nebe; pro výčitky svědomí nemohl ani spáti. Vzpo
mínal na celý předešlý život, na mládí lehkomyslné, mužná léta
plna nepravosti, a stáří lítostí zhroucené.

A nyní vstupuje vše to před jeho zraky, celé mládí, mužný
věk i stáří. Vidí, jak odcházel z domova do ciziny, jak matka
i otec mu žehnali se slzami v očích; vidí, jak klesal v cizině
stále hlouběji do nepravosti, až mu zbyly nyní zříceniny těla a
hrozné výčitky svědomí. »O Bože, vrat mi moje mládí!<<_ Tak
vzdychal, ale mládí se více nevrátilo. Viděl nad bažinami svě
télka, bludičky, jež ztrácely se na hřbitově. Hle, pravil, to jsou
moje ztracené dni životal Viděl padati hvězdu s nebe, jak roz
tříštila se na zemi. »Hle, to je můj ztracený život!: Najednou
slyší zvonek, ohlašující právě půlnoc, začátek nového roku, Vzpo
míná na lidi šťastnější, kteří si přejí štěstí vzájemně k novému
roku, vzpomíná na druhy z mládí, kteří jsou všichni spokojeni.
rl já jsem mohl býti spokojen, kdybych jen byl žil jako křesťan
a poctivec.: Slzy vydraly se mu z očí a on volá zoufale: ó mládí,
vrať se opětlc A mládí se vrátilo.

To vše byl pouhý sen, probudil se, ale' předešlý život, plný
poklesků, snem nebyl. Vzchopil se a vzmužil, pokáuím napravil,
co se napraviti dalo, začal život nový, spokojenější.

tasten, kdo včas rozpomíná se na chvíle předešlého života
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a pokáním napravil, co byl zanedbal. Běda však tomu, kdo pře
kvapen smrtí, odchází na věčnost jako cizinec a nepřítel boží!

2. A nyní pohledme jv duchu do roku nastávajícího. Ne
víme, co nám přinese, ale jedno víme jistě, a sice, že zaseojeden
rok přiblížíme se ke hrobu, ba mnohý z nás snad stojí tomu
hrobu blízko.

jestliže smrt během roku minulého urvala na osadě zdejší
tolik životů, neodpočine ani v roce nastávajícím.

Víme dále, že starý Bůh žije dále _vnovém roce se všemi
svými vlastnostmi, všemohoucností, svou moudrostí, dobrotivostí,
svou láskou a spravedlností. Platí dále desatero přikázání božích,
a neodvolá Bůh ani jediného, ani šestého Starý Bůh žije dále
se svou pravdou, kterou nám Syn boží s nebe přinesl, kterou
v církvi sv. uložil, z níž neodvolá ani písmene.

Žije dále se svým zaslíbením, pohrůžkami, milosti a tresty.
nebem a peklem. Všelikou péči uvrhněme na Pána Boha, nebot
on jest dobrý a na věky trvá milosrdenství jeho.

Hledejme ve všem nejprve slávu boží, spásu duše a pro—
spěch bližního. Držme se pevně ježíše Krista a jeho církve;
Kristus jest včera, dnes a na věky tentýž. Na kříži vymohl nám
ovoce vykoupení, jež rozdává při mši sv. a ve sv. svátostech.

Církev ustanovil za rozdavatelku toho ovoce, proto církev
chrání a brány pekelné ji nepřemohou. Církev jest loďkou bez
pečnou, kterou řídí Kristus, a kdo se v ní nalézá, dospěje bez
pečně přístavu ve věčnosti. Nebojme se zloby světa, ale bojrne
se jediné hříchu.

Pamatujme si tyto pravdy: Co chce Bůh, to se stane, a ne,
co chceme my. Co chce Bůh, máme činiti, a ne, co chceme my.

Čím ochotněji plníme vůli boží, tím více bude Bůh plniti
vůli naši.

A nyní slyšme rady několika světců, kteří vůli boží plnili
a na světě spokojeni byli a po smrti koruny slávy věčné dosáhli.

Sv. Řehoř praví: »Boj se hříchu a nemusíš se báti Boha.
Sv. Augustin: »Miluj Boha, a pak dělej, co chceš, t. j. do

kud miluješ Boha, nemůžeš konati něco hříšného.<<
Sv. Ambrož: »Miluj Boha nade všecko, svět však jen tolik

miluj, jak tomu chce Bůh; ale nemiluj svět nade vše, Boha však
jen tolik, jak tomu chce svět.:

Sv. Ignác z Loyoly: »Všecko čiň ke cti a slávě boží.:
Svlecme tedy v starém roce se sebe člověka starého a

oblecme se v roce novém v'člověka nového, v samého Pána
Ježíše Krista. Až poznáme to štěstí, jaké přináší ssebou Kristus,
Syn boží, pak vděčně budeme neustále volati: »Králi věků ne
smrtelnému, neviditelnému, samému Bohu, čest a sláva na věky
věkův. Amen.: Dle Stiegele V. M Vdo/zal.



Na slavnost Obřezání Páně, &Nový rok.
Návod, dle něhož nastati mohou lepší časy.

1. Dnes konáme významnou památku obřezání Páně, kdy.
Syn boží prvou krev svou pro nás prolil. Zároveň však konáme
i památku Nového roku občanského, kteréžto slavnosti dobře se
k sobě hodí; nebo při Novém roce vhodně sobě připomínáme
povinnosti, jež nám v novém roce nastávají vůbec, a k milému
Spasiteli ještě i zvláště.

Přátelé, scházejíce se dnes, blahopřeji si navzájem, aby se
jim v roce začatém vše výborně dařilo, ba i jako záruku štěstí
dárky si vyměňují. l přeji tudíž ijá vám, rozmilí v Kristu, abyste
vstoupivše v rok nový, zanechali také všeho toho, co bylo v roce
minulém nechvalného a v roce novém začali i novou dobu ži
vota svého, jak dí sv. apoštol v dnešní epištole: »abychom od
řeknouce se bezbožnosti a světských žádostí, střízlivě a spra
vedlivě a pobožně živi byli na tomto světě, očekávajíce blaho
slavené naděje a příští slávy velikého Boha a Spasitele ]ežíše
Kristac.

Lidé přejí si dnes navzájem štěstí. Avšak co jest to štěstí?
Štěstím vyrozumívají hojnost statků pozemských. Ale přísloví dí,
že »jest štěstí kulatéc, t. j. z nenadání dostane se někomu statků
pozemských, ale sotva se počíná z nich radovati, již ho to štěstí
opět opouští. A proto jest to pošetilost, po statcích pozemských
nemírně se honiti, když jich můžeme každé chvíle opět pozbýti,
& najisto smrtí o ně připraveni budeme!

Třeba tedy po jiném, nehynoucím štěstí se ohlížeti, jehož
by nám nikdo, ani smrt odníti nemohla. A k tomu já vám blaho
přeji; a netoliko to: i záruku nyní podám, čili návod udám a
daruji, dle něhož jedenkaždý štěstí pravého a časů lepších do
dělati se může. .

2. Avšak jako marné by byly všechny předpisy lékařské
ku nabytí zdraví tělesného učiněné, kdyby se jimi nemocný ne
spravoval, tak marné by byly i rady duchovní k dosažení štěstí
pravého a uzdravení duše, když by jich kdo sice vyslyšel, ale
nedbal. A proto třeba rady bedlivě poslouchati, ale také jimi se
i spravovati.

A co tedy radím k získání štěstí pravého?
Jsou to rady tři:
a) Bohu v dokonalé pokoře věř.
b) Ve sliby jeho neobmezenou naději skládej.
A c) Boha nade všecko na světě miluj, pro jeho neskonalé

dokonalosti, lásku a dobrotivost k nám; bližního miluj jako sebe
samého, a sice proto, že to Bůh chce, a právě tak, jak on
tomu chce.

3. Prvá rada má tedy jest: Krátký rozum svůj skláněj v ne
obmezené pokoře před Bohem a zjevení jeho 5 nejvyšší ochorou
přijímej čili Bohu věř.

,'
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Za dob našich úžasně drze roztahuje se nevěra, množí se
zhoubné bludy a mrzké rouhání Bohu acírkvi jeho na zemi. Děti
jsou nezvedené a užírají srdce svých roditelů a po Bohu největ
ších dobrodinců; čeleď jest zpupná, čím dále tím více neoma
lená a líná; poddaní jsou plni vzdorů a vzpoury; dělníci nesvě
domití při práci a nenasytní ve svých požadavcích; manželé ne
věrní sobě navzájem; obchodníci plni podvodu a šalby. Zkáza
mravní stále' vzrůstá a se množí na všech stranách. A co jest
těchto smutných úkazů pravou příčinou a jich kořenem?

Nevěra v"Boha, jenž jest všudypřítomný, vševědouci, nejvýš
spravedlivý Soudce; jenž všecko dobré sice nade vši míru od
platí, ale i provinění proti své nejvyšší a svrchované vůli hrozně
ztrestá na věčnosti.

Mají-li nastati časy lepší, jest nezbytno, aby jedenkaždý
na místě svém přičiňoval se o rozšíření víry v Boha a spravedl
nosti jeho. Kdo žije dle pravé víry v Boha, ten nachází útěchy
v každém utrpení, bez jakých není žádný stav 'v tomto pozem
ském slzavém údolí; ve víře v Boha nachází člověk pokoj v srdci
svém, požehnání shůry při pracích svých, mír a klid v hodince
smrti, jež jemu jest jen temnou branou, kterou vchází ve štěstí a
blaženost věčnou. Pravá víra v Boha jediné může připraviti lidem
lepší časy na světě a štěstí neskonalé po smrti. Proto jest zákla
dem štěstí: Bohu věř!

4. ]iný pramen trvalého štěstí lidského prýští se z nezlomné
naděje v Boha, Otce ioPána nejdobrotivějšího, nejlaskavějšího.
A té se tedy věrně přidržujl

Že za našich dob ztrácejí lidé víru v Boha, ztrácejí pak
ovšem i nezdolnou naději v něho a dary jeho. e neočekávají ne
skonalé odplaty od něho na věčnosti, hledají pak nebe již na
zemi, kde ho ovšem marně hledají. I spoléhají jedni jen na své
bohatství, jiní na své síly a svůj důvtip, jiní na mocné přátele a
příznivce, zapomínajíce, že i když se statků anebo moci na zemi
na krátko dodělají, srdce jejich přece stále cítí v sobě nepokoj a
prázdnotu, poněvadž dle slov sv. Učitele církve a velikého mudrce
Augustina srdce lidské přirozenou měrou nepokojným zůstává
i při všech požitcích pozemských proto, že pro Boha jest stvořeno
a jediné v něm a ve věrném plnění jeho svaté vůle šťastným cí
titi se může.

Žádný nemůže současně dvěma pánům sloužiti, z nichž
jeden žádá opak druhého. Nikdo nemůže sloužiti Bohu, a zároveň
i protivníku jeho ďáblu a světu. Jak pošetile jednají tedy ti, kteří
Bohem pohrdají, u něhož jedině pravé štěstí vnitrné a upokojení
všech tužeb srdce svého nalézti mohou; & slouží světu i ďáblu,
kteří srdce jich uspokojiti nemohou ani v tomto životě ani v bu
doucími Skládají poklady, boří stodoly staré a staví nové, v nichž
by nashromáždili všecky věci, které se jim urodily, a které ale
v pravdě šťastným nikoho učiniti nemohou, a zatím dí Bůh z ne
nadání: Bláznel Této noci ještě požádám duši tvou; vydej počet

Rádce duchovní. 7
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z vladařství svého! A čí budou pak věci tvé a všecko, co jsi při
pravil? (Luk. 12, ZO.; 16, 2.)
" 5. Třetí radu ku získání štěstí trvalého mám, a ta zní:
Miluj Boha nade všecko, a bližního pro Boha tak, jako sebe
samého!

Časy naše jsou zlé, poněvadž nedostává se této dvojí lásky.
Když kdo chce získati nějaké, výhodné místo ve světě, nešetří
peněz, neleká se obětí, schopen bývá nejtužšího zapírání sebe.
Ale z lásky k Bohu světiti řádně neděle a svátky, choditi do ko
stela, přijímati svátostí, odříci se hříšných spolků a známosti —
k tomu odhodlati se nemůže nikterak.

Kdo miluje upřímně Boha, miluje pro něho, že on tak chce
a velí, opravdově i bližního svého a stává se mu pomocníkem ve
strastech jeho, kde a jak jen může; činí i prokazuje jemu vše,
co a jak by si od něho přál, kdyby v podobných potřebách byl.
Ale protože lidé víry inaděje v Boha se zhostili a bohulibá
láska jen z kořene ivíry inaděje vyrůstá: nemilují také ani
bližních svých; a pak jeden druhému otravuje život různým pro
následováním, potupami, podvody, nevěrností, záští.

Má-li na světě býti lépe, bude tedy třeba dle vůle a hesla
nynějšího nástupce sv. Petra »vše obnoviti v Kristuc; oživiti víru
v Boha, posíliti naději v něho, rozohniti lásku k němu a k církvi
jeho. Bez božských ctností není štěstí pravého ani na tomto světě,
ani na věčnosti. Sv. apoštol národů píše (1. Kor. 13.): >Kdybych
mluvil jazyky lidskými i andělskými, kdybych znal všecka pro
roctví i tajemství, kdybych rozdal všecky statky na pokrmy chu
dých, a vydal tělo své třeba ke spálení, ale lásky kdybych ne—
měl, nic mi to neprospívá! Nyní zůstávají tři: víra, naděje a láska ;
ale největší z nich jest láska.

Tuto lásku, na víře i naději v Boha založenou, Bohu ibliž
ním s ochotou prokazujme; tak svět obnoviti pomůžeme. Štěstí,
jež si dnes přejeme, sobě zabezpečíme, a sice netoliko v životě
tomto, ale v budoucím. Amen. Dr. Karel L. Řehák.

Obřezání Páně. Nový rok.
Kdy bude nový rok pro nás šťastným.

»Bud'te připraveni.< (Mat. 24, 24.).

Když slavný král macedonský Filip nastoupil trůn, spěchali
všichni nejpřednější, aby mu přáli štěstí. Král nový pastrádal je
diného Barlaama, muže moudrostí proslaveného, který se s blaho
přáním nedostavil. Dal ho zavolati a ptal se, proč také nepřišel
k slavnosti tak vzácné, aby přání své přednesl. Barlaam odpo
věděl: »Odpust, pane můj, domníval jsem se, že kde jich tolik
lže, tam pravdu sotva lze slyšeti; ve hluku tolika prázdných slov
že bys mého opravdového přání ani nevyslechl, a proto před
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nesl jsem Své přání doma, kde jsem prosil Boha, aby 'ti dal po
znati, že všecka tato přání ti nepomohou, nepřispěješ-li sám ke
svému štěstí.<

Nový rok dnes nastoupil vládu a lidé si přejí vzájemně, aby
vládl každému šťastně. Ale mnoho z těch přání jest neupřímných,
skrývá se v nich opak, přání všeho zla a nezdaru; mnoho jest
přání planých, frázovitých. A kdyby všecka ta přání byla sebe
upřímnější, nemají přece moci, aby nám štěstí připravila.

My jsme křesťané, a křesťanské přání záleží v tom, že pro
síme Boha, aby žehnal v novém roce všem ve všem ke Spáse
duše a prospěchu obecnému. A takové přání přednáším ijá všem
vám zde přítomným.

Slavíme dnes výroční památku, kdy Spasiteli našemu
osmého dne po narození bylo dáno jméno ježíš. A my v den
jmenin jeho začínáme právě nový rok, abychom ve jménu Ježíše
šťastně začali a také šťastně ukončili. Pán Ježíš nám může při
praviti šťastný nový rok, budeme-li se ho držeti a jeho jménem
vše konati; jak napomíná sv. Pavel: »Buďto že jíte, nebo pijete,
neb cokoli jiného činíte, všecko čiňte ve jménu Pána Ježíše díky
činíce Bohu Otci.:

Pravé štěstí záleží ve spokojenosti. A toho štěstí jest každý
strůjce sám. Nejchudší člověk bývá štastnějším a spokojenějším,
nežli nejbohatší, drží-li se Boha a používá hřivny od Boha svě
řené svědomitě. Kdo své povinnosti horlivě koná a Boha má
stále na mysli a připravuje se denně na poslední chvíli, kdy
musí vydati účet Bohu ze svého vladaření, tent jest opravdu
šťastný.

Aby nás Pán Ježíš k tomu povzbudil, vypravoval kratičké
podobenství, ale velice vážné. »Kdyby věděl hospodář, v kterou
hodinu přijde zloděj, bděl by zajisté a nedal by podkopati domu
svého. Tak i vy budte připraveni, neboť v hodinu, kdy se nena—
dějete, přijde Syn člověka.< (Mat. 24.).

Čím vážněji o této pravdě uvažujeme, čím bedlivěji se na
příchod Páně každodenně připravujeme, tím větší štěstí cítíme ve
svém srdci.

A proto v dnešní slavnosti, na začátku roku bude předmě
tem rozjímání našeho krátké, ale velice vážné podobenství toto
ke cti a slávě nejsvětějšího Jména ]ežíš a k našemu opravdo
vému štěstí, spáse duše.

Pojednání,
1. Podobenství o zloději za noci uvádí nás do všedního ži

vota a dotýká se jedné temné stránky našeho jednání. Klidně
ukládá se hospodář k odpočinku nočnímu. Nepomýšlí ani, že
v temnu a tichosti noční blíží se nebezpečí domu a majetku jeho.
Neboť zatím co dříme klidně a zapomněl na svůj majetek, bdí
někdo a zaměstnává se majetkem hospodářovým.

Zloděj totiž kuje plány za tmy noční, aby se jeho majetku
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zmocnil. Neohlášen, neočekáván vplíží se náhle do domu hospo
dáře, který nemá o tom ani tušení.

Pán Ježíš pravil, že tak neočekávaný bude příchod jeho. Že
se tu jedná o věc velice vážnou, poznáváme z-toho, že apoštolé
byli touto pravdou mocně dojati a sdělili ji jako výstrahu svým
věřícím. Píše sv. Petr: »Přijde zajisté den Páně jako zloděj; pro
tož, nejmilejší, těch věcí čekajíce snažte se, abyste neposkvrněni
a neporušeni před ním nalezeni byli v pokoji.< (II., 3, 10.)

Sv. Pavel píše k Soluňským: »Bratři, hled'te, aby vás ten
den jako zloděj nezachvátil; nespěme jako jiní, ale bděme a
střízliví budme.c (I., 5.) — Podobně napomíná sv. ]an ve Zje
vení. (3. 3.)

Příchod Páně stane se dvakráte, a sice při smrti každého
z nás a pak ku poslednímu soudu. Ačkoli tyto doby od sebe
zdají se býti vzdáleny, tvoří přece ve světovém plánu věčného
Boha, který neměří dnů ani let, jen začátek a konec, jednu a
tutéž událost

NeočekáVaný bude příchod Páně nejprve při smrti z nás
každého. Každou vteřinu umírá nejméně jeden člověk. Velice
málo jest věrných křesťanů, kteří tu chvíli očekávají s toužeb
ností a radostí; většina lidí bývá překvapena, neboť se jim zdá,
že dílo jejich není ještě skončeno, ba že teprve začíná. Právě teď
by začali řádně žíti, právě nyní chápou, co jest to vlastně život;
právě teď by začali vážně pracovati pro spásu duše a věčnost; a
zatím neočekávaně překvapil je Pán, aby je na věčnost povolal.
Blaze tomu, kdo aspoň ještě v tuto poslední chvíli stane se mou
drým a porozumí příchodu Páně!

Většina však lidí neopatrných bývá překvapena náhle a ne
předvídaně —- uprostřed práce, za odpočinku, při zábavě, v ta
nečním reji, při nepravosti, na dráze, na parníku, ve víru světa,
v tichu domácím — neohlášen, neočekáván přijde Pán a odnáší
duši na věčnost, aby vydala počet ze svého vladaření. Každému
z nás může se to přihoditi. Mnozí oslavovali loni začátek roku a
nenadáli se, že mezi rokem budou smrtí zachváceni a na věčnost
přepraveni.

Neočekávaně přijde Pán k poslednímu soudu. Nikdo neví,
kdy se tak stane, ani anděťé, jediné Otec nebeský sám. (Mar.
13, 32.) Náhle stává se příchod Páně, když lidé nejméně budou
naň pomýšleti. ajako bylo za dnů Noe, tak bude i příchod Syna
člověka. Nebo jako za dnů před potopou lidé jedli a pili, ženili
se a vdávaly až do toho dne, kdy Noe vešel do korábu, a ne
zvěděli, až přišla potopa a zachvátila všecky: tak bude i příští
Syna člověka. Bdětež tedy, volá Pán ]ežíš, nebot nevíte, v kterou
hodinu Pán váš přijde.: (Mat. 24.)

To jest základní myšlenka podobenství. A nyní odpovíme
si na otázku:

2 Co znamená náhlý příchod Páně? jak se povede kaž
dému z nás? Odpověď závisí na tom, jak jsme význam podoben
ství pochopili. Člověk nerad slyší o smrti, nenávidí toho, kdo mu
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o smrti mluví, ač by měl za to děkovati. Až přijde Pán, oddělí
duši od těla, odtrhne nás ode všeho, radosti i bolesti; vyvede
nás z kruhu známých, z oboru povolání a působnosti, oko se
zatmí, ruka ztuhne, nohy ochromí, srdce se zastaví. Smrt oddělí
od času a zavede do věčnosti; nevezmeš s sebou ničeho leč duši
a s ní všecka dobra a dokonalosti aneb známku hanby a za
vržení.

Radost smyslná, pošetilá je u konce; stojíš před Bohem
samojediný; abys vydal počet z vladaření. Nastává zkouška ze
života. V okamžiku zjeví se celý předešlý život před tebou. Co
jsi kdy .pro Boha aneb proti Bohu myslil, žádal, mluvil a konal,
co jsi měl mysliti, žádati, mluviti a konati, ale opominul; co's
mohl vše s pomocí boží dobrého vykonati, jak daleko jsi zůstal
za svým cílem, co zneužil milostí, co promrhal času — to vše
čteš nyní či vlastně vidíš jedním pohledem, a to vše vidí i jasně
věčný soudce ve tvé duši. Co jsi od první chvíle života až do
posledního dechu v nepřetržité řadě prožil, leží jako na jednom
obraze před tebou. Vidíš to, aniž by ses mohl klamati, vidíš to
s největší přesností.

Podobně spatříme každý při druhém příchodu Páně k obec
nému soudu, každý na těle svém i na duši své všecko dobré a
všecko zlé z celého života, krásu i hanbu, cnosti ihanebnosti, jež
nebyly ve sv. zpovědi očištěny a smazány. A vidíš při-tom tedy
ikonečný výsledek. Kdo žil proti vůli boží, v nemilosti, ve
vzpouře za života, zůstává v tom stavu celou věčnost, a proto
bude po celou věčnost od Boha oddělen, věčně zavržen. Kdo
žil v milosti a svatosti dle vůle boží, nemůže Boha ztratiti na
věky; snad musí býti ještě očištěn od různých nedokonalostí,
přetrpěti si časné tresty, ale pak bude spojen s Bohem věčně
blažen.

Konečný výsledek tvého života bude tedy při smrti již sta
noven, a všeobecný soud na konci světa nezmění již ničeho. Jen
bude pronesen veřejně ortel, kterým spravedliví budou i s těly
'svými uvedeni do království nebeského, zlí pak do věčného ohně
zavržení.

»Pojďte, požehnaní, vládněte královstvím nebeským...;.
»odejděte, zlořečení, do ohně věčného . . .: Na otázku, co zna
mená příchod Syua člověka, možno odpověděti jen dvěma slovy,
a sice: nebe či — peklo.

3. Nyní máme si vzíti z podobenství tak vážného póučení.
Podobenství o zloději v noci vypravoval Pán ježíš, abychom uči
nili závěrek, a sice od menšího k většímu. Věnujeme-li zloději,
který chce odnésti statky časné, tolik opatrnosti a bdělosti a tolik
nocí bezesných, čím více máme bdíti a býti“ na pozoru, jedná-li
se o věci věčné, o věčnou spásu? Neboť jednou jenom přijde
Pán, při smrti každého jednotlivce, a jednou opět až k posled
nímu soudu.

Budeme-li překvapeni ve svatosti, bude celá věčnost blaže
nou, budeme-li překvapeni ve hříchu, pak je vše. ztraceno, bude
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celá věčnost prokletou. A v tom záleží naše pravé štěstí a spo
kojenost: býti připravenu každé chvíle na příchod Páně. Hodné
dítko a pilné neleká se školy, nehrozí se učitele; těší se, že bude
moci odpovídati, čemu se doma naučilo; služebník nemusí se
lekati příchodu hospodáře, má-li práci v pořádku; dobrý kře
sfan nemusí se lekati příchodu Páně, je-li s sebou spokojen a
nemá žádného hříchu. Lenivé dítko, lenivý služebník, lenivý kře
stan žijí v ustavičném strachu, že budou překvapeni a potrestáni;
nosí peklo už ve svém srdci.
. Svatí otcové, kteří byli na sebe velice opatrnými, aby se
uchránili hříchu a byli stále připraveni na příchod Páně, dávají
nám návod, jak nejlépe možno se připraviti, abychom nebyli ne
nadále překvapeni.

Předně konej nyní, co nebudeš moci více konati, až přijde
Pán: spořádej svůj život; dej pozor, jsi-li na správné cestě; zpytuj
řádně svědomí, vzbuď lítost nad hříchy celého života, vykonej
zkroušenou zpověď; kdo sebe soudí, nebude odsouzen.

Za druhé — čiň nyní, co budeš musit vykonat, až přijde
Pán: přetrhni rázně náklonnost hříšnou ke tvorům, pošetilým ra—
dovánkám, ke světu a věcem titěrným, penězům, slávě a smy
slnosti.

Za třetí -— čiň nyní, co bys nejraději viděl, aby bylo vy
konáno, až přijde Pán: ozdob duši ctnostmi pokory, čistoty,
spravedlnosti, bázně boží, láskou k Bohu nejčistší a láskou k bliž
ním upřímnou a nezištnou; přijímej často nejsvětější tělo Páně
a z Pána ]ežíše čerpej posilu proti hříchu, svatost a dokonalost.

Budeš-li dbáti této trojí rady, pak budeš nalezen jako
bdělý, pro věčnost řádně připravený; celý rok budeš žíti v pra
vém štěstí a Spokojenosti, nebudeš se lekati příchodu Páně, ale
těšiti se naň, neboť s Pánem ježíšem přijde vrchol všeho štěstí,
blaženost nevýslovná a věčná!

»Blahoslavený jest ten, kterého, když přijde Pán, nalezne,
an bdí.:

Svatý Edmund, arcibiskup kanterburský, blízek smrti, než
přijal tělo Páně, vztáhl po něm toužebně své ruce a volal ra
dostně: »Ty jsi to, Pane, v něhož jsem věřil; ty jsi to, v něhož
jsem doufal; ty jsi mi svědkem, že jsem po celý život jediné
tebe hledal a jediné tebe nade vše miloval, o tobě nejraději
mluvilx — A když přijal tělo Páně, objal kříž, políbil, polil
slzami radosti, tisknul k ústům a líbaje rány Kristovy, vypustil
šlechetnou duši.

Rekl-li už pohanský íilosoí Antisthenes, že pravé štěstí člo
věka záleží ve šťastné smrti, co má říci věřící křesťan, který ví,
co po smrti věrného služebníka Páně očekává!

V tom je největší štěstí, v myšlence ustavičně, že jsme
v milosti boží, že jsme miláčky božími, bratry a sestrami Kristo
vými, že se nám chystá na věčnosti odměna za trochu sebe
zapření na světě. že za Kristem jdeme cestou jistou a bezpečnou.
A kdo takto žije, nebude překvapen nenadálým příchodem Páně,
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tomu dopřeje Pán ježíš, aby ještě před odchodem ze světa tělem
Páně se posilnil a nebál se Pána jako soudce, ale v jeho prů
vodu odcházel na věčnost se svým Spasitelem.

Takový šťastný rok přeji vám všem, abyste bděli a byli
připraveni, a nebyl žádný ve hříchu překvapen.

Dle _7ak. Scháfem V. M. Va'c/tal.

Neděle po Obřezání—Páně.
Cena duše lidske.

>Když přišla plnost času, poslal Bůh
Syna svého, aby ty, kteří pod zákonem
byli, vykoupil.< (Gal. 4, 4.—5.)

Minulé neděle kázal nám sv. jan Miláček Páně, pobízel nás
k lásce k Bohu, ukázal, kterak Syn boží nás učinil syny božími,
a že si proto jen jednoho přeje, abychom nehřešili. Kdo hřeší,
není ve spojení s Kristem, není ve spojení s Bohem Otcem, není
ve spojení se svatými v nebi ani s anděly. Podobá se opuště
nému, osiřelému dítěti. Ba ještě více: >Kdo hřeší, z ďábla jest.:
Dnes nás na touže pravdu upomíná sv. Pavel, když píše: »Když
přišla plnost času, poslal Bůh Syna svého, učiněného zženy, uči
něného pod zákonem, aby ty, kteříž pod zákonem byli, vykoupil,
abychom zvolení za syny (boží) přijali . . .: »Protož není tu již
služebník, ale syn. Jestliže pak syn, tedy i dědic skrze Boha:,
t. j. dědic království nebeského.

Jestliže Bůh posílá svého Syna, aby duši lidskou vykoupil,
aby ji rouchem posvěcující milosti přioděl, aby ji synovstvím bo
žím oblažil, aby ji dědičkou království božího učinil, má zajisté
duše lidská cenu velikou.

O ceně duše lidské budiž dnešní naše úvaha. Chci vám uká
zati s pomocí boží,

1. jaká jest přirozená a
2. jaká jest nadpřirozená cena duše lidské.

Pojednání
I.

1. Chceš—li, drahý křesťane, poznati cenu své duše, jdi a
otaž se především toho, kdo ji stvořil, svého Stvořitele. Vezmi
do ruky Písmo sv., čti si, kterak Bůh stvořil svět. »Řekl Bůh:
Budiž světlo<, řekl Bůh: »Budiž oblohac, řekl Bůh: »Shromaž
děte se vody v jedno místo a ukaž se mohu, řekl Bůh: >Aťvy
roste ze země tráva, keře a ovocné stromy, řekl Bůh: »Buďte
světla na obloze nebeskéc, řekl Bůh: »Ať js'ou ryby ve vodě a
ptáci v povětříc, řekl Bůh: »At jsou na zemi všeliká zvířatalc
Tak nám vypravuje Mojžíš stvoření světa: Bůh poručil, rozkázal,
řekl — a stalo se.

Když však ke stvoření člověka se chystal, trojjediný Bůh
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sám s sebou jakoby se radil; jedn'a božská osoba s jakousi ra
dostí pravila druhé: »Učiňme člověka k obrazu a podobenství
svémulc (Genes. 1, 26.) >Učinil (tedy) Bůh člověka:; tělo jeho
jenom ze součástek, látek zemských, »z hlíny země-, duši však
nikoliv ze stvořených již látek, nýbrž bezprostředně: »vdechl
v tvář jeho dechnutí života: a tak »učiněn jest člověk v bytost
živou: (Gen. 2, 7.). »Tak dokonal Bůh dne sedmého dílo své,
kteréž byl učinil, a odpočinul dne sedmého ode všeho dílac
(Gen. 2, Z.), neboť nemohl ve viditelném světě stvořiti bytosti
dokonalejší nad člověka.

Z toho poznáváš, jak velikou, drahou cenu má duše tvá!
Ona jediná není stvořena ze hmoty, z látek zemských, ze sou
částek již stvořených; její život nepovstal tak jako život zvířat,
která ze země povstala, když Bůh rozkázal: »Vydej země všeli
kou bytost živou různého druhu: hovada a zeměplazy a zvířata
zemská: (Genes. 1, 24), nikoliv; duše tvoje jest shora, s nebe,
jest dechnutím božím, její jedinou příčinou jest Bůh sám, ona jest
povznesena nade vše hmotné, pozemské.

2. Otaž se sebe samého, co jest duše tvá, a duše sama ti
odpoví: Skutečně, nejsem ničím hmotným, nejsem »z hlíny země:,
jsem drahocennější a vznešenější než vše hmotné na světě. Vždyť
mohu po příčinách pátrati, plány do budoucnosti činiti, nevidi
telné poznávati, zkrátka mám rozum, mohu přemýšleti. A protože
mám r_ozum,že mohu přemýšleti, mohu i své myšlenky s jinými
sdělovati, mohu mluviti. To všechno nemůže zvíře, což teprve
mrtvá, neživá hmota! Ale nedosti na tam: mám svobodnou vůli,
mohu se pro to neb ono rozhodnouti, jedno si vyvoliti, jiné za
vrhnouti. Hmota, zvíře nemá ani svobodné vůle, ani sebevědomí,
ani sebeurčení; zvíře jedná z přirozeného pudu, bez přemýšlení,
bez uvažování, aniž by vědělo, proč co činí; zvíře nemůže nic
nového vynalézti, pokrok učiniti — kdežto bádavý duch lidský
činí obrovské vynálezy a objevy. Právě proto, že duše myslí.
může člověk po dokonalosti toužiti, může po vyšších, duchovních
věcech, po Bohu, po věčném životě, po nesmrtelnosti bažiti. Duše
je vysoko povznesena nad zvíře, v tom je veliká její cena přiro
zená. Tělem je člověk připoután ke hroudě zemské, ale duše ho
povznáší nade vše zemské. ,

3. Otaž se konečně všeho stvoření! Viz velebné, životo
dárné slunce; millionům lidí svítí, milliony tvorů oblažuje, a
přece to obrovské slunce jest jen mrtvou hmotou, jež jednou po—
mine, duše proti němu vznešený pán, nesmrtelný kníže. Patři na
nebe za jasné nocil Kolik tisíc, ba millionů hvězd tam hlásá
slávu boží, „kterak leskne se měsíc uprostřed nich ——a přece cena
jediné duše lidské je větší než cena celého vesmíru. To všechno
je hmotné, pomine; >nebe a země pominouc — ale ani jediná
duše nepomine. Popatři na zemi, kterou obýváš; co tu bytostí,
co živočichů — to vše volá k tobě: >Pán náš jsi tyl Tys vzne
šenější než my všichni, tys již od narození králem naším; o tobě
již v ráji řekl Bůh: Ať člověk panuje nad rybami mořskými a
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nad ptactvem nebeským i nad zvířaty i nade vší zemílc (Gen.
1, 26.)

Vše, co na světě jest, stvořil Bůh ve své veliké lásce pro
tebe, člověčel Pro tebe stromy, pro tebe slunce, měsíc, hvězdy,
pro tebe zvířata. Země ti popřává příbytek na zemi, krátký čas,
ne na věčnost. Jednou skončíš běh života svého, ale duše tvoje
bude živa na věky. A kdybys celý svět získal, kdyby možné bylo,
abys pánem všeho se stal, přece nic by ti to vše neprospělo,
kdybys na duši své škodu trpěl.

Viz tedy, jaká to pošetilost, jenom tělu sloužiti, té hroudě
hlíny otročitil Jaký to nerozum, dnem i nocí pro tělo pracovati,
pro ně se namáhati, pro ně i trpěti — ale duši zanedbávati, na
ni zapomínati, dopouštěti, aby hynula!

Slyšeli jsme tři odpovědi na otázku, jakou cenu má duše
lidská, a to z úst samého Boha Stvořitele. od duše samé a od
veškerého světa. Z těch odpovědí poznáváme cenu přirozenou je
diné duše lidské. Než ještě více seznáme její cenu, všimneme-li
si jí po stránce nadpřirozené. Nuže '

II.

1. slyšme již, co praví o duši naší Bůh Vykupitel. Hřích
Adamův uvrhl duši lidskou do záhuby brzy po jejím stvoření.
A všecky duše lidské odsouzeny kvěčné záhubě v tom okamžiku,
kdy odehrával se v ráji ten věkopamátný děj, počínající slovy:
»Adame, kde jsi?: Ale aby duše lidské po pádu zase mohly do—
jíti spasení, slitoval se Bůh nad nimi a již v ráji slíbil Vykupitele.
Syn boží vzal na sebe lidskou přirozenost, lidské tělo a lidskou
duši, a stal se člověkem, aby »hledal a spasil, co bylo zahynulo-.
Sv. apoštol v dnešní sv. epištole krásně o tom praví: »Když
přišla plnost času, poslal Bůh Syna svého, učiněného zženy, uči
něného pod zákonem, aby ty, kteří pod zákonem byli, vykoupil,
abychom zvolení za syny přijali.< Syn boží přišel »jako člověk
kupec hledající dobrých perel; a když nalezl jednu perlu draho
cennou. odešed, prodal všecko, co měl, a koupil jic. (Mat. 13,
45.—46.) Vše, co měl, dal za duši lidskou. Svou nekonečně dra
hou, vzácnou krev, nekonečně drahé, vzácné rány na svém těle;
celý svůj život od jeslí v 'Betlemě až do kříže na Kalvarii, své
modlitby & vzdechy, své slzy a úzkosti, své bolesti a své utrpení,
své práce a obtíže -— zkrátka celý svůj život i svou smrt — to
vše obětoval, to vše s radostí dal za tu drahocennou perlu, za
duši lidskou.

A když to uvažujeme, pochopíme, jak hlubokou a nadmíru
vážnou pravdu napsal sv. Petr (1. Petr. 1, 18.): »Vězte, že ne po
rušitelnými věcmi, zlatem nebo stříbrem vykoupení jste, nýbrž
drahou krví Krista, jakožto Beránka nevinného a neposkvrně
néholc Jakým tedy klenotem jest duše tvá, ó křestanel Uvaž, co
za ní bylo zaplaceno! Ten kupec nebeský, který ji tak drahým
výkupným zaplatil, znal nejlépe skutečnou cenu její, nemohl se
mýliti, nemohl ji přecen'iti! Poznej tedy důstojnost svou!
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2. Taž se též knížete zlých duchů po ceně duše svéll
Sotvaže ji Kristus Bohu Otci zase získal, již usiluje celé peklo
o to, aby ji Bohu Opět vyrvalo a v pekle pohřbilo. Proto po
tisíciletí nedopřávají si zlí duchové odpočinku, neštítí se žádné ná
mahy, jen aby duší lidských se zmocnili. S ďábelskou vychytra
lostí a spekelnou moci dorážejí denně na milliony duší lidských,
aby nad nimi pány se stali. »Proto obcházejí jako lvové řvoucí,
hledajíce, koho by pohltili.<

Kdyby duše lidská byla bezcenná, zda by o ni tak krutý
boj sváděli? Derou se snad lidé o diamanty neb perly napodo
bené, imitované, ze skla? Nikoliv, o ty jim neběží, _ale k vůli
pravým diamantům a perlám obětovali by i život. Dábel jest
padlý anděl a má veliké vědomosti; proto zcela dobře ví, že duše
lidská je drahocenný klenot, vzácná perla, a té se zmocniti chce,
tu chce dostati ve svou moc.

3. Chceš ještě lépe poznati cenu duše své? Nuže, vstup do
nebe, nahlédni duchovním okem v to místo plné radostí, jichž
žádný nejen vypověděti, ale ani pomysliti nemůže! »Ani oko ne
vídalo, ani ucho neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co
připravil Bůh těm, kteří jej milujílc (1. Kor. 2, 9.) A to místo
rozkoší, sídlo andělů připravil Bůh za příbytek duše lidské!
»V domě Ozce mého jsou příbytkové mnozí,c pravil Spasitel, »a
já jdu, abych vám připravil místo.c (jan 14, Z.)

A aby duše lidská snáze cíle svého dojíti mohla, sesílá Bůh
obyvatele nebe, nejdokonalejší tvory své, k ochraně člověka. An
dělé se po celý život náš o nás starají, chovajíce se k nám jako
nejlepší naši přátelé, milují nás nezištně, povzbuzují nás k do
brému, ochraňují především naši duši před zlým a prosí za nás.
Čím více usiluje peklo o naši duši, tím horlivěji andělé nás
brání, aby naši duši ze spárů dábelských vyrvali, pro nebe ji
zachránili a jednou nás svými společníky v nebi pozdraviti
mohli.

Věru nezměrná jest cena duše lidské, uvážíme-li, kdo vše
o ni usiluje a s jakou moci! Bůh, nebe i peklo o ni zápasí; což
jenom ty, kterému přece na výsledku toho boje nejvíce, ba
všecko záleží, o spásu duše své nedbáš, o ni se nestarášř Poslyš
ještě, jak

4. i Duch svatý tvou duši vyznamenává, i ten ti dá odpo
věd na otázku: jakou cenu má duše tvá. To, co nejcennějšiho
má, to jí daroval, aby ji ozdobil: posvěcujíci milostí boží ji
okrášlil, ji posvětil, oblékl ji drahocenným rouchem svatebním a
právě tím ji nad jiné bytosti stvořené povýšil. A když si to vše
připomeneme, pochopíme, jak pravdivé jest ono nadšené zvolání
Zalmisty Páně (Zalm 8, l.; 8, 5.—7.): »Hospodine, Pane náš,
jak předivné jest jméno tvé po vši zemi! Což jest člověk, že jsi
jeho pamětliv? Učinils ho málo menším andělů, slávou a ctí
korunoval jsi jej, a ustanovil jsi jej nad dílem rukou svýchic

* *
*
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Drahý křesťanel Shůry tedy pocházlš, od samého Boba
vdechnuta jest tobě duše tvá, nade vše jsi povznesen, povýšen!
Jaká by to tedy hanba byla, jaké ponížení sebe samého, kdybys
duši svou hanobil, hříchem ji poskvrňoval, roucho milosti zne
svěcoval, anděla strážného od sebe odháněl, Ducha sv. ze sebe
vypuzoval !

Kdyby šlechtic nějaký něco nečestného provedl, byl by mu
odňat diplom šlechtický. Tys šlechticem v duchovním smyslu, tys
povznesen nade všecka díla rukou božích, tys učiněn málo men—
ším andělů, slávou a ctí jsi korunován, ale jenom od Boha a
skrze Boha. Jestliže se tedy hříchem Boha zříkáš, ztrácí též tvá
duše diplom Šlechtický, přestává býti krásná a svatá a klesá jako
blesk se své Bohem jí stanovené výše a snižuje se až k vyvr
helu všeho stvoření. Jenom jediný Bůh jest velikým sám sebou
a skrze sebe, duše tvá však jen potud, pokud jest ve spojení
s Bohem. _

Dbej tedy toho, abys spojen byl s Bohem posvěcující mi—
lostí. Rozmnožuj ji v sobě modlitbou, účastenstvím na mši svaté,
zbožným přijímáním sv. svátostí. A když se budeš o to snažiti,
věru »nebudeš'služebníkem, ale synem božím a tedy i dědicem
skrze Boha:. Amen."') R. S.

Neděle po Obřezání Páně.
Proč se lidé vůli boží podrobovati nechtějí.

1. Předešlý svátek přesvědčili jsme se o tom, že třeba dle
hesla sv. Otce vše obnoviti v Kristu, a to díti se má oživováním
víry i naděje v Boha, a osvědčováním lásky k Bohu i k bliž

nímu. Lidé v pravdě bohabojní také tak skutečně jednají, a spo
kojenost vnitřní, předchut to blaženosti věčné, si zjednávají. Ne
znají zajisté důležitější věci nad tu, aby vůli boží vždy dokonaleji
poznávali, a co nejlépe plnili i tehdy, když jim tak za těžko při
chází. Ciní tak dle příkladu sv. Josefa, pěstouna Páně. Ten když
obdržel rozkaz boží od anděla: »Vstaň, vezmi dítě imatku jeho,
a utec do Egypta, a buď tam, až povím tobě: (Mat. 2, 13.),
netázal se: >ťroč mám jíti do ciziny? Jak tam budu živ ?: ale
bez odmluvy odešel, kam mu bylo přikázáno. A když po smrti
Herodesa ukázal se mu anděl v Egyptě opět a velel: »Vstaň a
vezmi dítě i matku jeho, a jdi do země israelskéc, opět neod
mluvil, ale uposlechl.

ó kéž bychom také všichni vždy s takovou ochotou vůli
boží se podrobovalil Avšak jak zcela jinak bývá mezi námi.
Mnozí lidé jsou ve stálém odporu s _vůlí boží, a reptají po usta
novení prozřetelnosti boží. Ba, aby vůli boží podrobiti se nemu—
sili, až tak hluboko v pošetilosti postupují, že se od Boha docela

*) Upraveno dle skizzy Kurta Udeise v knize: >Praedicate Evan
geliumc.
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odvracejí, ba ho i popírají, a bláznovsky samy sebe jako za bohy
prohlašují, tvrdíce, že chtějí svobodně smýšleti imluviti i jednati,
tak jakoby jim Stvořitel jejich ničeho poroučeti nemohl; anebo
jako by on povinen byl dle pošetilých rozumů jejich jednati.

I naskytá se nám otázka: Jaké že jsou asi příčiny tohoto
podivného zjevu, že lidé, ti červíkové země, vůli Boha všemo
houcího se protivují?

A jestliže věci řádně uvážíme, seznáme, že tento odpor proti
Bohu prýští se z trojího pramene, a sice:

a) z naší krátkozrakosti;
b) ze samolásky; a
c) i z nepravé horlivosti náboženské.
2. Prozřetelnost boží volívá často ku podivu nástroje ty

nejslabší, jež rozum lidský považuje za pošetilé, aby ukázala nej
vyšší moudrost svou. Tak příkladně mohl Bůh zajisté novoroze
ného Spasitele docela jinak'uchrániti zavraždění od Herodesa
v Betlemě; ale on velel jen ]osefovi, aby se zatím odstěhoval
do Egypta, až by Herodes umřel. _
. Bůh dopusril třistaleté krvavé pronásledování vyznavačů Kri
stových zajisté proto, aby těmto dal příležitosti, by v hrdinném
vyznávání víry zasloužili si koruny mučednické; ale zároveň aby
oni pronásledování se uhýbajíce, roznášeli učení Páně do všech
končin světa.

Bůh dle své nevýslovné prozřetelnosti dopouští i za dob
našich kruté pronásledování katolíků ve Francii i Portugalsku, aby
humno své vyčistil a pšenici dobrou od plevele odloučil.

Bůh dopustil i oloupení sv. Otce, aby světu ukázal, že říše
jeho nespočívá na statcích pozemských, ale že založena jest na
všemoci jeho, dle které církev Páně ani brány či mocnosti pe
kelné nepřemohou.

A jako činí Bůh ve velkém, že dopouští na celé říše i ve
liké národy, tak činí i v malém, v životě jednoho každého smrtel
níka. Dle své nejvyšší prozřetelnosti dopouští, ale neopouští. I po
šetilo jest s ním se hádati a říkati: >Proč Bůh to neb ono ne
štěstí na mne dopustil? Čím jsem si toho ústrku, ponížení já za
zasloužilřc My totiž snadno posuzujeme dle svého krátkého roz
umu, a rádi odsuzujeme, čeho nechápeme.

Kdyby na vysokém dubu rostly veliké melouny, zabili by
chodce, když by mu na hlavu spadly; a proto Bůh ve své pro—
zřetelnosti na stromech mohutných růsti dává toliko ovoce malé,
nepatrné! Bůh by mnohému na jeho blahu záhrobním mnoho
ublížil, kdyby mu. na světě vše dle jeho libovůle řídil; a proto
činí jej pokorným a pro nebe způsobilejším, když na něho do
pouští různé strasti i utrpení, jež ovšem při smrti spravedlivě
vyrovná!

3. Lidé tedy odporují rádi vůli boží z krátkozrakosti své.
]iní tak činí z nerozumné samolásky.

Býváme pro někoho zaujati, že to příbuzný dobrodinec anebo
přítel náš; a přejeme mu, aby se mu obchod dařil, aby v roze
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při vyhrál, nebo ve válce zvítězil. Vypadá-li věc pro něho jinak,
nežli jak jsme očekávali a si přáli, hádáváme se s Bohem, jako
by vše na světě jen pro nás bylo. Co Bůh jiným dal, zdá se,
jako by nám samým byl vzal; rmoutíváme se proto, naříkáme,
cítíme se nespokojenými, odporujeme Bohu. Tu slýcháme pak
i rouhavé řeči: »Jen pro neštěstí jsem se narodil. Není Boha
spravedlivého na zemi; neboť on o mně ani nevíla A podobně!

Jaké to pošetilé řeči o prozřetelnosti boží? Což již není Bůh
správcem světa? Což podařilo se již neznabohům, s trůnu jej
svrhnouti a na místě jeho vlády světa se ujmoutiř K čemu všemu
svádí věru člověka hříšná samolibost, nespravedlivá jeho samo
láskař !

4. Mnohdy ale svádí člověka k odporu proti vůli boží i hor
livost náboženská, ovšem nepravá, padělaná!

Zbožnost pravá ve všem se s vůlí boží srovnává. Upřímný
křesťan modlí se dle naučení Páně: »Buď vůle tvá jako v nebi
tak i na zemi!: a nepřestává na těch pouhých _slovech, ale řídí
se také jimi ve všem smýšlení i jednání; a podrobuje se proto
se vší ochotou vedení božímu dokonale, tak jako to nebešťané
na světě činili, a i v nebi činí.

Ale jak 'zcela jinak smýšlí i jedná člověk v náboženské hor-'
livosti nepravé! Neplní povinnosti stavu svého, tak jak Bůh velí;
ale reptá, když mu Bůh sám po vůli jeho nejde, tak že nemůže
konati cvičení a pobožnosti, kterých mu Bůh neuložil, ale které
on samému sobě dle své vůle uložill

Tak mnohá hospodyně reptá proti Bohu, že nemůže v den
všední do kostela; že nemůže každý zasvěcený svátek přicházeti
na slavnou mši svatou a jiné pobožnosti, poněvadž musí se sta
rati doma 0 děti, čeleď a hospodářství. Kdežto by právě tyto
povinnosti měla konati se vší dokonalostí, poněvadž jsouc hospo
dyní, právě povinnosti hospodyně věrně isvědomitě dle vůle boží
konati jest povinna, byť by při tom i některé, jinak bohumilé
pobožnosti konati nemohla, které ale jí nakázány nejsou!

Nemocný naříká, že se nemůže modliti, do kostela choditi,
postiti se; a zapomíná, že Bůh, poslav mu nemoc, žádá na něm,
aby v trpělivosti se svého lůžka povzdechy své k němu vysílal,
podobně jako sv. Lidvina, jež v nemoci, třicetosm roků jí trápící,
stala se velikou světicí.

jiní naříkají, že musejí pospolu žíti s lidmi spustlými a no
vými pohany, a domnívají se, že by byli ctnostnějšími v lepším
okolí; měli by ale míti na zřeteli, že snad právě proto je Bůh
na místo jich postavil, aby jich užil za nástroje ku polepšení chy
bujících; a jim dal příležitosti, by své zásluhy rozmnožovali.

Tak jedni protiví se vůli boží z lidské krátkozrakosti, jiní
z pošetilé samolásky, a ještě jiní z nepravé náboženské horlivosti.
My ale podrobujeme se úplně vedení božímu, abychom si za
sloužili odplaty na věčnosti. Amen. Dr. K. L. Řehák.“
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Zjevení Páně.
O missiích mezi pohany.

>Ibudou pohané choditi v světle t'vém.<
(Is. 60, 3.)

[— Zjevení Páně. —] Dvešní svátek navývá se »Zjevení Páněc,
protože se Pán ]ežíš Zjevil nebo ukázal pohanským národům, za
jichž zástupce se považují mudrcové, o kterých vypravuje dnešní
úrývek sv. evangelia. K tomu též poukazuje i sv. epištola, pro
rocké to čtení z lsaiáše, které vduchovním smyslu vyloženo jsouc
líčí slávu království božího na zemi, v němž viditelně ukázal se
Hospodin, a příchod pohanských národů do lůna církve; proto
ta slova: »i budou pohané choditi v světle tvémc.

[— Slavnosti v Římě. —] Proto také dnes v Římě, v kapli
ústavu zvaného »Propagandac, jehož péči jest hlavně svěřeno
rozšiřování církve mezi pohany, konají se mše sv. v různém ob
řadu: kněz latinský, řecký, arménský, maronitský — jeden po
druhém přinášejí dle svého způsobu nejčistší obět na důkaz toho,
že rozliční národové k jednotě víry povoláni'jsou. Z téhož dů
vodu v tom ohnisku celého křesťanského světa konává se dne
10. ledna t. zv. slavnost jazyků. Zástupci různých národů, buď
již kněží, nebo na kněžství se připravující jinoši, anebo teprve
studenti promlouvají u přítomnosti kardinálův a jiných vzácných
hostí řeči ve své mateřštině; ve čtyřiceti různých jazycích ozý—
vají se tam skrze příslušníky různých národů chvály ku poctě
boží. Každá část zeměkoule jest při slavnosti zastoupena: černoch
vedle Číňana, Turek vedle Angličana, Arab vedle Bulhara, Per
šan vedle Amerikána, Čech vedle Kurda atd. Věru úchvatné to
divadlo, viděti a slyšeti mladé muže »ze všech národův a poko
lení, lidí a jazykůc (Zjev. 7, 9.), takořka na prsou matky církve,
ve stínu berly papežovy, dříve než se do celého světa jako mis—
sionáři rozejdou, ani chválí — jako druhdy apoštolové v Jeru
salemě —. »rozličnými jazyky veliké skutky božíc. (Skut. 2, ll.)

[— Různá náboženství na zeměkouli. —] Na celé zeměkouli jest
dnes asi 1540 millionů lidí, z nichž však něco přes milliardu,
to jest více než 1000 millionů nekřesťanů. Je tedy jen slabá tře
tina lidstva křesťanská. Kdybychom všecka náboženství dle jejich
dokonalosti roztříditi chtěli, obdrželi bychom 4 skupiny.

První skupinu tvoří nejméně vzdělaní národové, kteří mají
jen velmi nejasné a nedokonalé vědomí, že duše i po smrti bude
živa; jejich náboženství je promíšeno hojnými pověrami a bázní
před duchy.

Do druhé skupiny náleží fetišismus, t. j. víra, že duše lid
ská i po smrti člověka na zemi žije, ale v jiné podobě. Z této
víry se vyvinula úcta zvířat a i bytostí neživých. Styk s duchy
sprostředkují šamanové (či kouzelníci. Nejvíce černoši v Africe
úpí v těchto bludech.

Třetí skupina obsahuje" Brahmanismus a Buddhismus. Brah
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manismus dělí lidstvo ve 4 kasty či třídy; kněží a učenci nále
žejí do prvé, vojíni do druhé, obchodníci do třetí a dělný lid do
čtvrté. Brahmanismus uctívá mnoho bohův, ale při tom přece
uznává jednu nejvyšší bytost, »Btahmac zvanou.

Buddhisté zavrhli rozdělení lidstva ve 4 třídy, hlásají rov
nost všech lidí a slibují svým přívržencům, že jejich duše po do
konale čistém životě až k nejvyššímu božstvu, Buddhovi, se po
vznese. Buddhismus jest velice rozšířen v Asii.

tvrtá skupina obsahuje náboženství, jež uznávají pouze
jednoho Boha.

Nejníže stojí islam, náboženství Turků, založené Mohame
dem, který z náboženství křesťanského a židovského upravil ja
kousi směs, k níž sám leccos připojil.

Pak náboženství Israelitů nebo Mojžíšovo.
Konečně jsou křesťané, t. j. kdo jsou pokřtěni, a to kato

líci, protestanté různých odstínů a Řekové.
[_ Zeň tedy mnohá, —] Z toho poznáváte, .že >žeň skutečně

mnohá jeste (Mat. 9, 37.) a že ještě mnoho chybí k tomu, aby
byl »jeden ovčinec a jeden pastýře. (jan 10, 16,) Proto snaží se
církev plniti rozkaz Páně: »jdouce do veškerého světa, kažte
evangelium všemu stvořeníc (Mat. 16, 15.), snaží se rozšířiti krá
lovství boží na zemi do nejzazších končin. Rok co rok opouštějí
katoličtí kněží a biSkUPOV'ésvou vlast a ubírají se do pohanských
a nekřesťanských zemí kázat evangelium a co možná nejvíce
duší přiváděti do ovčince Kristova.

[— Práce posledního století. —] A S jakým užitkem to činí?
Nikde nepoznáváme lépe velikou životní sílu církve, než právě
vjejích missiích. Papež Pius IX. zřídil 85 nových diecesí, Leo XIII.
založil 224 nové církevní okrsky, které čítají okrouhle asi 17 a
půl millionu katolíků; většina z toho vypadá na země missio
nářské.

Ve střední a jižní Africe nebylo r. 1800 katolíků vůbec,
dnes jest jich na 2 milliony.

V Asii vstejné době stoupl počet katolíků z 1 mil. na šest
millionů.

VAustralii byly r. 1820 necelé 2000 katolíků, dnes jest
jich skoro million.

V hollandských a anglických zámořských osadách na ostro
vech v Tichém oceánu nebylo r. 1800 katolíků, dnes je jich
192.000

V Kanadě bylo tehdy 137.000, dnes na 2 mil.
Ve Spojených státech severoamerických r. 1800 bylo 36.000,

r. 1901 bylo však přes 10 mil.
Jenom 18 mil. katolíků — tedy třikrát tolik co obyvatelů

v echách — žije na vlastním území missionářském. Není tento
počet veliký, přirovnáme-li jej k obyvatelstvu celého světa, ale
jest veliký, povážíme-li, co potu a práce, obětí a odříkání, ná
mahy a i krve vyžadovalo, přivésti těchto 18 mil. lidí ke Kristu.
Věru, o té práci můžeme říci: »Idouce šli a plakali, metajíce
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semenavsvá. Přijdouce pak přijdou s plesáním, nesouce snopy
své.: (231111 125, 6.)

[_ Pracovníci v missiích._] A kdo se namáhá v zemích mis
sionářských o obrácení pohanů? Asi 18.000 kněží z různých řádů:
na 600 benediktinů, 2500 františkánů, 700 kapucínů, tolikéž trap
pistů, 500 dominikánů, 500—600 lazaristů, 4000 jesuitů a j.
Vedle řeholníků pracují i světští kněží (2—3000) v missionář—
ských zemích jako věrozvěstci.

Těm všem pomáhá asi 52.000 sester, které vyučují ženy
a děti a ošetřují nemocné.

[— Prostředky hmotné. —] A kde béřou missionáři prostředky
na daleké a drahé cesty, na stavbu kostelů a škol, na nemoc
nice a podporu chudých, na své vlastní životní potřeby? Z milo
darů celého světa.

Tak ku př. spolek dětství Ježíšova sebral ve správním roce
1905—6 skoro 3 a půl millionu tranků; nejvíce daly děti z ně
mecké říše (přes 1 mil.), v Rakousku se sebraly 184.000. Ichudé
děti nově pokřtěných obyvatelů na ostrovech v Tichém oceáně
položily svůj groš: 439 franků od nich sebráno.

Spolek ten má za účel vykupovati, živiti a vychovávati po
hanské děti. 223 missie byly poděleny, na 1300 sirotčinců, skoro
6500 škol, skoro 3000 pracoven pro dítky pohanů podporou ob
dařeno během jednoho roku. Za jeden rok bylo 376 205 dětí
vykoupeno a 336.614 vychováváno!

[— Pravá civilisace. —] Jaký to rozdíl mezi duchem pohan
ským a duchem křesťanským! Seneka, mudrc starého Ríma, na
psal: >Pominuté psy zabíjíme, divokého, nezkroceného býka
utlučeme, nemocné kusy dobytka porážíme, aby nenakazily stáda;
děti slabé a neduživé nebo vadami přirozenými stižené utápíme.
To však se neděje ze zlosti, nýbrž s klidnou rozvahou,c U po
hanských národů jsou do dneška děti odkládány a do vody há
zeny jako u nás koťata nebo štěňata; ale vyslanci Kristovy ují
mají se těch ubohých bytostí lidských, vychovávají a vyučují je,
přivádějí je k vědomí důstojnosti lidské —- a tak plní vznešené
poslání Kristovo.

[— Ozbrojený mír a missie, —] S jakými hroznými peněžitými
obětmi udržuje se ve světě t. zv. ozbrojený mírl Rusko, Něme
cko, Rakousko-Uhersko, Francie, Italie, severoamerické Spojené
státy a Japonsko mají armády, jichž mužstvo dohromady se páčí
na 31 mil.; jejich vydržování v míru stálo r. 1908 “přespět mil
liard, t. j. 5000 millionů kor.; jak ukrutná to daň, kterou ukládá
>civilisacec občanům jen za tím účelem, aby pozemská království
proti útokům zevnitřním a vzpourám vnitřním uchráněna byla,

A což království boží na zemi, církev katolická, jaké to
dané žádá na svých věřících? Co se pro ni děje se strany vlád?
Co se věnuje na missie z veřejných prostředků? jenom almuž
nami, dobrovolnými dary jsou missie udržovány; a kdežto ozbro
jený mír stál jenom jeden rok, totiž r. 1908, přes pět milliard,
byly na missie za celé století XIX. vydány ne celé dvě milliardy,
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čili ročně asi 18—20 mil. kor.! jaký to ukrutný rozdíl v roz
počtu světském a v rozpočtu království božího na zemi!

[— Mučedníci.—] Ale přes to, že mnozí missionáři trpí hlad,
že nemají peněžitých prostředků, rozšiřuje se církev, jak jsme
slyšeli, vůčihledě. Čím to? Na tu otázku dal již před 17 sty lety
odpověď Tertullián, který napsal: »Krev křesťanů jest jejich se
menemw To je ta vzácná mrva, která zúrodňuje pole, jež zove
se církev nebo království boží na zemi. Význačnou známkou
našeho náboženství jest, že nezbytně s ním je spojeno pronásle
dování. Mezi těmi nadšenými mladými muži, kteří na svůj úřad
missionářský se připravují, jest snad leckterý, jemuž bude vy
dati svědectví o Spasiteli nejen kázáním, ale i krví; leckterý
snad za málo let vydechne svou duši v krutých bolestech jako
mučedník pro víru.

[— Mučedníci nedávných dob. —] Což ještě i dnes má církev
mučedníky? otázal se mne nedávno žák ve škole. Ovšem že, i za
našich dnů jsou v církvi svatí, kteří svou krev vylili za Krista a
za jeho sv. evangelium. Tak na př. dne 9. března r. 1866 byli
umučení 3 kněží a 1 biskup na Koreji, brzy po nich na Veliký
pátek 5jiných missionářů. Zvláště upravenými trámy popravováni
pak křesťané hromadně po 20—25, tak že r. 1870 čítalo se na
Koreji na 8000 obětí, nepřihlížejíc k těm, kteří zahynuli hladem
a bídou v horách, kam se utekli.

Roku 1860 bylo při řeži v Damašku na 8000 křesťanů po
rubáno. V jediném klášteře františkánském pobito 120 lidí, kteří
se tam utekli. Očitý svědek p0pisuje sveřepost Turkův a stálost
křesťanů takto: Jedna matka chtěla 'utéci s 5 dětmi. Byla chy
cena a slíbena jí svoboda, odpadne—li od víry. »Jsme a zůsta
neme křesťany,: zněla odpověď. Byla donucena sednouti si; je
jího kolena použito jako špalku, na němž staty její děti. Krví
vlastních dětí celá potříkaná, bolestí až kšílenstvídohnaná, klesla
k zemi a omdlela. Zuřiví moslemíni ji vodou křísili, znova k od
padnutí nutili, a když i teď pevna ve víře zůstala, rozšlapali její
poslední dítě před jejíma očima a pak teprve ji naposled sťali
mečem.

Při nedávných řežícb, které se dály od Turků proti ubo
hým křesťanům arménským v Malé Asii, nevedlo se katolíkům
lépe. I ubozí křesťané vAlbanii mnoho pro svou víru trpětimusí,
jak z denních listů dosti známo.

[_ Sál mučedníků._] Kněží, kteří do nedávna v Paříži v ústavě
pro zámořské missie vychováváni byli, navštívili obyčejně před
svým rozchodem ještě jedenkráte t. zv. sál mučedníků. Tam byly
v rakvích a truhlách tělesné ostatky umučených kněží, kteří
v tomtéž ústavě druhdy na své budoucí povolání se připravovali.
Tam byly různé nástroje, kterými jejich předchůdci umučení
byli: sekyry, šavle, špalky, řetězy, provazy a jiné předměty, jichž
pohanská ukrutnost užívala při umučení a popravách.

[— Obtížný život missionářův a jejich zásluhy. —] OVŠem, neumí“
raj'í všichni missionáři smrtí násilnou, ale jejich život jest jakýmsi

Rádce duchovní. 8
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ustavičným nekrvavým mučednictvím. Všichni umírají v cizině,
daleko od své domoviny, zapomenutí od světa, v boji s četnými
obtížemi a překážkami jejich prací._ V nezdravém podnebí, za
ukrutného vedra i hrozného mrazu, snášejíce hlad i žízeň, trpíce
nedostatek řádného příbytku, v stálém nebezpečí .před lotry,
vrahy i lidojedy, zbaveni všech kulturních potřeb, neznajíce
mnohdy dobře řeči lidu, jemuž kázati mají, ani krajiny, do níž
se ubírají, v boji s četnými dravci a jedovatými zvířaty, překo
návajíce ukrutné vzdálenosti, konají vznešené poslání, rozsévají
slovo boží, sbírají pohozené děti, učí je, vykupují otroky, oše
třují malomocné, staví kostely, školy a nemocnice. jest, nejmi
lejší, na světě náboženství, které se může vykázati takovými činy?
jest snad církev nepokroková, zpátečnická? Trojí je ten pokrok
který její hlasatelé s sebou nesou: pokrok mravní, který se týká
srdce a šíří dobro mravní; pokrok duševní, který přináší pravou
osvětu rozumu, a konečně pokrok hmotný, který směřuje k bla
hobytu. A tu se ještě volá, že církev jest nepokroková, zpáteč
nická?

[— Važte si svého náboženství. _] ó jak si musíte vážiti svého
náboženství, své víry, která tak vznešené skutky koná, v níž jste
se narodili a v níž své povinnosti náboženské snadno, bez ne
bezpečí plniti můžete. Děkujte Bohu za svou'víru, budte vděčni
za ten vzácný dar, s láskou uznejte to dobrodiní, jehož se vám
křtem sv. v církvi dostalo. Přispějte také dle možnosti ke sbír
kám, které se občas ve prospěch missií pořádají. Plňte svědo
mitě své náboženské povinnosti! Dojímavé zprávy zasílají do
Evropy missionáři ze zemí pohanských o horlivosti křesťanů na
víru nově obrácených. A u nás? U nás se, bohužel, v leckterém
ohledu vracíme do dob pohanských.

[— Ať někdo jiný nezabéře naše místo. —] Mímoděk napadají
mi slova Spasitelova: »Běda tobě. Korozaim, běda tobě, Betsaido!
Nebo kdyby v Tyru a Sidonu byly se udály divy, které se děly
ve vás, byly by dávno v žíni a v popelu učinily pokání. Avšak
pravím vám: Tyru a Sydonu bude lehčeji v den soudný nežli
vám. A ty, Kafarnaume, zda budeš povýšen až do nebe? Až do
propasti sejdeš; neboť kdyby v Sodomě byly udály se divy, které
děly se v tobě, byla by zůstala až do dneška. Avšak pravím
vám: Zemi sodomské bude lehčeji v den soudný nežli tobě.
(Mat. 11, 21.—24.)

Podobně se může říci i nad leckterým katolickým křesťa
nem: »Běda tobě! Tys byl do církve povolán, ty znáš pravou
víru, ty víš, co máš věřiti a činiti, tobě se hojně milost boží na
bízí a dává — ale ty jí nepřijímáš, s ní nepracuješ, spolu nepů
sobíš, proto snáze bude některému černochu z temné Afriky
v den soudný nežli tobě, protože on by si pravé víry vážil a
dle ní žil, kdyby ji znal, ale ty toho nečiníš.

Svatým třem králům svítila zvláštní, jasná hvězda, vedla je
do Betlema; vám svítí hvězda víry, vede vás cestou života, a
dovede vás bohdá až do nebeského Betlema, ale na vás je'st,
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abyste v jejím světle kráčeli a jí vésti se dali, Bůh vás volá, ale
nenutí. Nuže, poslouchejte jeho hlasu, plňte jeho vůli; máte ve
liké štěstí, že z rodičů katolických _jste se narodili, beze vší své
zásluhy do církve povoláni jste, koruna i místo v nebi jest pro
vás připraveno — ale nebudete-li hodni toho místa a té koruny,
určí Bůh někoho jiného, třeba nějakého .pohana na místo vaše.
Žijte tedy dle své víry, af. někdo jiný nezasedne na místo vám
v nebi připravené, at někdo jiný neuchvátí koruny vám v nebi
přichystané. Amen. R. S.

Zjevení Páně. Sv. Tří králů.
Povolání pohanů do Církve.

»Všichni ze Sáby přijdou, zlato i ka
didlo nesouce a chválu Hospodinu
zvěstujíce.< (Isai. 60. 6.)

Když se narodil ode všech národů očekávaný Messiáš, po
volal Bůh nejprve k jeslím svého Syna zástupce židovského ná
roda, prosté pastýře, aby první ze všech lidí uvítali nebeského
pastýře duší lidských. Bůh volá dále i zástupce pohanstva z dál
ných krajin, aby poznali, že i oni mají míti podílu na vykoupení
lidstva. .

A brzy na to, po seslání Ducha sv., hlásají apoštolé celému
světu, všemu lidstvu, že království boží na zemi jest zařízeno, a
každý jest vítán, aby se zúčastnil hodů nebeských, a stal se sy
nem božím a dědicem království nebeského. Národ israelský po
hrdl pozváním, čekal Messiáše mocného, hrdého, který na zříce
ninách pohanstva založí království israelské. Nepoznal dnů na
vštívení svého, ukřižoval Syna božího, svolal na sebe kletbu,
protivil se Duchu sv. a vede stále urputný boj proti křesťanství
a království božímu v církvi katolické. Za to pohané s nadšením
přijímali hlasatele nového učení, zříkali se poblouzení, káceli své
modly a přilnuli věrně k církvi Kristově radujíce se, že mohou
pravému Bohu sloužiti.

K tomu vztahují se slova Isaiáše proroka, která jsme dnes
slyšeli: »Vstaň, osvět se Jerusaleme, neboť přišlo světlo tvé a
sláva Hospodinova nad tebou vzejde . .. I choditi budou pohané
ve světle tvém a králové ve světle východu tvého. Tehda uzříš
a radostí oplývati budeš, když síla národů přijde k tobě; všichni
ze Sáby přijdou, zlato a kadidlo nesouce a chválu Hospodinu
zvěstujíce.<

Vyzývá prorok ]erusalem nebeský, město pokoje, ku piesání;
nebot ]erusalem na zemi zpronevěřil se Bohu, propadl kletbě a
zkáze.

Uvážíme-li tato slova a pozorujeme-li, jak pohané s radostí
hlásí se do království Kristova, církve sv., musíme zajisté býti
naplnění upřímnou radostí. Čím více však pohanů spěchá do
církve, čím větší triumfy slaví evangelium Kristovo, tím větší bá
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zeň musí nás křesťany, za dob našich vlažné, naplňovati, abychom
nebyli z království Kristova vyloučeni, jak se stalo nevděčnému
národu židovskému.

Radovati se máme, že Bůh jest stále více oslavován a lidem
dobré vůle zjednává se pokoj a štěstí; v bázni však musíme býti
stále, abychom nebyli sami zavržení. O tom budeme s pomocí
boží dnes rozjímati.

Pojednání.
1. Vydají-li se vznešené osoby královské na dalekou cestu

do krajin cizích, činí to zajisté z velice důležité příčiny. Za našich
dob řeklo by se, že mají schůzi, aby zjednali národům stálý mír
a pokoj. Také do jerusalema přišli před lety tři panovníci vý
chodní, aby vyjednali nejdůležitější záležitost, mír mezi Bohem
a lidmi. Před několika dny sestoupil totiž nebeský panovník na
svět: »Maličký narodil se nám, a syn dán jest nám, a učiněno
jest knížectví na rameni jeho; a nazváno bude jméno Podivný,
Rádce, Bůh, Silný, Otec budoucího věku, Kníže pokoje.< (Isai 9.)
Blízko Betlema zařídil si svůj stánek a rozeslal nebeské posly,
aby svářící se národy pozvali ku zajištění pokoje. Od východu
přišli tři zástupci všeho pohanstva. Otec nebeský poslal k této
schůzi důležité i"své vyslance: »Milosrglenství a pravda potkaly
se, spravedlnost a pokoj políbily se.<<(Z. 84.) S těmito vyslanci
Boha a vyslanci pohanstva vyjednává nyní božský prostředník
]ežíš na trůně nejvzácnějším, na panenském klíně nejčistší Matky.

Hrozný odboj vedlo lidstvo dosud proti Bohu, zamotáno a
oslepeno modioslužbou klanělo se Satanu, knížeti pekel; a Bůh
zase krutými tresty stíhal odbojníky v celém starověku. A nyní
přichází prostředník, kníže pokoje; Ježíš Kristus, provázen vyslanci
nebeskými: milosrdenstvím, pravdou a spravedlností, aby učinil
konec válce mezi oběma stranami, Bohem a zpronevěřilým lid
stvem a zavládl pokoj ode všech tolik žádaný.

ježíš sedí na trůně své matky, po pravici stojí nebeští vy
slanci: milosrdenství, pravda a spravedlnost, po levici tři východní
zástupci pohanstva Kašpar, Melichar a Baltazar; nad nimi vzná
šejí se andělé, nebeští hlasatelé, aby uzavřený pokoj oznámili
celému světu; opodál stojí prostí pastýři, očekávajíce, jaký bude
výsledek. Všude ticho. Najednou malý Iežíš, moudrost nebeská,
začíná. mluviti: »Snad se divíte, že jsem vás hvězdou povolal
k trůnu svému; dle mého však příbytku poznáváte, že nehledám
války, ale pokoje. Proto mne poslal Otec nebeský se svými vy
slanci a plnornocníky: milosrdenstvím, pravdou a spravedlností,
aby se naplnilo, co byl prorok Zachariáš o mně předpověděl:
>Rozptýleno bude lučiště válečné a mluviti bude pokoj náro
dům.< (9, 10.)

Ohlašuji vám mír a pokoj; záleží na vás, a jest na čase,
aby se stalo, co předpověděl prorok Ezechiel, řka: »I spálí zbroj,
štít a kopí, lučiště a střely, kyie ruční i píky a budou je páliti
ohněm.< (39, 9.) Na mně se má vyplniti, co předpověděl prorok
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Isaiáš: »Souditi bude národy a trestati lidi mnohé; izkují meče
své v radlice a oštěpy své v srpy; nepozdvihneť národ proti ná
rodu meče, aniž se více budou cvičiti v boji.: (2, 4.)

Aby se to vše stalo, navrhuji tyto podmínky míru. První
příčina dosavadní dlouhotrvající války se strany lidí byla, že ne
chtěli uznati Boha za svého nejvyššího pána a spojili se proti
němu s nepřáteli jeho, peklem. Od vás se žádá, abyste příčinu
tu odstranili a jménem všeho pohanstva se zaručili, že prosadíte
tyto tři hlavní podmínky: předně uznati Boha za svého jediného
pána a jemu nejvyšší poctu vzdávati; za druhé: nikomu obět
kadidla nepřinášeti, leč Bohu pravému; za třetí: sním se na věky
spojiti proti jeho nepřátelům & pro Boha, bude-li třeba, i život
nasaditi.

Bůh pak slibuje vám po těchto třech vyslancích, milosrden
ství, pravdě a spravedlnosti, že zapomene na všecky urážky
dosud učiněné, zachrání před poblouzením a nabízí vám právo
na království nebeské. já pak slibuji jakožto prostředník, že pod
mínky se strany boží budou dodrženy, dokud vy budete plniti
podmínky od Boha stanovenél Nuže, přijímáte-li podmínky, řek
něte otevřeně, já pak podepíší mír.:

A sotva ukončil nebeský prostředník tato slova, padli krá
lové k zemi a klaněli se jemu, a že překvapením a radostí ne
mohli pronésti hned slova, chtěli, aby skutky jejich samy mlu
vily: a otevřevše poklady své, obětovali mu dary: zlato, kadidlo
a myrrhu. Zlatem vyznáváme veřejně, že chceme ctíti Boha a
tebe jako nejvyššího pána a krále; kadidlo chceme přinášeti za
obět toliko jemu a tobě, jako jedinému Bohu svému; myrrhou
přísaháme, že pro Boha chceme vzíti na sebe všecky námahy a
trpkosti života, ba i život obětovati proti jeho nepřátelům.

Mír ujednán, zbývalo jen, aby byl podepsán vlastní krví
Syna božího. Krev již byla při obřezání prolita a na kříži do po
slední krůpěje bude za nás vydána v obět.

A nebeští poslové. andělé v oblacích, prozpěvují: »Sláva na
výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle.c A žalmista
Páně prorocky přizvukuje: »Odejme války až do konce země;
lučiště setře a zláme zbraň a štíty spálí ohněm.: (45, 10.). A sv.
Pavel pěje chvalozpěv: »Onť jest pokoj náš, který oboje učinil
jedno (židovstvo a pohanstvo jedním lidem), zbořiv stěnu hradby,
kteráž byla v prostředku, nepřátelství skrze tělo své (t. j. příčinu
nepřátelství).c (Efes. 2, 14.)

Díky tobě, kníže pokoje, za toto zajištění míru. —
(W. Zumsteeg S. J.: Heiliges jahr 1852, str. ISO.)
Králové východní plni radosti, že mír mezi Bohem a lidmi

jest zpečetěn, chtějí do ]erusalema k Herodovi, divíce se, že
také nepřišel ke schůzi tak významné. Ale anděl jim oznámil, že
tento by nepřistoupil na podmínky míru, ani předáci židovští, ti
že chtějí boj a nikoli pokoj; Herodes, aby se při trůnu udržel;
předáci židovští čekali Messiáše mocného, který by na zříceninách
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a mrtvolách všeho lidstva obnovil království israelské. Spěchají
proto k domovu, aby všude hlásali, čeho byli nyní svědky.

A když později apoštol Tomáš je pokřtil, stali se také apo
štoly pokoje a zemřeli smrtí mučednickou.

Po seslání Ducha sv. apoštolé rozešli se do celého světa,
kázali pokoj lidem dobré vůle. jerusalem byl vyvrácen, že ne
zůstal kámen na kameni, národ israelský rozptýlen. Poselství míru
bylo všude mezi pohany radostně přijímáno, křesťanství bylo brzy
rozšířeno až do nejzazžích končin světa. Hordy barbarů a divo
kých národů byly povolány, aby na zříceninách říše římské, ná
roda veskrz znemravnělého a nevyléčitelného, založili říše pokoje
a blahobytu. . _

Evangelium pokoje přijali Gothové, Svédové, Irčané, Anglo—
sasi, Germáné, Slované; bylo hlásáno v Indii, ině, Japonsku,
Egyptě, Americe, a kdyby nebylo tolik překážek, dávno by byl
celý svět křesťanským.

Kde se lid bránil a nechtěl se zříci modloslužby a nechtěl
uznati pravého Boha za svého nejvyššího pána, tam vladne dosud
pohanství, tam neznají pravého pokoje. Mnozí kladli dlouho
odpor proti hlasatelům pokoje a nabízenému království božímu,
ale když konečně podmínky míru přijali, stali se nadšenými cti
teli Boha nejvyššího a prostředníka Ježíše Krista a hleděli doho
niti vzorným životem, co byli dosud promeškali.

Creme-li zprávy missionářské, jak šťastni jsou noví křesťané
po svém vybřednutí z modíoslužby, jak věrně slouží Bohu, hotovi
vydati život za svou víru, vidíme, že milost boží působí stále tak
mocně, jako za dob prvních křesťanů a že jen na nás lidech to
záleží, abychom se té milosti uchopili a ke svému posvěcení
použili.

2. Avšak čím více se musíme obdivovati nadšení a neohro
ženosti nových křesťanů mezi pohanstvem, tím větší bázní mu
síme býti naplnění, aby se nám nestalo, co si zavinil národ vy
volený, že svou netečností byl vyloučen z říše Kristovy a kletbou
stižen na věčné časy. Nedbal výstrahy božského Syna, stále se
protivoval Duchu svatému, jak sv. Stěpán jím před svou smrtí
vyčítal: »Vy tvrdé šíje a neobřezaných srdcí a uší, vy se
vždycky protivíte Duchu sv.; jakož otcové vaši. takž i vy.: (Sk.
ap. 7, 51) '

Pán ježíš podobenstvím o hospodáři, který pronajal vinici
svou, ukázal na nevděk a zlobu národa israelského a následky
odporu a řekl: >Protož pravím vám, že bude odňato od vás
království boží a bude dáno lidu přinášejícímu užitky jeho.:
(Mat. 21, 43.)

V podobenství o veliké večeři, k níž pozval Bůh nejprve
národ vyvolený. Ale počali se všichni spolu vymlouvati. Jeden
v pýše odřekl, že koupil ves a musí ji shlédnouti, druhý mamo—
nem uchvácen koupil patero spřežení volů, že musí jich zkusiti;
třetí pak pojal ženu a proto prý nemůže přijíti. Pýcha, mamon
a smyslnost zaslepily národ vyvolený, a proto nemohli pochopiti
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den navštívení svého; nedbali ani výstrah ani hrozeb ani pláče
Vykupitele. » kdybys poznalo,: pravil s pláčem Pán ježíš
k městu jerusalemu, »a to aspoň v tento den tvůj, co je tobě
k pokoji; ale nyní jest to skryté před očima tvýma. Neboť při—
jdou na tebe dnové, a obklíčí tě nepřátelé tvoji náspem a obleh
nou tě a zouží tě se všech stran; a na zem porazí tě isyny tvé
a neostaví v tobě kamene na kameni, protože jsi nepoznalo času
navštívení svého.: (Luk. 19.)

Ale vše bylo marno. Národ zaslepený a zatvrzelý neprohlédl,
ale více se protivoval, až vynutil nad Synem božím smrt nejpo
tupnější, smrt kříže, a svolal jeho krev na sebe a veškero po
tomstvo. Trest se dostavil a království bylo mu vzato a dáno
jiným, pohanům, kteří poslechli hlasu božího, stali se křtem syny
božími a přinášejí užitky ke své spáse.

Imy jsme křesťany, ale tím nemáme jistoty, že budeme
spasení; musíme jako křesťané žíti, víru veřejně vyznávati a proti
nevěře brániti. ,

V Africe a Asii zkvétaly druhdy osady křesťanské, v Ale
xandrii, Antiochii, jerusalemě, Konstantinopoli konaly se sněmy
církevní; země ty posvěceny krví nesčetných mučedníků a okrá
šleny nejnovějšími květy ctností křesťanských; a dnes jsou spu
stošeny. Království bylo vlažným a nehodným křesťanům vzato
a dáno na čas a pro výstrahu — pohanům. Uráží-li pohan Boha,
činí to nevědomky; uráží-li Boha křesťan, pak urážka jest nejvýš
hrozná a Bůh nemůže ji nechati bez trestu,

Církev sv. sice ztratila mnoho zpronevěrou svých dítek, ale
dostalo se jí náhrady mnohem větší v zemích pohanských, kde
s radostí přijali podmínky pokoje od Boha stanovené, radujíce se,
že mohou Bohu sloužiti a sebe posvěcovati. U Boha jest jeden
den jako tisíc let. Co se nám zdá dobou dalekou, jest u Boha
okamžikem. Čím více bude Bůh ohavnostmi křesťanů, nevěrou a
nepravostmi urážen, tím více blíží se tresť; nevěrný národ stane
se kořistí nepřátel a jméno jeho bude vymazáno z dějin svě
tových.

Deset spravedlivých mohlo zachrániti celé město Sodomu
před trestem a zkázou. Cím více horlivých křesťanů bude sloužiti
Bohu a dávati náhradu za urážky zaslepených, tím více bude
trest oddalován. Každý hřích jest hřebem, jímž bývá Syn boží
znovu křižován — a proto každý hřích svolává kletbu na sebe.

Proto padněme na kolena se svatými králi před nebeským
prostředníkem, obnovme smlouvu, kterou jsme učinili na křtu
svatém, že budeme podmínky pokoje věrně zachovávati, Boha
nade vše oslavovati, hříchu jako největšího neštěstí se varovati,
sebe ve svátostech posvěcovati a hojně ovoce dobrých skutků
vydávati. Dle Feuelona. V. Str/z.

$$$?



LISTY VĚDECKÉ.

Kdy lze vynechati obvyklé modlitby pom31svate?
Posv. kongregace obřadů rozhodla dekretem zedne 20. června

1913 takto: Modlitby po mši sv. nařízené papežem Lvem XIII.
mohou býti vynechány, slouží—li se tichá mše sv. : nějakou
oslavou, na př. při prvním sv. přijímání neb generálním sv. při
jímání, při sv. biřmování, při ordinaci neb při svatbě; taktéž ná
sleduje li po mši sv., aniž by kněz od oltáře odešel, nějaký, dle
liturgických předpisů správný, posvátný úkon neb nějaká pobožnost. _—

Podíl Rakouska na missiích.
Na sjezdě katolíků v Linci mluvil P. H. Hansen, rektor

missijního domu sv. Gabriela v Módlingu u Vídně, o missiích a
připomněl leckteré pravdy, na něž se zhusta zapomíná. asto se
vytýká katolíkům rakouským, že se málo zúčastňují této apoštol
ské činnosti. Missionářský list americký >The ňeld afarc píše, že
neví, co by Rakousko bylo učinilo pro evangelisaci světa a že
o rakouských missionářích jen zřídka slyší. jiný americký list
téhož druhu napsal však: ovšem jest počet nynějšího aktivního
missionářského personálu rakouského nepatrný, avšak od něko
lika desítiletí můžeme pozorovati ustavičně přibývání.

Na celém světě působí více než 40.000 hrdinných missio
nářských kněží, bratří laikův a jeptišek, a i Rakousko jest v tomto
počtu zastoupeno. A že missiím věnuje se dostatečná. pozornost
a jest o ně čilý zájem, dosvědčuje i ta okolnost, že na všech ve
likých sjezdech (na př. eucharistický ve Vídni, katolíků v Linci,
v Kolíně, sjezdy na Velehradě) o missiích porady jsou konány a
hledány způsoby a prostředky, jak by toto důležité dílo podpo
rováno a zvelebeno býti mohlo.

Tyto snahy vycházejí z toho přesvědčení, že v království
božím má platnost zásada: »Kdo více da'va', sla'oa' se bohatším a
ještě více obdržz'.< Missie jsou pro domácí církev asi tím, čím jsou
kolonie pro státy koloniální, totiž pramenem, z něhož plyne hojné
požehnání. Oběti ve prospěch missií přinášené at na osobách, ať
na jmění, jsou jaksi duchovním kapitálem, který katolické domo—
vině přínáší stonásobné úroky. Není tedy ironií, ale vážnou
piavdou: ím více missií převezmeme, tím lépe bude se dařiti
náboženství v domovině naší. Zde rovněž platí: »Bla/zoslavmějz'
fest a'a'tz'než bráti.:

Proto jest třeba, aby předsudky proti missiím byly odstra
něny. Říkává se: K čemu peníze do zámořských zemí; my by
chom sami mezi svým lidem potřebovali missií! Slova tato ne
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prozrazují prohlédavého ducha. Naopak. Zemřelý protestantský
theoretik missionářský Warnek napsal: »Nepřálelé míssz'z'nejča
stěji zapomínají na oboje: z' na poměry náboženské doma i na
míssz'e.Přátele míssz'í však starají se o zvelebení náboženství jak
v rodné vlasti, tak i v da'lne' cízz'ně.c Zkušenost všech zemí, die
cesí a obcí dokázala, že s ochotou podporovati missie vzrůstá
i obětavost pro domácí účely náboženské.

jestliže Rakousko není na missiích tak zúčastněno, jak by
dle své zámožnosti a počtu obyvatelstva býti mělo, nutno pátrati
po příčinách toho zjevu. Jest to především joseňnismus, jenž až
do let padesátých minulého století železnou kazajkou svíral ve
škeren církevní život. Jest to nešťastný antagonismus národů ra
kouských, který všechny ideály i na poli náboženském k zemi
sráží. Rakousko nemá expansivních snah koloniálních ani ne
uplatňovalo svůj protektorát nad katolíky v cizině tak, jako to
činí Belgie, Německo, Anglie, Francie, ano i nepatrné Holland
sko. Konečně jest uvésti i to, že některé země rakouské jsou
chudé a že zejména v poslední době vzniklo mnoho veřejných
katolických podniků, jež rovněž se dovolávají hmotné pomoci
katolíků z celé říše: Píův spolek, Solnohradský universitní spolek,
různé katolické organisace a pod.

Přes to vše může Rakousko svou čilou činností i na poli
katolických missií se vykázati.

1. Především zmínky zasluhuje Leopoldinske nadání, jež jest
nejstarším spolkem missijním, založeným ve prospěch missii
severoamerických již r. 1828 na popud generálního vikáře v Cin
cinnati a pozdějšího biskupa v Détroit *) msgra. Bedřicha Resé.
Jméno má spolek od arcivévodkyně Leopoldiny, dcery císaře
Františka I., která roku 1826 zemřela jako císařovna brasilská.
Presidentem jest dočasný arcibiskup vídeňský. Ukolem spolku
jest pečovati o katolické rakouské vystěhovalce v severní Ame
rice; působení mezi pohany mnoho péče se nevěnuje. Od roku
1826 do roku 1900 vydal spolek 3,300.772 K (průměrně ročně
asi 44.000 K).

Spolek nevyvíjí agitační činnosti, proto nejnověji příspěvkův
ubývá, tu a tam se ještě koná sbírka v den sv. Leopolda; hlav
ním pramenem příjmů jsou úroky z nadání.

2. Palestina. Josef II. zakázal pouti do ciziny, tedy též do
svaté země, proto také zrušil generální komisariát, který již císař
Ferdinand II. na podporu »kustodie svaté země: zřídil. Ale ka
tolíci rakouští nepřestali lnouti k svatým místům v Palestině.
R. 1842 na popud kapitulára na dómě dra. Sulzbachera a k do
poručení vídeňského arcibiskupa Mildeho povoleno sbírati u bo
žích hrobů na veliký pátek ve prospěch strážců sv. hrobu v Pa
lestině.

Následujícího roku byl generální komisarz'a't opět zřízen,

*) Největší město severoamerického státu Michigan.
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komisařem jmenován P. Matzek, který počal vydávati »Missions
notizenc, postaral se o to, aby rakouští františkáni byli do Pale
stiny poslání, aby v jerusalemě bylpostavm hospic pro poutníky,
který jest pod správou arcibiskupa vídeňského a jím ustanove—
ného kuratoria. K podpoře strážců svaté země zřízen též spolek
»Kreuzarmeec (roční příjem jeho asi 2500 K) a Palestinský spo
lek pro Vídeň :: Brixen. Místo »Míssionsnotizenc vydáván od
roku 1891 jiný list; když pak zřízen komisaria't pro Poláky a
Uhry, vydáván společný list »Der Kreuzfahrerc, který rozvinul
též činnost agitační.

Ostatně třeba připomenouti, že těmito z Rakouska vyšlými
snahami byli povzbuzeni i katolíci bavorští a pruští k založení
svého spolku pro svatou zemi.

3. Křesťané V Oriente. Po válce krimské byla i v Rakousku
věnována pozornost ubohým křesťanům v zemích východních,
i založen k jejich podpoře r. 1857 spolek Neposkvrněného Po
četí. První léta míval ročních příjmů _na 60.000 K, v posledních
letech 25000—30000 K; podpory bývají rozděleny křesťanům
na Balkáně, v Syrii, Palestině, Mesopotamii a Persii. Arcibiskup
vídeňský jest presidentem spolku.

Od míru požarevackého (r. 1718) jsou katolíci ?) Albanii a
Maoedom'z'pod protektorátem Rakouska, a dostalo se jim častěji,
zejména štědrou pomocí císařovou, podpory peněžité. Ale ochrana
diplomatická leckdy zklamala.

Po okkupaci Bosny (r. 1878) založil hrabě Antonín Pergen,
tehdejší předseda spolku Neposkvrněného Početí, pomocný spolek
pro Bosnu, který však brzy opět v jedno splynul se spolkem
mateřským. Po annexi roku 1908 uvedl horlivý apoštol Bosny
P. Putingam 2 T. ]. v život pomocnou akci pro Bosnu, ale zdá
se, že se jí dostává málo porozumění a podpory.

Budiž při té příležitosti poukázáno k tomu, jak příznivé,
ale zároveň jak zodpovědné jest postavení mocnářství rakousko
uherského vzhledem k missíím východním.

Kdyby rakouská diplomacie moudře, rázně a obětavě vy
užitkovala dané situace a příznivé příležitosti, mohlo by v brzku
splněno býti dávné přání církve, totiž konečné spojení východ
ních církví s Římem, které beztak pode jhem jednotlivých stát
ních vlád úpí. Mocnářství rakousko uherské by tím dosáhlo na
Balkáně důležitého vlivu a vážnosti. ]est však si třeba připome
nouti Horácovské: »Carpe diem: — dříve než bude pozdě.

jak příznivá jest nynější doba, o tom svědčí nedávné pů
vodní zprávy lublaňského »Slovencec ze Soňe, kdež byly o dvou
za sebou následujících nedělích pořádány za ohromného účasten
ství jakvintelligence tak i lidu schůze s programem: >Uníe Bul
harů s Rímemc. Řečníky byli archaeolog, učitel, plukovník, školní
inspektor, spisovatel atd. Na obou schůzích bylo zastoupeno
i pravoslavné duchovenstvo. Výsledkem schůzí byly resoluce,
v nichž vláda a duchovenstvo se vyzývá, aby účinně _podporo
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vali ideu unie. Za příčinou další propagace této myšlenky při
pravuje se veliký tábor lidu.

]e-li řeč o křesťanech východních a o unii, je třeba vzpo
menouti apoštolátu sv. Cyrilla &Methoděje, který založen r. 1891
na Velehradě; protektorem jest arcibiskup olomoucký, neúnav
ným pracovníkem probošt msgre. dr. Ant. Stojan. Apoštolát po
řádá každoročně sjezdy, snahy jeho roznesou účastníci nejen po
všech zemích rakouských, ale i v cizině. Roční příjem obnáší asi
4000—5000 K. Tři časopisy, latinský, český a ruský, rozšiřují
ideje apoštolátu, Academia Velehradensz's, elitní spolek učenců,
pracuje s důkladnou erudicí a velikou energií na dosažení vytknu
tého cHe.

4. Uhři mají spolek sv. Ladislava k podpoře vystěhóvalých
katolíků uherských v Rumunsku, Srbsku a Americe.

5. Afrika. .
a) Protektorát. Když r. 1797 republika benátská byla při

vtělena k Rakousku, přešla na Rakousko také práva a povinnosti
z protektorátu benátského plynoucí. Odtud se'datuje podpora,
kterou Rakousko prokazovalo koptické missii v Egyptě a pro
tektorát v střední Africe. Koptická missie byla r. 1846 přemě
něna v apoštolský vikariát. Dr. Knoblecher z Krajiny působil
tam jako superior a dosáhl r. 1851 toho, že jeho Veličenstvo
přejalo výslovně protektorát nad missionářskými pracemi mezi
černochy. _

b) Mariánský spolek pro střední Afriku utvořil se rovněž
r. 1851, ale r. 1894 byl kardinálem Gruschou pozměněn v Mari
ánský spolek pro Afriku (vůbec). Spolek jest podřízen veškerému
rakouskému episkopátu, v prvních letech míval příjem roční
60.000 K, nyní asi 25 OOO—30.000 K. Hlavně podporuje missii
v střední Africe, která byla 30. května 1913 rozdělena v apoštol
ský vikariát chartumský a v apoštolskou prefekturu Bar-el-Gasal.
Působí tam kněží z můhlandského (Můhland v Tyrolích, asi 2 km
jihových. od Brixenu) missijního domu 00. nejsv. Srdce Páně;
biskup Geyer, apoštolský vikář, je v čilém spojení s Rakouskem.
Spolek má svůj list »Hvězda černochůc.

c) Protibtraka'řské spolky vznikly r. 1888 působením kardi
nála Lavigerie skoro v celé Evropě a byly zavedeny také v ně
kterých diecesícb rakouských.

Do dneška trvají ve Vorarlbergu a v diecesi svatohipolytské
a podporují africké missie.

d) Družiny sv. Petra Klavera vznikly r. 1894 též ze snah
protiotrokářských. jejich zakladatelkou jest bývalá dvorní dáma
hraběnka Teresie Leda'clzawska', dosavadní generální ředitelka,
která od missionářů v temné Africe jest nazvána čestným jménem
»matky afrických missz'z'c. Kdyby všechny díly světa měly tak
pečlivé matky, zkvétaly by missie a Rakousko by stálo v řadě
států missie podporujících na předním místě.

Ustředí družiny jest v Maria-Sorga u Solnohradu, odbočky
ve Vídni, v Praze, v Terstu, Krakově, Bozenu, v Lublani a Tri



—124—

dentu. Orgány spolku jsou: >Afrika-Korrespondean, »Das Neger
kindc a »Echo z Afriky:, jež vychází každý měsíc v 9 řečech.

Příjmy Družiny v r. 1912 obnášely 334.700 K, z čehož jistě
polovice sebrána v Rakousku.

e) Trappz'stska' min;? v Marianhz'llu v jižní Africe založena
byla P. Františkem z kláštera Maria—Stern v Bosně, jest dílem
rakouským a má u nás svoji prokuraturu.

6. Indie;
Pro Indii pracuje ve Vídni od r. [1908 »dz'lo (neb naklada

télství) kalalz'c/eých přátel mz'ssz'ev Indii: s velikou horlivostí;
má svůj orgán (»Licht und Liebec), roční příjmy v prvních třech
čtvrtletích r. 1913 obnášely 12.700 K, od svého založení věno
valo dílo již 25.000 K. lndie čítá na 300 millionů obyvatelů, žeň
tedy veliká, třeba také velikých obětí a vyškolených ženců.

Z toho vidno, že Rakouska ročně věnuje namissz'e okrouhle
asi 285.000 K, že tedy výtky mu činěné nejsou oprávněny.

Liturgické paběrky.
(Kasule. — Římská rozhodnutí. .— Konsekrační slova.) — Podává Aléthés.

Na vídeňském eucharistickém sjezdu přednášel v sekci
)Eucharistické umění: dv. r. prelát dr. jindřich Swoboda, univ.
professor ve Vídni, a obětním mac/zu kněze. Dokázal, že naše ka
sule se vyvinula z římské paenuly (u Řeků phenelonion), jež byla
jaksi rouchem cestovním. již sv. Pavel píše z jedné ze svých cest,
aby mu poslali jeho paenulu, kterou si zapomněl vzíti s sebou.
Paenula měla asi tu podobu jako dnešní lodenové pláště k pře
hození do nečasu, jenom že se napřed nezapínala ani nespojo
vala jako naše pláště, nýbrž byla i napřed úplně celistvá; vpro
střed svrchu byl otvor na prostrčení hlavy, vzadu pak někdy při
léhala kapuce (cucullus); celé roucho bylo řasnaté a splývalo ke
kolenům.

Ze se paenula (plášť na cesty, do deště) stala liturgickým
rouchem církevním, vykládá dr. Swoboda takto: Liturgie mešní
opírá se o velikonoční (phase : transitus) ritus židovský; kalich
mešní upomíná na kalich, z něhož požíváno při poslední večeři,
oltář na stůl, svícny (při biskupské mši 7, »candelabrum septi—
mumc : svaté číslo židovské) na světla při požívání beránka
velikonočního; důsledně tedy zaveden v církvi i zvyk užívati v li
turgii mešní roucha cestovního (»Renes vestros accingetis, et
calcea habebitis in pedibus, tenentes bacolus in manibus . . .c),
který se tím spíše ujal, poněvadž za doby císařské vyvinula se
paenula v drahocenný šat, jenž byl tudíž nejlepším a vzhledem
k úctě k nejsv. tajemství i pro mši sv. nejvhodnějším rouchem
liturgickým.

Na starých obrazech (na př. 2 Ill. století — v katakom
bách) vidíme již paenulu jako liturgický oděv biskupský, který
má podobu zvonovitou. Z této zvonovité formy původní během
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věků po stranách ubíráno, ne ku kráse roucha samého. Že církev
spíše si přeje starých forem, plyne nejen z předpisů liturgických,
ale i z výslovného přání nynějšího sv. Otce Pia X. Svatý Otec
tázal se preláta Swobody, zda zná mešní roucho z Campo santo;
když odpověď zněla kladně, řekl sv. Otec: »Taková krásná mešní
roucha dle starých vzorů měla by býti opět zhotovována.<*) Co
pak se liturgických předpisů týká, víme, že při incensaci oltáře
>Diaconus et subdiaconus... stantes aliquantulum post cele
brantem, ca'sulam elevam' diaconus cum sinistra et subdiaconus
cum dextra, altera super pectus positac. (De Herdt, Sacrae li
turgiae praxis, Lovanii, 1888, tom I., Nro. 308) Tento nyní čistě
ceremoniální předpis nemá žádného smyslu a jest úplně bezúčel
ným u moderních kasuli, ovšem ale měl význam a bylo ho třeba
u kasuli staršího střihu, kdy řasné roucho vadilo celebrantovi
u volném pohybu rukou při okuřování oltáře. Rovněž do dneška
mechanicky —'—druh od “druha se tomu učíce —- pozdvihují zadní
část planety ministranti ad elevationem S. Hostiae et Calicis —
čehož dnes není třeba, druhdy však bylo nutno.'

Důsledně také zavrhuje prof. Swoboda kříž jako ozdobu
kasule, pravě, že se kříž na kasuli dostal v dobách, kdy liturgický
kříž na oltáři byl zanedbáván. Kříž na kasuli prý nepatří, nýbrž
na oltář. (S učeností prof. Swobody, známého v Evropě odbor
níka, ovšem ani z daleka nelze konkurrovati; přece však si do
volujeme upozorniti, že již Tomáš Kempenský, který, jak se za
to má, zemřel 25. července 1471, ve své zlaté knížce o násle
dování Krista [Kniha IV., hl. V., B].o kříži na kasule mluví a
mysticky jej vykládá; má tedy kříž na kasule přecejakési histo
rické právo. Tomáš Kempenský praví: »Habet ante se et retro
dominicae crucis Signum, ad memorandum jugiter Christi passi
onem. — Ante se crucem z'n casula portat, ut Christi vestígia
diligenter inspiciat et sequi ferventer studeat. — Post se cruce
signatus est, ut adversa quaeiibet ab aliis illata clementer pro Deo
toleret. — Ante se crucem gerit, ut propria peccata lugeat, past
se, ut aliorum etiam commissa per compassionem deíleat et se
medium inter Deum et peccatorem constituturn esse sciat :)

* * '

Němečtí biskupové vymthIi pro staré, na oči slabé kněze
svých diecesí od sv. Otce Pia X. dovolení, že zadostučini své
povinnosti, budou-li se modliti brevíř dle starého způsobu, jak
byli vyučení a zvyklí. Nyní nastala časem otázka, zda jest volno
starým kněžím brevíř hned dle starého, hned zase dle nového
řádu recitovatiř

S. Congregatio Concilii rozhodla 13. března 1913, že libo
volná změna ve způsobu recitace brevíře není dovolena. Kdo
dispense sv. Otce přidržeti se hodlá, jest povinen naskrze sta
rého způsobu se přidržovati, avšak jest vázán recitovati ofňcium

*) Proto posláno z Vídně jedno v starém střihu zhotovené roucho
mešní darem sv. Otci. — U nás lze roucha toho střihu viděti v Emauzích 
v Praze.
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denní; votivní ofíicia (dle indultu papeže Lva XIII. z 5. července
1883) jsou naprosto zrušena.

Vedle toho připomenuto, že jest každému knězi volno zříci
se výhody indultem zprvu připomenutým propůjčené, ale pak
jest již vázán k modlitbě brevíře dle bully Pia X z 1. listopadu
r. 1911. *

Arcibiskup vídeňský prosil v Římě, aby starý zvyk, klásti
otázky při křtu pouze v řeči mateřské či lidové, zachován býti
mohl; k tomu došla 28. června 1910 odpověď z kongregace S.
Ofňcia: »Attentis expositis tolerari posse in Austria, ut in admi
nistratione baptismatis, ubi inveterata consuetudo viget, interro
gationes fiant tantummodo lingua vulgari seu vernacula.:

* *
*

S. Congregatio de disciplína sacramentorum učinila 23. pro
since 1912 tři důležitá rozhodnutí:

1. Biskupové mohou z důležitých příčin dovoliti v jednotli
vých případech, aby mše sv. byla sloužena v soukromém domě,
avšak nikoli v ložnici.

2. Biskupové mohou z důležitých příčin v jednotlivých pří—
padech dovoliti, aby dítě bylo v domě rodičů pokřtěno, a to
i tehdy, nehrozí-li mu nebezpečenství smrti, aneb není-li velice slabo.

3. Konečně se propůjčuje biskupům pravomoc dovoliti, aby
nemocným a slabým osobám sv. přijímání doma soukromým
způsobem uděleno bylo — jedná se o přijímání ze zbožnosti, ne
modo viatici. Kněz Tělo Páně nesoucí má pod svrchním šatem
míti aspoň štolu a má jej aspoň jedna osoba (kostelník, ministrant)
provázeti. * * *

Velice důležitou otázku »Quomado verča consecmtz'am'spro
ferenda sunt: třeba si občas zodpověděti. De I—Ierdt(op. cit. tom.
I., Nro. 249) praví: ]uxta rubricas: attente, continuate, distincte,
reverenter et secreto. Tedy:

1. Attente: Nejsvětější slova zajisté vyžadují nad jiné větši
pozornosti.

2. C_antz'nuate:Souvislost však jest dvojí:
a) Co se týče slov konsekračních samotných; slova ta jest

pronášeti jedním dechem a ne poustávati po každém slově; není
tedy správno říkati Hoc a za chvílenku est atd.

b) Co se týká slov předchozích: Manducate ex hoc omnes
a Bibite ex hoc omnes. K těmto slovům jest ihned připojiti slova
konsekrační, aby souvislost nebyla přerušena.

3. Distz'mte: přesně, bez vypouštění a komolení.
4. Reverenter: uctivě, se zbožnosti vnitřní i vnější; tedy
a) Bez přílišného vydychování a bez úzkostlivosti. Nesprávná

a směšná jest praxe těch, kteří plíce a ústa naplní hojným vzdu
chem a pak formuli konsekrační pronášejice, nápadně a prudce
vyrážejí ze sebe jednotlivá slova.

b) Kněz mějž se na pozoru, aby hlavou nehýbal a nekroutil.
c) Rovněž přihlížej k tomu, aby přímo nad hostií neb ka
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lichem nedýchal a ústa příliš nepřibližoval (»ne os proxime ad
moveat, ut halitum quasi inspiretc); mezi ústy a hostií neb ka
lichem necht jest volná prostora asi na půl stopy.

5. Secreto: totiž tak po tichu, aby kněz sám sebe slyšel
(per auditum exteriorem), ale od kolem stojících slyšen nebyl.

6. Konečně jest slova konsekrační pronésti nejen narratz've,
způsobem vypravovacím, ale iassertz've, protože kněz nevypravuje
pouze, že Kristus těmi slovy konsekroval, ale i sám jakožto mi
nister secundarius těmi slovy způsoby chleba a vína proměňuje.
»Unde non tantum narrative seu recitative, historice aut materia
liter, prout prae se fert narrationis series, sed et assertive seu
signiňcative proferenda sunt (verba consecrationis); scilicet sa
cerdosinduendo personam Christi, applicando verborum significa
tionem ad materiam praesentem, de ea aíňrmando dicere debet:
Hoa est etc . Sluší však připomenouti, že kněz nemá býti příliš
úzkostlivým, aby slova ve smyslu naznačeném (assertive) pro
nesl; v úmyslu proměňovati, konsekrovati, jest již s dostatek a
implicite zahrnuta vůle pronášeti slova konsekrační ve smyslu po
tvrzovacím. Také jest se třeba varovati knězidvou nedostatků, pokud
se týče formy konsekračni, totiž buď příliš nepatrné neb příliš
úzkostlivé pozornosti. Prvá jest sice horší, nicméně i druhé jest
stříci, poněvadž jest matkou mnohých vrtochů. Proto může ve
svědomí zcela klidným býti, kdo slova pronáší tím způsobem,
jakým se obyčejně jiné modlitby modlíváme; nic jiného se ne
předpisuje a nežádá. Tolik de Herdt.

Několik zajímavých judikátů pruských
z oboru církevního.

V Prusku dle vzoru císařova šetří a háji náboženství proti
nevěrcům a sociálním demokratům, a soudy berou i katolíky
v ochranu; dva příklady nám to dokáží.

V Múlheimu nad Rýnem jest bratrstvo sv. Josefa, které
v určitých případech poskytuje i nemocenské podpory. R. 1908
byl větší počet členů z bratrstva vyloučen proto, že hlasovali při
obecních volbách pro sociálně-demokratického kandidáta. V sta
novách bratrstva bylo výslovně řečeno, že mohou býti vyloučeni
členové, kteří jednají proti zájmům spolkovým. jeden z vylouče
ných členů podal u soudu v Kolíně n. R. žalobu a dovozoval, že
katolík může býti současně sociálním demokratem, aniž by se při
tom prohřešoval proti zájmům církve. Soud však žalobu a odů
vodnění její zamítl s tím, že program a cíle sociální demokracie
nelze srovnati s příslušností k církvi katolické; volba kandidáta
sociálně—demokratického jest namířena proti zájmům církve.

Odvolací soud potvrdil tento názor.
V obci M. byl zvolen sociální demokrat do školního vý

boru (školní rady). Vláda však nařídila jeho vyloučení a odůvod
ňovala toto jednání tím, že úkolem pruské obecné školy jest vy
chovávati bohabojné a monarchicky smýšlející občany; členové

\
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školního výboru jsou povinni spolupůsobiti k dosažení vytčeného
cíle. Spolupůsobení však lze očekávati jen od těch osob, které
na půdě ústavy stojí a významu náboženství nepodceňují, ale
náboženství si váží.Vyloučený podal štížnost u okresního výboru, ale
byl odmítnut; v odvolacím ř'zení byla stížnost opět zamítnuta, až
konečně v poslední stolici vrchní správní dvůr ve smyslu nižších
instancí rovněž zamítavě rozhodl.

jako u nás v Rakousku jest i v Prusku stanoveno, že ze
mřelý jinověrec. příslušník kteréhokoliv státně uznaného nábožen
ství, musí býti na konfessionálním hřbitově pohřben, není-li
v místě neb v nejbližším okolí hřbřtova toho kterého vyznání.
Kdyby se farář vzpíral vykázati hrob jinověrci, má (dle rozhod
nutí vrchního správního soudu) vládní president z vlastní moci
příhodné místo na hřbitově vykázati a pohřbení mocí provésti.

Při smíšených sňatcích lze vyžadovati náboženskou daň jen
tak, že katolická strana přispívá na kult katolický, protestantská
na kult protestantský. Je-li paní evangeličkou, platí jen polovici
té daně, která jejímu katolickému manželu předepsána jest.

Výlohy spojené s pozváním a pohoštěním slavnostního ka
zatele aneb cizích zpovědníků lze jako výlohy čistě služební po
ložiti do položky vydání tehdy, jestliže _sepozvání děje dle starého
zvyku &nelze ho pominouti. Tak rozhodl pruský vrchní správní dvůr
17. dub. 1912. (Oto by se měli zasaditi katoličtí poslanci iv Rakousku !)

Daň z převodu majetkového neplatí se, jestliže mateřský
kostel přenechává pozemky nově zřízené faře; vtom případě ne
jedná se o dobrovolný prodej, nýbrž o Splnění biskupem stanovené a
státem schválené podmínky, kterou erekční listina nové fary obsahuje.

Velice charakteristický jest následující případ. jednatel kato-
lického svazu »CaritaSc zdráhal se přivoliti kadopci svého nezle
tilého, katolického nemanželského poručence evangelickými man
žely. Proto byl svého úřadu jako poručník zbaven. Stížnost jeho
byla zemským soudem zamítnuta, ale komorní soud dal odvolání
místo“ a nařídil znovuuvedení rekurenta v úřad poručnický.

Komorní soud se opíral o znění zákona, jenž stanoví, že
při volbě poručníka nutno přihlížeti k náboženskému vyznání po
ručence. Učiní-li poručník téhož vyznání rozhodnutí, při němž jeho
stanovisko, pokud se týče náboženského vyznání, podstatně na váhu
padá, nemůže vtom jednání spatřováno býti všeobecné poškozování
zájmů, třeba by rozhodnutí jeho pro dítě nebylo příznivým a mělo za
následek nějaké jeho poškození. Poručenský úřad neměl tedy práva
poručníka, jenž dle zásad svého vyznání jednal, zbaviti poručenství.

Divoká manželství nelze trestně stíhati. V Kasselu bylo ně
kolik osob, na základě starých kurhessenských zákonův obžalo
váno, poněvadž žili v divokém manželství. Soud první instance
obžalované osvobodil, protože staré předpisy byly novým řísským
trestním zákoníkem zrušeny. Státní zástupce se odvolal, ale ko
morní soud jeho odvolání zamítl. Trestní stíhání divokých man
želstev není sice přípustno, avšak policejně mohou býti zakázána.
Policii náleží pečovati o veřejný klid, bezpečnost a pořádek. R, S.

——\\=.'



LISTY HOMILETICKÉ.

Zvěstování Panny Marie.
Požehnání z úcty mariánské.

»Tehdy přikázal a řekl ke mně Stvo
řitel všech věcí. »V ]akobu přebývej
a v Israeli měj dědictví a ve vyvole
ných vpusť kořeny. . A v příbytku
svatém před ním posluhovala jsem
a v ]erusalemě jest moc má.<

(Sir. 24, 12.)

Ve Švýcarsku v kantonu švýcském leží slavné poutní místo
Einsiedeln. Čítá na 9000 obyvatelův. Ročně přichází sem poutníků
na 50.000 z blízka i z dáli aby v zázračné kapli P. Marie po
třebných milostí si vyprosili. Velkolepý chrám zbudován jest na
místě, kde po 25 let žil a zemřel sv. poustevník Meinrad. R. 861
byl tu násilně dvěma zločinci usmrcen. R. 934 byl zde založen
řád sv. Benedikta, vystavěn staroslavný klášter »Maria na pou
stevněc (Einsiedeln). R. 948 dne 14. září na den Povýšení sv.
kříže měl býti posvěcen klášterní kostel. Vypravuje se, že Pán
]ežíš sám za noci v průvodu andělů posvětil tuto svatyni ku poctě
P. Marie, což bylo biskupu kOstnickému Konradovi nebeským
viděním oznámeno. Podivuhodné to posvěcení vyšší učinilo sva
tyni místem milostným, poutnickým, náležejícím mezi nejpřed
nější místa milostná na světě. Pán Ježíš, který zázračným zastí
něním Ducha sv. zasvětil blahoslavený život P. Marie za svůj
stánek, posvětil i tuto svatyni ku důstojné poctě milované své
Matky, Marie Panny. Ve své nevýslovné lásce světí dosud srdce
každého křesťana svým příchodem a rozněcuje ku něžné úctě své
nejblaboslavenější Matky.

Ukáži dnes na radostnou pravdu pro věrného ctitele marián—
ského, a sice: Kdekoli v duši křesťana učinil si Kristus svůj pří
bytek, tam posvěcuje duši tu za svatyni i Matce své; a kde má
Matka boží svou svatyni, tam zasvěcuje tu duši svému božskému
Synu. —»V]akobu přebývej a v Israeli měj dědictví a ve vyvo
lených vpust kořeny. . .c — »A v příbytku svatém před ním
posluhovala jsem a v ]erusalemě jest moc má . .c

Rádce duchovní. 9
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Pojednání.
1. Sv. Pavel, apoštol národů, aby ukázal cenu duše naší,

pravil: »Nevíte, že chrám boží jste a Duch sv. přebývá ve vás?
(1. Kor 3, 16.) Duše naše jest skutečným chrámem božím, který
byl na křtu sv. a ve sv. biřmování vystavěn a posvěcen. Zde se
konají modlitby a přinášejí oběti, zde přebývá Bůh, Spasitel tu
má svůj oltář a svatostánek. V tomto chrámu neschází však ani
kaple mariánská s oltářem a milostným obrazem P. Marie. Spa
sitel sám posvětil tuto kapli. Proto současně sjménem ježíšovým
učila nás matka vyslovovati také sladké jméno Marie, Matky boží“
a matky naší. A jméno Ježíš a jméno Maria přinesly nám světlo
s vyššího světa do zatmělého vědomí našeho, naplnily radostí, že
máme na nebi druhou, přemocnou matku a že musíme býti jejími
hudnými dítkami.

Pak přišla léta školy, učení, studií, pak léta dospělosti, samo
statnosti a vážně práce. Čím více modlitbou, poučováním a ži—
votem křesťanským osoba Ježíšova nám svým božstvím a člově
čenstvím zářila, tím jasněji a určitěji vystupoval také před námi
obraz jeho Matky a matky naší, Marie Panny, tím milostivější
zdály se nám tahy její tváře, tím srdečnější stalo se naše s ní
obcování

A jakž by jinak také býti mohlo? Jestliže jsme poněkud dle
vůle a návodu církve sv. během roku církevního prožili život Je
žíšův, zdali jsme se v každém kroku nepotkávali s nejsvětější jeho
Matkou? O Vánocích viděli jsme božské dítě na klíně přesvaté
Matky, brzy utíká Maria s dídětem božským do Egypta něžně
tisknouc je k srdci svému; po smrti Heroda vracejí se do Na—
zareta, kde byl ježíš poddán svým živitelům do 30. roku, kde
také P. Maria ukládala všecka jeho slova ve svém srdci. A když
jsme provázeli Krista cestou křížovou v době postní a v duchu
klaněli se skrytému jeho božství, nemohli jsme odepříti také úcty
jeho bolestné Matce, která kalich utrpení chtěla s ním vyprázd
niti. Když pak doprovodili jsme Pána ]ežiše v duchu do nebeské
slávy, nemohli jsme zapomenouti nejsvětější Matky jeho do nebe
zázračně vzaté a slávou největší korunované.

A tak klanění se P ]ežíši bylo vždy u nás spojeno s něžnou
úctou k Bohorodičce. K nejlepší modlitbě Páně připojovali jsme
dle zvyku prvních křesťanů nejkrásnější pozdravení andělské. Hle,
jak do chrámu Spasitelova vbudovala se kaple P. Marie způso
bem zcela přirozeným Kaple ta stala se naším pravým útočištěm
v těžkých dobách, sem jsme Spěchali pokaždé, mluvilis nebeskou
Matkou jak každé dítě s matkou mluví. Ucta naše k P. Marii
nedá se ničím oddělit: od klanění se božskému Synu; bylo by
to pro nás něčím protipřirozeným.

Nepřátelé Kristovi chtějíce připraviti samého ježíše o poctu
povinnou vyčítají katolíkům, že uctíváním P. Marie strhují Krista
do nízkých příbuzenských poměrů lidských; ne že by se báli
o znesvěcení pocty Kristovy, ale aby odcizíce nás P. Marii od
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cizili nás samému ježíši. Pán Ježíš sám se snížil k bídě lidské, sám
si„vyvolil Matku z dcer lidských nejdůstojnější; stal se jejím
Synem, aby se stala Matkou boží a matkou křesťanů. P. Maria
dobře cítila své povyšení, když zvolala: »Shlédl Bůh na ponížení
dívky své; aj, od této chvíle blahoslaviti mne budou všichni ná
rodové.c (Luk. 1. 48)

Pán Ježíš sám žádá od nás, abychom Matku jeho zvláště
uctívali. Sám volá slovy Písma sv.: »V Jakubu přebývej a v Israeli
měj dědictví své a mezi vyvolenými zapusť kořeny.: Chce, aby
měla účast v jeho slávě. Proto nedá se mysliti křesťanství bez
úcty k Matce boží. Ucta k P. Marii není hlavní věcí, ale ne také
vedlejší ve vyznávání víry. H avní věcí jest víra .v BJha a Boho
člověka, Ježíše Krista, bez něhož není spasení. Usta P. Marie pak
jest nerozlučně spojena s úctou Ježíše samého. Kde schází jedno,
schází i druhé. Klanění se Ježíši vyžaduje uctívání P. Marie;
uctívání P. Marie vyžaduje nutně klanění se jejímu božskému Synu.

2, Jiným zase se zdá, že uctíváním P Marie odnímá se
pravá pocta Synu božímu, jako by byl o to zkrácen. Námitka
opět bezdůvodná a malicherná. Čest nebo nečest, jakou proka
zují naší vlastní matce, jest také ctí neb nectí naší; cítíme smat
kou. Kristus jest dle člověčenství člověkem jako my. Jako jeho
sláva odráží se na jeho Matku. tak čest Matky vrací se na sa—
mého Syna. Řekl-li Kr stus: »V Jakobu přebývej, v Israeli měj
své dědictví'a ve vyvo'ených svých vpust kořenyc. volá zase
Matka boží: »V příbytku svatém, který mi vykázal, posluhovala
jsem před ním, a v Jerusalemě jest moc má.< Ano, jemu sloužiti
jest n P. Marie panovati;jemu se klaněti jest její sláva; jemu srdce
svých ctitelů zasvěcovati jest její vděčností.

Mateřskou láskou táhne srdce věřících k svému Synu —
Syn boží táhne zase svým příkladem věřící k uctívání své Matky
přesvatél

Kéž by nám bylo možno duchovně spatřiti zástupy svatých,
jež Maria ke Kristu přivedla; sečísti všecky ctitele její, jež svou
přímluvou oblažila, před hříchem zachránila, ze hříchu vyvedla.
z otroctví ďábla vysvobodila, ke stolu Páně přivedla, kde kaíc
ník znovu byl spojen s jejím božským Synem, který chrám svůj
v jeho srdci znovu posvětil. Co neřestí pokáním oželeno a na
praveno, co nepřátelství usmířeno, co škody nahrazeno, co bídy
lidské ulehčeno, co dobrých skutků vykonáno z lásky k P. Ježíši
přímluvou nebeské jeho Matky!

Proto nepodceňujme cenu úcty mariánské. Kde se tato
nalézá, tam jest spása zajištěna; kde jí není, tam jest spása
ohrožena.

Proto sv. Bernard, sv. Anselm, sv. Jan Dimascenský a jiní
světci a ctitelé mariánští povzbuzují nás ku něžné úcrě P. M.
a praví, že není-možno, aby kdo zahynul, uctíval-li Rodičku boží.

Dějiny dokazují„ že ti, kdo nectili P. Marii, brzy odcizili se
P. Ježíši samému. Slyšíme li dnes rouhání a útoky proti Kristu,
vycházejí vždy od těch, kteří se odcizili Matce boží.

*
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Dokázáno jest zkušeností: čím srdečnější, dětinnější a upřím
nější jest úctakP. Marii,'tím živější bývá víra v Ježíše Krista, tím
něžnější obcování s ním, tím pevnější ctnost každá. Kde však
láskaaúctak P. Marii ochabla, tam jest něco nemocného, tu srdce
není v pořádku, není tu pravé radosti ani spokojenosti.

Proto -—=zdá-li se mnohému Spasitel býti vzdáleným, jakoby
mrakem zastřeným, požádej nebeskou Matku, přiblíží ho k tobě;
necítíš-li se býti hodným dítkem mariánským, popros ležíše
o milost pravé lásky k jeho Matce, a poznáš, že's neprosil na—
darmo. ,

A poněvadž klanění se P. jižíši a úcta P. Marie jsou tak
úzce spojeny, a každého nanejvýš oblažují, vštěpujme obojí do
útlých srdcí dítek. Staří lidé žasnou nad spoustou nynější mládeže,
poněvadž byli vychováni “vjiném ovzduší a zakusili ve víře nej
sladších radostí. Ltrácí li mládež pevnou viru v Ježíše a božskou
Matku, co bude z nich, až budou slyšeti rouhání na ulicích, ve
schůzích, v dílnách a továrnách? Běda tomu, skrze něhož po
horšení vychází! Ubohé děti! Oč vše tu připraveny, jaké du
chovní radosti zůstanou před nimi skryty; co bídy čeká na ně,
nespokojenosti a zkázy! Předcházejme sami příkladem, klanějme
se božskému Synu v nejsvětější Svátosti oltářní, uctívejme něžně
jeho nejsvětější Matku.

Spojujme srdce dětská s božským srdcem ]ežíšovým a ma
teřským srdcem P. Marie, volejme často: »Ejhle, matka tválq “
k dítkám a k nebeské Matce: »Ejhle, dítko tvé lc Volejme k je
žíši: »Zachovej nás a dítky všeckyvochraně své přesvaté Matky.;
volejme k P. Marii: »Zachovej nás a dítky naše vochraně svého
božského Synalc

Prosme Ježíše, Spasitele, prosme P. Marii, matku naši, aby
chom stále více sebe posvěcovali a ku posvěcení národa, rodin
a srdcí svých všichni společně pracovali,

(Dle Pavla Vll. z Kepplerů.) V. .M. Vzít/zal.

Zvěstování Panny Marie.
Pros za nás hříšné nyní i v hodinu
smrti naší Amen.

V březnu r. 1893 zemřel muž, nenávistník církve i Boha ve
Francii, jménem Ferry,*) a poslední slova jeho byla: »zachraňte
mnec. Býval mocný pán, vládl celou Francií, používal moci své,
aby pronásledoval církev boží ve Francii, zavíral kostely, jakmile
se zprotivil někdo z kněžstva jeho vůli. Zemřel právě před osmou
hodinou večer, když se zvonilo v sousední kapličce velikonoční
pozdravení královny nebes, Anděl Páně, a třikráte katolík modlil

*) 17. III. 1881 zákon proti řeholím. 17. III. 1893 zemřel Ferr neza—
opatřen vedle kaple Barnabitů, od níž byl oddělen jen zdí domu své o.
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se ku svaté Panně: Pros za nás hříšné nyní iv hodinu smrti naší.
O mrtvých netřeba souditi, patří soudu božímu. ale vzíti si po
učení z mrtvých jest nám dovoleno. oZachraňte mne: bude vo
lati jednou také nám, až přijde den důležitého rozdělení a zde
budeme hledati nějakého zastánce, který by byl dosti dobrý, aby
nám pomoci chtěl a který by byl dosti silný, aby nám pomoc
jeho něco vydala. Církev sv. nám ukazuje pomocníci v Marii
Panně, kterou bychom prosili za pomoc nyní i v hodinu smrti
naší. *Prosme ji, jak ona toho zasluhuje a pomůže nám, jak za
sluhujeme my.

Pojednání.
1. Strom jednou ranou nepadá, ale naposled stačí jedna

rána, aby padl. Tak náš život není jedním dnem proměněn, ale
každý den ho proměňuje. ZlVOt jest složen ze samých »nyníc a
dle množství různých nyní v našem životě bude se ukazovati také
barva celého života.

Smícháme-li dohromady oves a hrách, pak jest to směs a
není to ani oves ani hrách. ]e-li více ovsa než hrachu, říkáme,
že jest to spíše oves, je li hrachu více — řekneme. že jest to
Chrást.

Podobně jest to s naším životem! ]sou li chvíle naše — ta
krátká nyní jednou zbožná, po druhé bezbožná, pak jest to směs
— nedůstojná křesťana. jeli však dobrých více, pak jest ráz na
šeho života dobrý, je-li špatných většina, pak celý život již bude
míti ten ráz špatnosti na sobě.

Stálá změna jest v těle a stálá změna v duši. Krev, která
koluje v našem těle, pořád nové a nové věci tvoří na našem těle
a staré mizí. Když dlouho a dlouho léčíš zkaženou krev, pak ko
nečně se počne lepšit, a když dlouho a dlouho kazíš nezdravým
nápojem krev, pak se počne pomalu kazit — až se dostavuje
poslední ráno -— smrt předčasná.

2. Na hodinách jedněch jest nápis: Každá raní, poslední
usmrcuje. Každá hodina raní blíží nás ku věčnosti a poslední
nás na věčnost dodá. Tak i duše naše stále se mění bud ku
dobrému aneb zlému, také zde si již připravujeme věčnost po
malu. A proto se modleme: pros za nás nyní. Modlíme se všichni
jeden za druhého společně, kteří jsme v jednotě víry a lásky
v duchovním spojení. Modlíme se nyní, poněvadž každé to nyní
není sice věčnost, ale. předchůdcem věčnosti! Ano více než před
chůdcem, nebo každé to nyní jest již podkladem pro celou
věčnost.

A náš život se podobá chůzi po prat/age, jak sv. Ian Zl. dí,
kde každý musí dávat dobrý pozor, aby nespadl dolů. Život po
dobá se chůzi opilé/za ?; mrazu, kde všechno ho láká odpočinouti
si a zatím jest to veliké nebezpečí pro jeho život. Každý člověk
přichází na svět již napolo opilý různými vášněmi a jde světem,
kde je tma i zima veliká ohledně Boha, a tu se stává mnohým,
že v této tmě zabloudí a v mrazu hříchu zahynou; my však



_134—

se modlíme často za sebe iza všechny Kristu věrné: pros za
nás hříšně nyní . . .

3.Tak modleme se i dnes v den Matky boží, aby za nás
se přimlouvala nyní. Neb nyní jest den spasení, nyní den pokání,
abychom se dali pohnouti ku lepšímu životu bohabojnému. Nebo
nyní v životě máme čas, abychom se změnili ku dobrému neb
k zlému, a proto jest čas tak drahý, proto to nyní tak důležité.
Jediný okamžik nyní jest cennější než million let na věčnosti,
nebo ted se můžeme změniti, ale na věčnosti pak jsme' již ne
změnitelní.

Každé to nyní jest důležitým okamžikem pro věčnost. Ně
které pak doby jsou zejména důležité pro naše spasení. Na př.
den sv. přijímání, zejména prvního sv. přijímání, o němž budu
odpoledne mluviti. Každé sv. přijímání a zpověď jest důležitým
pro věčnost, nebo jest to lék, který užívajícím dobře ahodnějest
potravou pro věčnost, nehodné požívajícím jest prudším než
nejprudší jed. Zajisté důležito, aby Matka boží přimlouvala se za
nás, abychom přijímali vždy hodně. Takovým důležitým nyní
jest vstoupení do služby, kde snad hrozí nebezpečí, a nebo
kde můžeš v mnohém dobrém prospěti. Důležitým >nyníc jest,
když chceš zaměniti svůj stav, když upadneš v těžkou nemoc, tu
jest důležité nyní, kdy snad Bůh nás volá ku polepšení opravdo
vému a nebo když Bůh tě volá, aby jsi vykonal sv. zpověď,
tu jest velmi důležité nyní, nebo snad již po druhé ani tak silného
volání ku pokání se_ti nedostane.

Kéž bychom uživali dobře těch nyní, nebo ta nyní jsou
jako drobné peníze, z nichž větší se dělají, nebo z těch nyníjest
složen život, který končí smrtí, a smrt se řídí dle života a dle
smrti pak se řídí i věčnost. Proto voláme: pros za nás nyní.

»Zachraňte mne,< volal ministr Ferry, ala všichni dohromady
mohli jej právě tak málo zachrániti, jako mohou všichni lidé do
hromady změniti vůli boží. Zachraň ty duši svou, a pak budeš
moci volati o pomoc. Největším nepřítelem duše své jest člověk
sám. Zdá se to býti proti mysli, ale jest tomu tak. Člověk sám
nejméně přemýšlí, co mu'prospívá a co škodí.

4. Pohlíží jen na okamžik na to kratinké nyní a ne na
budoucnost a věčnost budoucí. Nebo až přijde ono poslední
»nyní:, po němž nastane loučení duše s tělem, pak nás opouští
všechno i naší přátelé k nimž marně voláme, zachraňte nás. Mra—
venec do nebe nedosáhne. Ale právě proto jest dobře pojistiti si
přímluvu mocné Paní pro nyní a zvlášť v hodinu smrti naší. Síla
ochabne, zrak ochabne, sluch se ztratí, dech zkrátí, srdce slaběji
bude tlouei, pot vyvstane a nyní přichází důležité »nyníc.

Co myslíte, že nadarmo volal zbožný křesťan denně ve
své modlitbě pros za nás nyní i v hodinu smrti naší?

Když kámen jest pod okapem, poznáte dle vyhloubeniny
kam voda padala. Kámen podlehl stálému kapání vody. Což Matka
boží by byla tvrdší kamene, když k ní opravdu jsme volali pros
za nás nyní . ..?
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Avšak ten pouhý zdrávas by mohl býti hluchým, když není
řádným zdrávas. Jistá jest „pomoc Matky boží nyní i v hodinu
smrti naší, když byla opravdu ctěna. Ale teď kdyby ti někdo dal
poliček a pak tě pozdravil zdráv buď — a tak to činil denně
několikrát, pak by jeho úcta byla velmi chatrná a vlastně jen
pokoušením. Nebo krásný jest zdrávas a mocná přímluva Marie
Panny, ale obě jest marné, jsi-li ty ničemný. Zdrávas jest mocná
modlitba, ale není pojištěním na nebe, jestli skutky nejsou při
měřené pozdravení andělskému.

Kdyby někdo toulkami hřešil a domníval se,že to zdrávasy
napraví, zle by se klamal. Nebo zdrávas není prominutí od za—
chovávání božích přikázání, toť by byla zvrhlá úcta, ale úcta Marie
Panny nás musí vést ku Ježíši blíž — a ona nás vede k doko
nalejšímu životu, když dobře ji uctíváme.

Bůh dává nám milosti k dobrému životu a tím také jest
nám dána milost ku Spasení. Kdo milosti ku křesťanskému životu
zanedbává, ovšem zanedbává i milosti spasení.Takjest to i spří
mluvou Marie Panny. Když přímluva Marie Panny stačí v po
slední hodině ku spasení, pak stačí iku křesťanskému životu
»nyníc, t. j. kdo ctí ]i opravdu, je křesťanemžije skutečně. Apal-ili
na svém vlastním životě pozoruješ, že tvé zdrávasy ti nepomáhají
ku lepšímu životu, ale že zůstáváš při staré špatnosti stále, pak
——věz: že bud ji nectíš, a nebo z její přímluvou nepracuješ.
A pak jest její přímluva malomocná, nebo člověk nepůsobí s ní.
A pak ani v hodině smrti nevyžádá nám milost, když jsme si
nevyžádali milost křesťanského života.

Pros za nás nyní i v hodinu smrti naší, abychom hodni
učinění byli zaslíbení Kristových Amen. Fr. Vaněček.

Neděle V. v posté.
Dnešní neděle sluje Smrtelnou, poněvadž se v dnešním evan

gelium vypravuje, že židé chtěli Pána Ježíše usmrtiti ukamenová
ním Neděle Smrtelná v době svatopostní jest nám upomínkon,
abycbom o přebolestné smrti Páně s tím větší horlivostí rozjímali,
a se tak tím usilovněji i ku vlastnímu zmrtvýchvstání, čili ku po
vstání ze hříchů skrze upřímné pokání připravovali.

Jak bychom to dobře konati mohli, o tom dočítáme se
pěkného poučení v kapitole 10. Zjevení sv. Jana. Tam čteme, že
se svatému miláčku Páně zjevil anděl v plné slávě nebeské,
s knihou otevřenou v ruce, a řekl jemu: Vezmi tu knihu apozři
ji! A ona učiní hořkost v břiše tvém, ale vústech bude ti sladko,
jako med. Jan uposlechl, a stalo se skutečně,jak byl anděl před
pověděl. Kniha ta jest obrazem utrpení Páně; a jak ono působí
na nás. Toho snadno pochopíme, když s pozorností uvážíme věci
následující :

1. Co jest „ční/mP Kniha jest spojení mnoha popsaných nebo
potištěných listů »vjeden celek. A podobně i celý život Páně
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na světě tvoří pospolu jediný celek, a sice celek utrpení jeho;
jednotlivá pak utrpení toho celku jsou jako jednotlivé listy
v. knize.

Kniha utrpení Páně byla otevřena, když on se narodil z chudé
Panny v jeslích betlemských. A na rozličných listech knihy života
jeho jest pak vyznamenáno utrpení jeho při obřezání; při útěku
do Egypta; při strádání v dílně pěstouna sv. ]osefa; když za
všecka dobrá naučení chtěli ho ukamenovati nebo se skály sho
diti; když proléval pot krvavý v zahradě Getsemanské; když byl
bičován, trním korunován.

Když Pána Ježíše na kříž přibili, ruce jeho jemu rozpjavše,
byla kniha utrpení jeho navždy otevřena. 'Kristus Pán na kříži
rozpjatý volá jako do všech úhlů světa: Pojdte ke mně všichni
národovéi jednotlivci, učení i neučení, bohatí i chudí, zdraví
i nemocní, a učte se čísti z knihy utrpení mého; učte se znáti
tajemství boží; přijímejte tu i občerstvení, jakoukoli obtíží a ná
mahou stiženi jste'l

Kniha ta i před námi jest otevřena, a pozvání Syna božího
i nás se týká, zejména v této době posvátné. Rozpomeňme se,
kterak jsme posud v knize té čítali; a čemu že jsme se z ní již
opravdu přiučili?

2. Povšimněme si dále, co Zjevení sv. Jana vypravuje o ote
vřené knize anděla božího. Anděl jemu dí: Vezmi a pozřz' tu
knihu!

Málo by pokrm tělesný prospěl tělu našemu, kdybychom
ho jen před sebou na stole měli a se naň dívali. Má-li nám pokrm
tělesný prospěti, musíme ho do žaludku přijmouti, odkud pak
se zdravé šťávy do těla rozvádějí. A podobně neprospělo by na
knihu jen hleděti; ale člověk musí ji i pozříti, čili do sebe vpra
viti, tak že v ní čítá a pilně uvažuje o tom, čeho se v knize byl
dočetl.

Sv. Jan z knihy andělovy měl sladko v ústech, jako od
medu, a v břiše hořkost. A podobně se to má s každým, kdo
o utrpení Páně věrně rozjímá: nabývá chutí rozličných.

Kdo jesti zbožným křesťanem, toho rozjímánío utrpení Páně
naplňuje sladkostí! On se rozhorluje pro to, aby Pánu svému
sám tím horlivěji sloužil; a i bližních svých, zejména nejbližších
svých, ku horlivému milování Boha nadchnul.

Zbožný křesťan při rozjímání o utrpení Páně pociťuje sladké
útěchy v protivenstvích, bez nichž nikdo na světě není; on se
naplňuje přesladkou nadějí v osudné hodině smrti, ježto ví, že
pro milující Boha smrt není ničím jiným, leč tmavým průchodemz tohoto slzavého údolí do radosti věčné.

Rozjímá- li ale o utrpení Páně člověk hříšný, tu chutná ono
jemu hořce, podobně jako Spasiteli ocet se žlučí, kterých jemu
umírajícímu na kříž podali. Hříšník při rozjímání o utrpení Páně
naplňuje se hrůzou i úzkostí, když si připomíná že on sám skrze
hříchy své Pána svého křižuje. Srdce hříšníka naplňuje se žalem
a lítostí, že Pána nejnevinnějšího takto zarmoutil. A k lítosti jeho
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pojí se dobré předsevzetí, že hříchů svých napraví; a tedy i Pá
nem předepsané pokání za ně učiní. A učinil-li tak skutečně, pak
i hořkost jeho promění se v sladkost, jakou působí svatý mír
v srdci. Když jsme upřímného pokání dokonali.

3. Povšimněme si konečně, že zázračnou onu knihu sv. Ýanu
podal — anděl. Kdo chce tedy v tomto časevelikonočnímvknize
utrpení Páně v pravdě s užitkem čítati, musí ji přijímati z rukou
anděla božího. To znamená: Nesmí v knize utrpení Páně čítati
jen pro nějakou zábavu, jako činí lidé, kteří svévolně času svého
ubíjejí; také nesmí. čítati chladně, jako všelicí rozumáři,kteříjako
nožíkem každé slůvko rozřezávají: ale musí čítati se svatým, ne
beským zanícením; musí s celou duší, s celým srdcem o utrpení
Páně uvažovati; s Kristem trpícím rozmlouvati; jej jako onen
anděl v zahradě Getsemanské potěšovati; a sice tak, že při roz
jímání o utrpení Páně sice s Pánem ježíšem bolesti spolu cítí,
ale zároveň vzbuzuje i v srdci svém lítost nad hříchy, jež ukrut
ného umučení Páni příčinou byly.

4. I jest kniha uírpení Páně psána tra/ím pz':smem černým,
červeným i zlatým.

Černé písmo knihy utrpení Páně vypravuje ohavnou ačernou
zradu nešťastného jidáše, jenž v noci Pána svého zradil, pak ale
v temnostech rozumu svého si zoufal a se zabil. Spasitel sám
tvrdí, že propadl soudcům spravedlnosti boží, a proto že by
jemu l_épe bylo, kdyby se ani nebyl narodil.

Cerné Písmo v knize utrpení Páně vypravuje také, kterak
při hrozné smrti Páně nastala děsná tma od hodiny denní šesté,
až do deváté; a že tu chvíli volal Spasitel, jakožto obraz hříšníka.
od Boha opuštěného: »Bože můj, Bože můj! Proč jsi mne opustil ?:

(,erné písmo knihy utrpení Páně uvádí nám na oči spra
vedlnost boží, abychom jí zastrašení, pravé pokání činili.

Písmo červené psáno jest ale krví Spasitele na předrahém
pergamenu, totiž na přesvatém těle jeho, když byl pro nás krví
polít, když byl bičován, trním korunován, na kříž přibit.

Písmo to krvavé hlásá nám nevystihlé milosrdenství i lásku
boží, aby nás k opravdovému milování Boha rozhorlilo.

Písmo zlaté v knize utrpení Pána hlásá nám ale nevystiblé
ctnosti Páně, abychom jich v životě bohulibém následovali. Vza
hradě Getsemanské modlí se Pán před ukrutným umučením, jež
mu dopodrobna známa bylo: »Otče, vezmi ten kalich ode mne
——ale ne jak já chci, ale — jak ty chcešlc učí tedy, abychom
i my v křížích svých do_ vůle boží se odevzdávali.

A pod. učí, abychom ho následovali, když při potupě zůstává
tichým, mírným, při bičování trpělivým; při žízní zdrželivýrn; a
když za své hrozné škůdce na- kříži se modlí, ano hříchu jich
i omlouvá, řka: cOdpusť jim, Otče, neboť — nevědí co činí !:

Tak tedy v knize utrpení Páně číteime, z ní rozjímeime,
hříchů oplakávejme, z nich se zkroušeně vyznejme, Tělem Páně
se posilněme, aby i na nás vyplnilo se zaslíbení Páně: »Kde já
jsem, tam bude i věrný následovník můj. c Amen. K—L. Řehák
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Neděle V. postní.
Co jest to zachovati řeč mou.

Amen, amen pravím vám, bude-li kdo
zachovávati řeč mou, neuzří smrti na
věky.

Stouali jste všichni kdysi a všichni jste se snažili nabýti
zdraví opět. Tak jako o zdraví těla pečujete, prosím vás pečujte
ozdraví duše své. Lékařem duševním jestježíš Kristus, který o sobě
praví: Amen . . . jeho řeč zachovávat a věčnost míti zabezpeče
nou jcdno jest. Kdo ji zachovává? Kdo ji slyší! Kdo neslyší,
z Boha není. Z koho jsi ty můj osadníkuř Z Boha či z Belze
bubař Ten, kdo věčně žíti chce, musí zachovávati řeč Páně.
A kdy a jak ji zachovávati máš? Hned a úplně. Hned, nebo
nezná dlouhých okolků milost Ducha sv. ]estli tě dnes volá
vnitřní hlas ku sv. zpovědi a k příjímání, snad ti již ani zítra tato
sv. myšlenka nepřijde. Proto hned — a úplně, t. j. nejen jedno
neb dvě slova Páně, ale celou jeho řeč, celé učení, celou pravdu,
všecka přikázání. Co záleží na tom, kdyby někdo v zlém úmyslu

' udeřil krále buď do plecí, buď do prsou, buď do tváře, vždy
bude vinen uraženl královského Veličenstva. Bůh dává nám
vůli svou poznati, abychom ji zachovávali. Ci vůli zachováváš,
toho jsil Buď boží, bud nepřítel, a dle toho odměněn budeš.
A tento život jest nám dán jako doba k rozmýšlení, čí vůli za
chovávati chceš. Přičlňuj se ze všech sil býti boží posluchač
a plnitel slova Páně: býti z Boha, nebo to vede k Bohu.

Pojednání.
1. Sv. Cyprián stál se svým přítelem na vršku a díval se

na město pod horou ležící. Promluvil sv. Otec k příteli a dí:
»Pohleď na toto město a dědiny před sebou a odkryj v duchu
střechy a nahlédni v obydlí, co uvidíš? Viděl bys lidi, žijící v hří
ších a bez starostí o svou věčnost. bez vzpomínání na smrt.: A já
bych dodal, kdybychom měli zrak boží a viděli jako vidí Bůh —
a pohlédli pod roucho, kterým se duše kryje, viděli bychom
mnoho hříšných žádostí volně se procházeti duší a ovládati člo
věkem. lest takováto duše z Boha? Po žádosti přichází skutek,
po skutku návyk, po návyku neřest. Kdy začneš zachovávati řeč
Páně, kteráž dí, že Bůh zpytuje ledví.i srdce tvé? Kdy tedy
začneš upřímně zachovávati řeč Páně, abys byl živ jako křesťan
pravý & také abys večně žil? Kdy máš začíti?

2. Poslyš poučení, které dal stařičký poustevník, muž boha
bojný, mládenci, který ho přišel navštívit, aby se od něho učil
bohabojnostil »Otče,c praví mládenec. toužící Bohu sloužiti
azachovávati řečPáně, vdej mipoučenínějaké.: Dobrý stařec světec
uchopil mládence za ruku a vedl ho ku své zahrádce. kde byl
v potu tváře a modlitbě Bohu sloužil do šedin svých. Když přišli
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k háji palmovému, dí stařec: »Vytrhni tuto roční sazenici.c Mlá
denec se shýbl a hravě vzal sazeuici a podal ji starci poustev
níku. Tu praví stařec dále: >Vytrlmi tuto dvouletouc, a mládenec
i tuto vytrhl, ač s větším namáháním. Na to poručil poustevník
vytrt nouti tříletou sazenici, která velmi těžko šla — a stála mnoho
sil. Čtyřletou však již vytrhnouti nemohl. Tak poučil poustevník
mládence řka: »Viz, tak se i ze srdce vytrhá hřích s počátku
lehce, jakmile se však zakoření, pak těžko se dá vyrvati.: Tak
poučil moudrý stařec mládence, a to poučení btd' i nám vý
strahou i povzbuzením. Výstrahou, abychom snad nenechali v srdci
růsti hřích po léta — nebo jak jej vykácíš? Povzbuzením, aby
chom začali hned než zastárne. Nebo nač přišel Kristus Pán na svět,
než aby nás učil pravdě, hlásal pokání a obět smíření za naše
hříchy vykonal? Přišel hlásat pokání — a kdo pokání nečiní,
z Boha není — nebude míti života věčného, ale okusíté smrti,
kterou Bůh dává těm, kdož z Boha nejsou.

Kolikaletý návyk ty máš — duše krestanská? Snad více než
čtyřletý a snad tedy zoufáš? Mládenec chtěl poučení také od
otce duchovního, co činiti třeba, když se hřích zakořenil? >Pojd
za mnou,: pravil stařec k mládenci a vedl ho k místu zarostléniu
hustým trním. >Zde to místo udělej půdou úrodnoulc Mládenec
odpověděl: »Otče, tot nemožné !. >Ne — i toto místo jest možno
proměniti, vykopej aspoň jeden keř denně — dej se do práce..
Mládenec se pustil do práce; vykopal jeden keř a druhý a po
čase namáhavé práce byla půda polem. Tot druhé poučení
pro nás.

Půdou jest duše naše, hřích trnitý keř — bez přemáhání
rozmůže se trnitý keř v násaa zdivočí v bujný les, v němž šelmy
a hadi budou míti útočiště. Čím déle kdo otálí, tím těžší práce,
tím horší výsledek. Denně se zakořeňuje hřích v nás. Kdy zač
neme? Kdo nezačne hned, když se duše jeho dotkne milost boží,
nezačne obyčejně nikdy.

3. Vizte příklady ze života Spasitelova. Na Petra pohlédl
Pán, a Petr vyšel a plakal hořce lmedl Ne po odkladech Magda—
l_eny doteklo se Slovo boží, hned činila pokání, neodkládala.
Savlovi řekl Pán: »Proč se mi protiviŠPc & Savel volá: »Co
chceš, Pane, abych činil? Davidovi vytýká prorok Náthan hřích
a David vrhá se na zem a pláče bolestí nad hříchem svým.
A tak se tážu i těch, kteří ještě pokání nečinili: Kdy začneš ty?
Kdy! Tot důležitá věc! Na stará kolena to jest nemožno, nebo
50 let nedočká se mnoho lidí a 70 ještě méně. Chceš tedy spoléhat
na to, co nemáš? Aneb chceš snad kvasnice svého života, kdy
zrak kalný, sluch slabý, pamět nedostatečná, teprve začíti to my
důležitější z celého života? Bohu sloužit, milovat, přikázání jeho
zachovávat chceš až budeš stařec? Poslechni o jednom člověku,
co učinil hloupého. Měl čtyři koně : jednoho mlaďoučkého, jednoho
mladého, jednoho silného a jednoho starého. Práce měl pro všecky
čtyři. Ale on prodal ty nejmladší a na nejstaršího všecko složil, kterýž
také pošel a práce vykonána nebyla. Našeho věku doby se podobají
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čtyřem koním: mládí, mládenectvi, mužství a stáří, chceš tu nejdůle
žitější práci nechati na konec a těšiti se, že jsi se polepšil,
kdežto vlastně hřích tě opustil a ne ty hřích? Proto pravím vám,
že řeč Páně zachovávat musíme, chceme-li spasení dojíti. Ne—
začneme-li hned, později tím méně. Nezatvrzujte srdcí svých. Ne
odkládejte se sv. zpovědí. Dobřepozorujte, jak Kristus-Pán slavně
potvrzuje řeč svou a proto dí dvakráte Amen, amen . . ., abychom
do hlubin srdce přesvědčeni byli 0 pravdě a důležitosti jeho slov.
Proto volám k vám, vyplňte si vzorně povinnosti k Bohu,abyste
nezhynuli-na věky. Z Boba jste-li poslechněte hlasu mého.

Již jsem jindy mluvil, že v poslední chvíli schází síla, čas,
pamět; zde dobře dí sv. jeroným: Ze 100.000 těch, kteří činí
pokání teprve na loži smrtelném, dojde spásyžsatvajediný! Nebo
to jest jen smyslu mámení, že v poslední chvíli Boha miluje,
když celý život přikázáním božím pohrdal. Kdo může býti tak
pošetilým, aby se domníval, že v poslední chvíli přetvoří sebe
v člověka nového, když sv. Augustin a jiní svatí a svaté mnoho
let pracovali o svém posvěcení.

4. Zde v poslední chvíli na člověka snad působí strach, že
činí dobrá předsevzetí; ale otázka jest, zdali jsou opravdová.
Neznaboh francouzský Voltaire dvakráte v nemoci vykonal
správu boží, odvolal všechnu svou špatnost, ale vždy po uzdravení
vrátil se ke svému dřívějšímu životu, jako se vrací pes ku svému
vývratku. Bylo tedy jeho pokání v nemoci upřímné, když po
uzdravení páchal tytéž neřesti? A kolik jest křesťanů, kteří na
oxo činí pokání a brzy se vrací zpět? Hříšný mi?/yk nedá se jen
tak zlehka vykořeniti. Víte kolik let pracoval sv. Augustin na vyko
řenění hříšného návykuř On sám dí: >Dvanáct let jsem bojoval, než
jsem přemohl hříšné návyky-, a byl to horlivý bojóvník Krista Pána,
a ty myslíš ie vykořeniti na smrtelné posteli? Sv. Norbert od
svého obrácení celý život bojoval, aby slova Páně věrně zacho
val a ty bys myslel být hotov v půl hodině? Práce kvapná málo
platná a jakou asi má cenu takové pokání? Velice pochybnau.
Hříchy již člověka opustí, ale ne člověk takový hřích.

V pátek se četlo evangelium o vzkříšení Lazara z mrtvých,
které dí, že zavzdychl Pán ježíš, když ho přivedli k hrobu La
zara. Sv. Otcové to obrací na vzkříšení člověka ve hříchu zasta
ralého a praví, že větším zázrakem jest obrácení zastaralého hříš
níka než vzkříšení Lazara. Proto jest vždy třeba posvěcovati
duši a pracovati tak o spasení, nebo později ——ano každým
dnem jest obrácení těžší a řídší.

Uvážíte-li,' že zachovávati řeč Páně jediné nám života dává
jak vezdejšího tak věčného — jest někdy brzy započato zacho
vávati řeč Páně? Starého muže se ptali kdysi, kolik je mu let,
načež on odpověděl dvacet, což všecky překvapovalo, nebo byl
Stařeček stříbrovlasý, který měl již nejméně osm křížkův. Avšak
poustevník jim to vyložili Teprve 20 let sloužím Bohu a tedy
vlastně žiji a 60 let byl jsem pro Boha mrtev. Dobrá to odpověď,
zcela dle naší sv. víry, nebo i dobré skutky, které v hříchu, t. j.
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bez milosti boží konáme, neprospívají nám ku životu věčnému.
Kolik dle tohoto počtu let jsi ty živ, který dnes jsi přítomen
službám božím? Kolik let jest tomu, co se upřímně snažíš za
chovávati přikázání boží? Snad jsi se ani pro Boha dosud nenarodil,
nebo jsi třeba milost sv. křtu hned v mládí svém ztratil a od té
doby Boha nikdy nemiloval, t. j. nikdy přikázání jeho věrně ne
zachovával, aneb ane aspoň všecky, nýbrž jen ty, které se ti
líbily.v _ . '

Cas prchá tak rychle, že jest on nejrychlejší. Tak se aspoň
pohanského mudrce Hippokrata tázali, co jest nejrychlejšího.
Jeden ze žáků praví: holubice! Nikoliv, dí mudřec; ostříž, také
ne, zněla odpověd, blesk, soudil jiný a jiný konečně dí, myšlenka;
aby mudřec učinil hádání konec, dl: čas jest nejrychlejší, nebo
jest rychlejší než myšlenka, on tě d0praví na věčnost dříve než
ty si pomyslíšl Tak mluvil mudřec pohanský. A co činí křesťan?

Kristus Pán dí: Dokud čas jest, pracujte. Prací zde roz
uměj pokáni, nebo přijde čas, kdy nebudete moci pracovati. Ale,
přátelé, pozorujte, že jako za času Páně brali židé kameni, aby
Pána kamenovali, tak jest lidem světského smýšlení protivno
a odporno, upamatovat je na tu rozhodnou pravdu, kterou se
nerozhodne snad pouhý proces aneb život, ale celé spasení,
proto kladu vám na srdce slova Páně, která dvojím »Amenc
potvrdil, abychom zachovávali řečjeho a byli živi na věky. »Amen.c\

Na neděli Smrtnou.
Pojďte k Pánu Ježíši! (Kázání dětské.)

Tehdy chápali kameni, aby házeli na
něho. (]an 8, 59.)

I. Událost hroznou vypravuje dnešní evangelium. Co tam
líčeno, událo se o slavnosti stánku ve chrámě jerusalemském.
Svátky ty slavíli židé každého roku na podzim po vinobraní od
15.—23. října. Sluly »slavnosti stánků nebo pod zelenýmc, protože
židé v ty dny bývali ve stáncích ze zelených ratolestíjna plochých
střechách domů, na náměstích a kolem Jerusalema. To bylo na
památku. že jejich předkové, když bloudili 40 let poušti, přebý
vali ve stanech pod širým nebem.

Kristus Pán také přišel na tu slavnost do Jerusalema. Byla
to poslední slavnost stánků, posledni podzim v jeho pozemském
životě; na Velikonoce potom byl ukřižován. Učil v ty svátky ve
chrámě a hleděl zvláště nevěřící farisee a zákoníky přesvědčiti,
že jest Syn boží a zaslíbený Vykupitel. Na konci těch řeči pravil:
»Amen, amen pravím vám, prve než Abraham byl, ját jsem.“
Abraham už byl mnoho set let mrtev, ale ježíš byl už před
Abrahamem, byl od věčnosti, ont jest Bůh věčný. Bohavpodobě
lidské měli židé před sebou. Co tu měli činiti? K nohám mu
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měli padnouti, pokorně se mu klaněti. A co učinili? Chápali ka
mení a chtěli ho zabiti jako rouhače. Ale hodina smrti Páněještě
nepřišla Unikl židům, zmizel v zástupech lidu, které tu stály po
slouchajíce, a provázen učedníky vyšel z chrámu.

Od židů zavržen opustil ]ežíš brzo Jerusalem a odešel za
Jordán do krajiny Peree a tam kázal evangelium. Tenkrát oslav
nosti stánků v ]erusalemě začalo již umučení Páně, vždyť se židé
pevně rozhodli zabiti jej. Ole dnešní neděle, páté vpostě, zabývá
se církev sv. více ještě posud utrpením a smrtí Páně a nazývá
tuto neděli »Smrtnom. Evangelium vypravuje počátek utrpení
Páně a ten byl tenkrát o slavnosti stánků, když chtěli židé Krista
Pána kamenovati.

]ežíš se skryl a odešel z chrámu a opustil Jerusalem. Na
památku toho jsou dnes obrazy Ukřižovaného v kosteleZihaleny
smutnou rouškou falovou. Zůstanou zahaleny až do Velikého
pátku, potom teprv se objeví Pán Ježíš před očima našima jako náš
ukřižovaný Spasitel.

II. Ukrutně se zachovali židé k Spasiteli, nechtěli h) uznati
za krále a Messiáše, a on musil utíkati před nimi, aby ho ne
zabli. A přece jakživ nikomu neublížil: neúnavně kázal lidem
o Bohu a nebi, tísíce hladových nasytil na poušti, bezčetné
nemocné uzdravil, mrtvé křísil, všecky tolik miloval, zvláště dítky
nevinné.

Děti, kdyby takhle Kristus Pán najednou stál před vámi:
jistě byste ho nekamenovaly, jako chtěli židé. A kdyby na vás
na všecky mile hleděl a laskavě k vám mluvil, a jedno po dru—
hém mile hladil a vám řekl: »Milé dítě, já tě tak neskonale mi
luji, máš-li pak i ty mě rádo Pc — to byste jistě netivě pohlížely
naň, i nejveselejší by byly jistě ticho jako pěna, kdyby věděly:
>Pán Ježíš je tu:, —»a tak milá by vám byla přítomnosta láska
Páně a u srdce by vám bylo tak radostně a milo a jistě byste
si myslily: »Pane JL'ŽÍŠÍ, jak jsme štastny, že tě jednou vidíme
a slyšíme, ach, jak tě máme, Spasiteli, rády, a budeme tě míti
vždycky rády.:

Ale Spasitel už se teď zřídka zjevuje na zemi, jen málo
zvláště svatých lidí měli to veliké štěstí, na př. sv. Stanislav, sv.
Antonín Pad. sv. Terezie. Mně už je přes 40 let a posud jsem
ho neviděl, a vy ho také asi jakživi neuvidíte.

A přece jest v pravdě a živý mezi námi, zdev tom krásném
svatém domečku, ve svatostánku na oltáři ; tak opravdový a živý,
jako tenkráte ve chrámě o slavnosti stánků. Nevidite ho, a přece
je zde ve sv. hostii, a vidí každého z vás, a vidí každý váš po
hyb a slyší každou modlitbu, kterou tu říkáte, a dobře ví, které
dítě ho miluje, a které ne, je-li zbožné či nehodné.

Pamatujte na to děti, kdykoli jste v kostele. jste tu Kristu
Pánu nejblíže, máte se zde ze všech lidí v kostele chovati nej
slušněji a nejzbožněji. Hned jak do kostela vstoupíte a tam dole
se kropíte svěcenou vodou, pohlvďte sem k oltáři a řekněte
v duchu: »Ztiš se duše má, nebo zde přebývá Kristus Pánlc
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A připadnou-li vám roztržité myšlenky nebo vám druzí nedají
pokoje, pohleďte na svatostánek a rcete: »Pane Ježíši, uč mne
zbožně se modliti.:

A chod e rády za Kristem Pánem! Vždyť on dítky tak mi—
luje, i ony ho mají milovati. Choďte denně na mši sv. Zvláště ty,
které mají letos jíti k prvnímu sv, přijlmání, přicházejte denně
na mši sv., abyste se hodně připravily na veliký ten den. A když
cestou ze školy jdete vedle kostela, tu stojí dveře otevřeny, a
Spasitel ze svatostánku hledí za vámi a myslí si: )Kdyby jen ty
děti přišly sem, abych jim mohl požehnatilc Nuže, splňte touhu
božského svého přítele a pojdte sem a pokloňte se mu, ukažte
mu, jak ho milujete.

A doma a ve škole a všude venku dokazujte mu lásku svou
tím, že ho nebudete hříchy urážeti, kamenovati, kříž-)vati: rády
a horlivě se modlete, pilně se učte a pracujte, buďte poslušny
rodičův a představených, buďte v pravdě dítkami božími! A
přijde-li pokušení k nějakému hříchu, vzpomeňte si hned na Krista
Pána a řekněte mu: »Pane Ježíši, ne hřešiti,' nýbrž tebe r_ni
lovati.< .

Spasitel račiž vám uděliti k tomu své milosti a svého po
žehnání. Ano jistě vám nyní žehná ve svatostánku svatou rukou
svou a s ním tak činím viditelně já, zástupce a sluha jeho, ve
jménu Ježíše, vašeho božského přítele a Spasitele, pravím: » e
hnejž vás, milé dítky, všemohoucí“ Bůh, Otec & Syn, Duch svatý!
Amen. ?. Ocetrk.

Veliký pátek.
Triumf Spasitelův v smrti.

»A nesa sobě kříž vyšel na místo,
které slove lehčí, hebrejsky Golgotha.
Tam ukřižovali jej a s ním dva jiné
po obou stranách, uprostřed pak
Ježíše c Jan 19, l7.—18.

Několik málo jenom slov, nejmilejší, jsem k vám pronesl,
ale jak mnoho slova ta obsahují! „Ukřižovali jej!“ Přibili jej na
kříž, jehož dřevo bylo pro pravověřícího žida největší potupou;
na kříž, který odsouzenci působil největší muka, jaká jen ukrut
nost lidská vymysliti mohla. Stojí podle kříže a radují se ze
svého vítězství.

Raduje se smrt, která jej vidí umírati. Jestliže má archanděl
Michael na lesklém štítě svém napsáno: »Kdo jako Bůhřc,
ozývá se dnes smrt, a za slovem Bůh píše svým hnátem »Já
jsemc a chechtá se při tom vtipu svému; neboť dnes vidí umírati
Syna božího.

Raduje se ďábel a vyčítá trpíteli na kříži: »Před třemi roky
zanesl jsem tebe na horu vysokou a ukázal ti království mOcná,
slávu všeho světa a vše ti slíbil, jestliže padna mně klaněti se
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budeš. Tys odmítl; nuž, co máš z toho. kam jsi dospěl? Tvůj
mladý život bídně končí tady v potupné muce; kdo z nás
mocnější?

Raduje se Kaifáš, že uposlechnuto jeho slov, která pronesl
v sezení velerady po vzkříšení Lazarově: >]est vám prospěšno,
aby jeden člověk zemřel za lide (jan 11, 50) a že slova ta nyní
již vtělena jsou v skutek.

Radují se zákouícz', farz'seooe' a velekněšz', že zbavili se
muže, který jim pro ,svou oblíbenost u lidu byl nebezpečným,
že odklizen byl s cesty prorok, který jim překážel.

Raduje se i ten ubohý, svedeuý lid, který nechápe, že za
něj na kříži umírá jeho Vykupitel. Když Syn boží začal konati
veřejně svůj úřad vykupitelský, své dílo messiánské, s bolestí
a s nádechem trpké výtky řekl sv. jan Kř.: »Uprostřed vás
stojí, jehož vy neznáte!: (jan 1, 26.) A když Kristus umíral,
mohlo se říci témuž lidu: »Uprostřed vás m'sz', jehož vy ne—
znáteb

Nepřátelé jásají, a zdá se, že mají příčinu k tomu jásotu;
vždyť dosáhli toho, po čem toužili. Před jejich očima visí Spasitel
v bezejmenné bídě, počten se zločinci, nah, opuštěn skoro od
všech, vydán posměchu nepřátel. A přece, pozorujeme—li tu ve
likou tragedii Kalvarskou okem křesťana, poznáváme Spasitele
v jeho největším triumfu, v triumfu jeho lásky k lidstvu.

Nuže pozorujme tu obětavou lásku jeho dnes, ve výroční
den jeho smrti, a všimuěme si te'ž, kterak Zz'de'jeho lásku spláo'ejz'.

Pojednání.
Co obětuje Spasitel na kříži?
1. Především svoji svobodu. Svoboda jest velikým darem

člověka, tak velikým, že Bůh toho daru ani tehdy člověku ne—
béře, jestliže člověk ho zle používá proti Bohu samému. Za svo—
bodu bili se lidé od věkův, a vidíme-li člověka spoutaného ře
tězy, cítíme s ním soustrast. jenom kousavého psa, divokého
býka, nezkroceného koně, šelmu uvazujeme a poutáme. člověka
však pouze tehdy, je-li šíleným aneb společnosti lidské jako zlo
činec nebezpečným; v obou případech však zasluhuje našeho po
litování. A vizte Spasitele! Na kříži obětuje veškerou svoji svo
bodu. Již v zahradě Getsemanské se dal zajmouti a spoutati,
dovolil, aby v poutech jako nebezpečný zločinec byl voděn po
městě k Annášovi, ke Kaifášovi; k Pilátovi a k Herodovi; dal se
přivázati k sloupu a bičovati, dovolil, aby s ním provozovali
nedůstojnou hru a jako před králem na posměch před ním kle
kali, dovolil, by jej na horu vyvedli a na kříž přibili.

Tak obětoval Spasitel svoji svobodu, aby |nám dobyl svo—
body dítek božích, aby nás vyprostil z okovů hříchův a pekla,
aby nikdo nemohl říci: )Nemohu přemoci svoji vášeň, jsem příliš
sláb; nemohu zpřetrhati řetězy příležitosti ke hříchu, nemám
k tomu sílylc Nikoliv; Bohu budtež za to tisíceré díky, že
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Spasitel svoji svobodu na kříži obětoval, aby nás od hříchu
a smrti věčné vykoupil. Tak triumfuje Spasitel nad hříšnými
srdci lidskými !

2. Obětuje nejen svobodu, ale druhý veliký statek člověka:
čest. Za válek tureckých byl zajat křesťanský vojín a uvržen do
okovů. Ale on se v bitvě statečně bil a proto mohl říci: »Z toho
si nic nedělám, že ty okovy nosím, jen když mám svou vojen
skou čest zachovánu. Spasiteli však béřou ičest. Jak žasli druhdy
nad jeho rozumností a odpověďmi, když jako dvanáctiletý pa
cholík zůstal v chrámě a seděl mezi učiteli poslouchaje a otazuje
se jich! Jaká hrůza je jímala, když viděli, že přikazuje větrům
i moři, jak divili se a volali: »Kdo jest tento, že větrové i moře
ho poslouchajířc Jak umlkali, když se jich tázal: »Kdo z vás
bude mne viniti z hřicbuh (Jan 8, 46.) I Pilát i Herodes uznali
jeho nes inu. A nyní? Co všechno neučinili, aby jeho čest potu—
pili a jej snížili! V rouchu blázna posílají jej po městě k veřej—
nému obveselení luzy; Barabáše, zlosyna, staví vedle něj, nejvýš
svatého! Kdyby kohokoli z nás někdo přirovnával k známým
lupičům a vrahům Slosárkovi, Šenkovi nebo Bočkovi, právem
bychom se ohražovali a za velikou urážku to vážili. Ale Spasitele
nekladou vedle Barabáše, ale pod Barabáše; lupiče a vraha pro
pouštějí, nad Kristem Pánem pronášejí ortel smrti: >Ukřižuj,
ukřižuj ho!: — —

Patřme na ten průvod, který se na Golgotu ubíral. Upro
střed dvou lotrů, jako by z nich byl nejhorší, vedou nejsvětějšího ;
s lotry jej křižují; lotrům dají umříti v pokoji, jemu však nikoli,
i v smrti se mu posmívají a jej tupí. »Ti pak, kteří tudy chodili,
rouhali se mu potřásajíce hlavou svou a říkajlce: Ha, jenž boříš
chrám boží a ve třech dnech jej zase vystavuješ, pomoz sám
sobě! Jsi-li Syn boží, sestup s kříže! Podobně i velekněžz' po—
smívajíce se jemu se zákoníky a staršími říkali: Jiným pomáhal,
sám sobě pomoci nemůže; je-li králem israelským, at nyní se
stoupí s kříže, a uvěříme v něho. Doufal v Boha,ať ho nyní vy
svobodí., miluje-li ho; neboť pravil: Syn boží jsem. Taktéž rou
hali se mu z' lotřz', kteří s ním byli ukřižování.: (Matouš 27,
39.—44.) Při pohledu na umírajícího umlká každé srdce, jež má
jen trochu citu — ale Spasiteli se rouhají i ve smrti. Tak obě
toval Kristus svou čest, aby nás ke cti synů božích přivedl, tak
triumfuje obětavá láska jeho nad hříšnými srdci lidskými.

3. Ještě něco má — svou vlastní krev, i tu chce dáti, aby
chom my mohli se v krvi jeho smýti. Krev cedí již na hoře
Olivetské. Smrtelná úzkost vyráží mu krvavý pot, vědomi, že za
mnohé bude marně trpěti. Pak tryská jeho sv. krev při hrozném
bičování. A jak rděla se sv. hlava jeho, jak tekly rudé proužky
po sv. čele, když trnovou korunou byl ověnčenl Nedosti na
tom: ani kapky krve nemá zbýti ve sv. srdci jeho, a proto béře
jeden z vojínů kopí a bodl jej v bok, a hned vyšla krev a voda.
(Jan 19, 34) Věru pravdu dí krásná píseň naše:

Rádce duchovní. 10
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Nezbyla v těle raněném
ti krůpěj krve žádná,
by vycezena nebyla;
ó ukrutností zrádná!
I svatý bok tvůj proklán byl —
tu krve proud a vody
se vyřinul, by lidstvo smyl
a zbavil věčné škody.

ó pozdravena budiž, předrahá krvi Ježíše Krista, kterás za nás
na kříži vylita byla; v nejhlubší pokoře klaníme se toběí Kterak
bychom neřekli se sv. janem Miláčkem Páně: »Hoden jsi, Pane
Bože náš, přijmouti slávu a čest i moc: (Zjev. 4, 11), »nebo jsi byl
zabit, a vykoupil: nás svou krví Bohu ze všelikéhopokolení :: ja
zyku z' lidu z' národu.: (Zjev 5, 9.) >Ne porušitelnými věcmi,
zlatem nebo stříbrem vykoupeni jsme . . ., ale dra/tou krví Krista,
jakožto beránka nevinného aneposkvrněnéhou: (Petr 1,18.—19.)
Vykoupil nás krví. ne však pro nás, ne pro svět, ale pro Boha.
Vykoupil nás svou krví, a nikdo není vyloučen, nikdo není vyňat,
iemu mají všichni náležetz', všechna pokolení, všichni národové,
všichni lidé!

II.

I.Než, nejmilejší, jetomu skutečně takřPovažují se všichni
lidé za majetek Kristův, za části a údy jeho těla, splácejí mu
jeho sv. lásku? Není třeba, bychom šli daleko ;ÉpOpatřme jen na
ty lidi. kteří jsou přítomni hroznému divadlu na itemeni tvrdé
skály Kalvarské, a Všimněme si, jak se chovají. jako tehdy se
dálo, tak se děje do dneška.

Jsou tam především vojáci. Co činí? Sedí a dělí se 0 po
slední majetek Kristův, metají los o jeho sukni. Vykonali svou
vojenskou povinnost a co jest jim více po odsouzenci! Odcházejí
s hory Kalvarské držíce v ruce roucho Spasitelovo; z milostí však,
jež z jeho ran vytryskly, z požehnání, jež na stromě kříže vy
rostlo, neodnášejí si ničeho.

Vojáci ti jsou představitelé ducha světa,_ jak do dneška
mezi námi žije. jak mnozí chodí podle kostelův a křížů, zajdou
i na sv. pole, slyší zvony zvoucí je k pobožnosti, k téže oběti,

t :rí b yla vykonána krvavě a viditelně na Kalvarii, ale jich srdce
ů atává k tomu všemu chladno. Mají sice doma obraz Ukřižova
ného, ale o toho, jenž na něm. je znázorněn, právě tak málo se
starají, jako vojíni pod křížem. Věru, možno říci s básníkem
(Vrchlický, Fíagellanti) :

Kdo rozvažuje dnes, na Olivetě
co vytrpěl jsi úzkostí a muk?
Kdo za tebou jde cestou kříže v světě,
kdo na něm čítá srdce tvého tluk?
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Převážné většině lidstva po tom všem nic není; touha po
penězích, touha po požitku odcizuje celé milliony Spasiteli, vy
prazdňuje jeho chrámy, zatím co divadla, taneční a koncertní
síně, kinematografy azábavní místnosti jsou přeplněny, a ti, kdož
je navštěvují, ničeho nechtějí věděti o pokladech milostí, které
jim Ukřižovaný nabízí. Chcete, nejmilejší, i vy náležeti k těm,
kdož pozemský smýšlí?

2. Pod křížem stáli setník. Nebylo to po prvé, že provázel
zločince na místo popravné; viděl již mnoho odsouzenců umírati,
avšakdosud neviděl nikoho umírati tak, jako umíral ten, jenž
uprostřed dvou lotrů visel. Jestliže byl opravdu hoden smrti,
proč mu nedopřejí aspoň v smrti pokoje? Muky kříže jsou za
jisté samy o sobě dosti velikými. Jestliže byl hoden smrti,kterak
lze vysvětliti jeho nebeský klid, modlitbu za nepřátele, rozmluvu
s nebeským Otcem? Proč slibuje lotru na pravici ráj? Proč se
stará tak láskyplně o svou matku?. To byly otázky, které na set
níka doléhaly. A když se srdce země zachvělo, když bolem pukla
skála Kalvarská. pohnulo se i srdce setníkovo: spíná ruce, bije
se v prsa a volá: »Iistě tento člověk byl spravedlivý, jistě byl
Syn boží!< — jak se vše obrátilo! Před několika hodinami
musil se Spasitel na jeho rozkaz na kříž položiti, na jeho povel
byl na dřevo kříže přibit, ale nyní jde setník do sebe a ze srdce
naplněného pokorou a pevnou vírou volá: »Jistě Syn boží byl
tento !<

Vizte, nejmilejší, setník byl jeden z povážlivých lidí, kteří
si nedovolují pohrdavé řeči a úsměšky z náboženství, kteří přes
věci tak vážné jako jsou hřích, soud a. věčnost nepřecházejí
s chladným úsměvem. ó připodobněme se dnes jemu a klekněme
i my pod křížem a zvolejme: .Ty jsi Syn boží, ty jsi spravedlivý
— pomoz nám, smiluj se nad námi |:

3. Stojí podle kříže i nábožná ženy, 52).ýan Miláček Páně
a několik málo věrných učedníků Ýežz'šavýc/z. Čekají tam, aby
Spasiteli mohli prokázati poslední skutek lásky. Chtějí jeho tělo
sejmouti s kříže, pomazati vonnými mastmi a položiti do hrobu,
aby po životní pouti tam sobě odpočinul.

o jak krásná to příležitost pro vás, abyste se k nim při
pojili a z lásky k Spasiteli nějakou obět přinesli. V té náladě,
jakou máte, když na Veliký pátek u kříže klečíte, dobře pozná
váte, jak špatný jest katolík, jenž z lásky k Spasiteli nepřináší
oběti nedělního a svátečního účastenství na mši sv.; jak ubohý
jest křesťan, jenž nemá tolik síly, aby z lásky k Ukřižovanému
v pátek se zdržel požívání masitých pokrmů; jak politování ho
den jest, ještliže svým pohoršlivým životem se stává vražedníkem
duší, které Spasitele stály tolik námahy a bolestí, které svou
p'ředrahou krví vykoupil; že nemůže se zváti jeho učedníkem,
jestli svým nepřátelům odpustiti nechce . . .

* *
*
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Tři kříže byly zaraženy do země na Kalvarii, tři odsouzenci
na nich viseli, ale svět se staral tehdy pouze o jednoho, ostatním
“dvěma popřál pokoje a nevšiml si jich. Jako se stalo tehdy, stejně
se děje i dnes. Ani dnes nemůže nikdo lhostejně jíti podle kříže.
Jako na Kalvarii i dnes dělí kříž Kristův lidstvo ve dva tábory.
Když židé, velekněží a zákoníci, fariseové a vojáci viděli, že
země se třese, skály pukají, — zda neodplížili se s úzkostí, zda
nezmizel úšklebek s jejich tváři? Ano, dokud jsou ruce silné,
nohy zdravé, jazyk řeči schopný — leckdo se nestará o Boha
a věčnost. Ale nečekejte, až se země bude pod vámi chvěti, až
nebudete moci rukou sepnouti, až bude smrt ledovou ruku svou
po vás vztahovati, ale již dnes obětujte se zcela Spasiteli a po
modlete ze zvolna a vážně se mnou:

»Přijmi, Pane, veškerou svobodu mou! Přijmi pamět, rozum
a vůli všeckul Cokoli mám neb čímkoli vládnu, tys mi dal; vše
to ti úplně vracím a odevzdávám zcela vůli tvé k spravování.
Jenom lásku k tobě s milostí svou mi daruj i bohat jsem pak
dosti a jiného nad to _nežádám.u Amen. (Od sv. Ignáce; odp.
300 dní jednou za den.) *) R. 'S.

Spasitel v hrobě.
Večerní adorace na Veliký pátek.

Cestou ke hrobu.

Sňali Pána s křížea do hrobu položili. Padesát krokův od místa
ukřižování, v zahradě člena velerady Josefa z Arimathie leží ten
hrob Kristův, první Boží hrob. Je to hrobní kobka, ve skále vy
tesaná, uzavřená velkým, kulatým kamenem.Vpozadí této hrobky
drahými vonnými věcmi z aloe a myrrhy posypána, v plátna
kmentová zavinuta leží zsinalá, ztuhlá mrtvola Vykupitele světa.
Putujme nyní do svatého města ]erusalema, v duchu zaletme
o 1880 let zpět do uplynulých věků, vejděme do zahrady Jose
fovy i do ponuré komůrky hrobní a vtom hrobě skalním učiňme
návštěvu mrtvému Spasiteli.

I. Hlave Spasitelova.

Popatřme na hlavu mrtvého Krista. Dle zprávy jednoho
římského místodržitele v Asii z doby Kristovy byl ]ežíš nejkrás—
nější ze synů lidských. Obzvláště okouzloval každého jeho
ušlechtilý, v'znešený obličej a jeho modré, hluboké, milé oči. Dnes
o třech hodinách odpoledne zesinal ve smrti tento obličej a po
hasly ty božské oči. A dvě hodiny už leží vhrobě ta drahá hlava.
Na dlouhém vlase lpí dosud krev, nemohli ji smýti, protože jim

*) Cf. Frohe Botschaft in der Dorfkirche von Dr. Karl Rieder
pg. 107.
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bylo s pohřbem spěchati. A hlava a čelo rozbodány jsou ne
sčetnými ranami, rozbodány ostrými ostny koruny trnové. Vy
ňali z vlasů hrozný ten věnec, ale rány krvavé zůstaly, rány, ji
miž svatou hlavu zbodly hříchy naše.

Stávali jste už u lůžka svých nemocných milých, snad po
měsíce, po léta. Co trpěli ti ubožáci, to jste mohli čísti v tazích
jejich tváře, bolesti vnitřní znetvořily nemilosrdně jejich obličej.
A když konečně vydechli duši, přestaly také bolesti, ajako tvrdý
mramor zbledl a zchladl a ztuhl jejich obličej, ale stopy přestá
lých bolestí bylo viděti i v obličeji mrtvém, a při veliké lásce
své k nim oddechli jste sobě a řekli jste: »Díky Bohu, že už je
konečně vysvobozenlc

Zádný člověk jakživ netrpěl tolik, jako Ježíš poslední tři
hodiny na kříži a stopy těch přestálých muk viděti i na jeho
tváři mrtvé v hrobě.

A zavřeny jsou oči, které kdys tak laskavě hledívaly na
všecky lidi, sevřena jsou zamodralá ústa. která nikdy nepromlu
vila slova křivého, která vždy mluvívala jen 'útěchu, požehnání
a spásu. — Na jezeře Genesaretském pohleděl Ježíš na tuhé,
osmahlé rybáře a pravil k nim: »Pojdte za mnou< — a opustili
všecko, šli za ním a stali se jeho apoštoly. — V Kafarnaum seděl
na celnici celník Levi, veřejný hříšník;Ježíš naň pohleděl a pravil
k němu: >Následuj mne:, a Levi opustil celnici a šel za Ježíšem
a stal se z něho apoštol a evangelista Matouš. — Maria Magda
lena byla veřejnou bříšnicí, jak samo Písmo sv. praví, posedlá
sedmi d'ábly. A slyšela jednou kázati Ježíše a pohled jeho bož
ských očí padl na ni a stala se z ní kajícnice Magdalena; dnes
na Golgotě objímala kříž, na němž umřel ]ežíš. _Kde se objevil
ježíš, tisícové opouštěli pole a domy a valili se za ním, i na ka
menitou poušť; když Ježíš kázal, volávaly zástupy: »Tento mluví
jako kdo moc má.:

A nyní — oněměla ta božská ústa, zavřeny jsou oči, dvě
veliké slzy perlí se v nich, smrt ještě je vynutila těm božským
očím, aby ukázala tvrdým lidem, jak ]ežíš je miloval, studený a
ztuhlý leží tu zohavený obličej a hlava zmučená, zmučená a za
bitá našimi hříchy.

A dnes, na Veliký pátek, máme tu v našem kostele také
zahradu josefovu, máme tu hrob Páně. Tam v kapli Božího
hrobu jest oltář, kvítím ozdobený, prvotinami jara, ozářen světly
a na oltáři odpočívá Spasitel ve zlaté monstranci, zahalen závo
jem, ale ne mrtvý, nýbrž živý a oslavený. A jeho svatá hlava už
není mrtva, jest oslavena, nebesky krásna, a jízvy po trnech zdobí
ji jak drahokamy, a na nás hledí svatýma očima, jako na lidi
Země svaté před 19 věky.

Ano, Spasiteli, Ty's tu. V rvní Veliký pátek 0 této hodině
večerní byl's opuštěn v hrobě. ivé duše nebylo v zahradě, jen
palmy, olivy a smavé cypřiše šeptaly Ti smutně píseň hrobovou;
TváIMatka a Tvoji věrní plakali o Tebe v hoři bezměrném ve
večeřadle na Sionu ve hradbách městských. — Dnes nejsi sám:
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mnoho věřících přišlo k Tobě, jsou to Tvoji přátelé. Tvými přá
teli stali se ve zpovědi velkonoční. Jsme tu, plni lásky a vděč
nosti, a pozdravujeme svatou hlavu Tvou, která za nás tolik
trpěla, která za nás zbodena byla korunou trnovou. Klanírne se
svaté hlavě té, hlavě umučenébo Vykupitele, hlavě nejmilejší a
nejdražší, kterou kdy země nosila.

II. Ruce Spasitelovy.

A vedle sv. těla leží ztuhlé a studené, pruhy plátna ovi
nuté, mrtvé ruce Spasitelovy. Dvě krvavé, otevřené rány zejí
v nich. A co zavinily ruce ty, že zasloužily, aby železnými hřeby
byly přibyty na kříž? Ach, ruce ty nikdy se nevztáhly k činu
zlému, ony jen požehnání a dobrodiní udílely. — Ony tak často
spočívaly na hlavinkách nevinných dítek a žehnaly je. — Ony
denně se pozvedaly k nebi u vroucí modlitbě za lidi hříšné —
Ty ruce dotýkaly se očí vyhaslých a vracely jim zrak, uší hlu
chých a vracely jim sluch, ochromlého jazyka němých a vracely
jim řeč. — Ony se dotýkaly nemocných, chromých, mrzáků a
vracely jím zdraví.

Nejhroznější a nejnakažlivější nemocí bylo malomocenství.
Měl-li malomocný potkati zdravého, musil se zdaleka zastaviti a
volati: >Jsem nečistýlc Pouhé dotknutí nakazilo. Ale Ježíš se těm
chudákům nevyhýbal, dával jim k sobě přijíti, milou svojí rukou
dotýkal se jejich ošklivých vředův a boulí a říkával: »Chci, buď
čistlc a byli čísti a zdrávi.

Ty ruce chápávaly se ztuhlých, studených rukou mrtvých a
Ježíš říkával: »Tobě pravím: vstaňlc a v tom okamžiku nový
život se vracel do chladného, zsinalého těla. _

Zda ruce Ježíšovy těmi skutky dobrými a zázraky zasloužily
si těchto hlubokých ran? Nezasloužily, a přece musily tak hrozně
proklány býti: naše hříchy ty rány zavinily, naše hříchy nemohly
jinak býti shlazeny, nežli ukrutnou smrtí Ježíšovou na kříži. —
O Ježíší, litujeme hříchů svých, jež zbodly nevinné ruce Tvél

Tyto ruce božské kdysi na poušti dvakráte několik chlebů
rozmnožily zázračně a nasytily jimi tisíce. A nejskvostnější chléb
a nejdražší dar, jemuž na zemi ani na nebi nic rovno není, ruce
tyto daly světu včera v tuto hodinu večerní. Tyto ruce ve veče
řadle na Sionu chléb a víno proměnily v tělo a krev Ježíšovu a
daly je lidem v dar lásky na všecky časy až do skonání dnů.
Statisíce katolických chrámů stojí roztroušeno po všem okrsku
země a v těch svatyních leží miliony sv. hostií: tot tělo Ježíšovo,

Íglétěkžjvota,'jež milliardy duší lidských k životu věčnému živí užv u.

O Ježíši, dnes u hrobu Tvého děkujeme Tobě zvláště za
největší dobrodiní rukou Tvých, za největší dar lásky Tvé, za
vel. Svátost oltářní. Děkujeme Tobě za yšecka sv. přijímání, kde's
Ty v srdce naše tak laskavě přicházel. O Spasiteli, rač nám vlítil
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horoucí lásku k tajemství oltáře, rač nám dáti posvátný hlad po
chlebě životal Už se budoucně nebudeme vyhýbati oltáři Tvému,
s radostí choditi budeme k Tobě, protože Ty's chlebem života.

III. Srdce Spasitelovo.

Bok Ježíšův jest otevřen: zeje v něm hluboká rána zšíři
římského kopí. Rána ta vede celou hrudí až k srdci, i srdce je
rozříznuto ostrým hrotem oštěpu. Spasitel miloval nás až na ko
nec. Z rukou a nohou, čtyřmi proudy řinula na kříži jeho krev.
Málo jen jí ještě zbylo v srdci mrtvém. A po smrti i to srdce
uchladlé nechal sobě probodnouti Spasitel, aby poslední kapky
krve za nás vydal a nám ukázal, jak bezměrně nás miloval.

R. 1824 ležel na smrt nemocen papež Lev XII. Zbožný biskup
z Tolentina, Vincenc Maria Strambi, nabídl život svůj Bohuvobět
za život papeže a Bůh tu obět přijal: Papež se uzdravil a biskup
zemřel náhle mrtvicí. (Muller, Theolog. mor., II., 98.)

Hrdinná to láska! Jak šlechetné jest, život svůj dáti za ži
vot náměstka Kristova! Nekonečné hrdinnější a šlechetnější byla
láska srdce Ježíšova: umřelo, zbodeno bylo nejen za přátele,
nýbrž i za největší nepřátele: i za nevěrce, popírače Boha, rou
hače, vrahy a lupiče, za smilníky & cizoložníky, i za divé lido
jedy . . . _

Umřelo i za nás. Každý těžký hřích, jejž jsme spáchali, byl
vinen smrtí Ježíšovou a ranou jeho srdce; a kdo znova hřeší,
posmívá se a vraždí Syna božího znova.

O Ježíši, už dosti budiž hříchů našich, už dosti budiž muk,
která Jsi za nás vytrpěl na Veliký pátek na Golgotě: ode dneška
jako smrti se báti a varovati budeme hříchu. Obmyj krví srdce
Svého naše dosavadní hříchy: dejž nám milost, abychom Tebe
nade všecko milovali, pro Tebe žili. s Tebou konečně umřeli!

IV. Nohy Spasitelovy.
Hrozný, děsivý jest pohled na ztuhlé, zmodralé nohy umrlce.
Před lety jednou večer byl jsem volán k nemocné. Přišel

jsem pozdě, už byla mrtva. Z postele tl
Nemohl jsem pro chuděru už nic jiného učiniti nežli se za ní
s příbuznými pomodliti; ale tu ztrnulou, mrtvou nohu dlouho
jsem měl před očima.

A pochovával jsem jednou muže; mladá vdova a hromádka
dětí stály kolem hrobu. Bylo mlhavé, sychravé počasí. Když
spouštěli rakev do hrobu, vysmekla se s vlhkých, hladkých pro
vazů, padla po hlavě do hrobu, víko se uvolnilo, sesunulo-a
z rakve vzhůru trčely ztuhlé nohy umrlcovy. Křik a nářek vdovy
a dětí srdce rozrýval.

V zahradě Josefa Arimathijského leží v hrobě mrtvý Ježíš.
Jeho nohy jsou ztuhlé a studené, proklány dvěma hlubokými,
krvavými ranami. Pohled na mrtvolu vždy je smutný, přesmutný
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jest pohled na zavražděného nevinně, Také Ježíš byl nevinně
zabit, rány smrtelné mu zasazeny na dřevě hanby.

A jak si zasloužily ty svaté nohy těch hrozných ran? Tyto
nohy nosily Spasitele, když neúnavně po tři léta putoval po sv.
Zemi, aby hledal a spasil, co bylo zahynulo.— Na těchto nohou
klečíval Spasitel celé noci na horách a ve skalních sluiích pale
stinských a modlíval se za lidi, které přišel spasit. —Tyto nohy
byly už dnes sláby, když Spasitel nesl těžký kříž na Golgotu,
třikrát pod ním padl a zranil do krve kolena svá na tvrdém
a ostrém kamení ulic jerusalemských. Na kříži proklály
nohy ]ežlžovy dva železné hřeby, potůčky stékala krev ze dvou
velikých ran a řinula po kříži dolů a vpíjela se do země, hříchem
prokleté . . .

Teď už mají pokoj ty zmučené nohy Ježíšovy, pokoj vtrna
vém hrobě na chladné půdě skalní. A že tak hrozně zraněny
byly, toho-vinu nesou — hříchy naše. Odprosme pokorně Krista
Pána dnes na kolenou u zbodených, krvavých nohou jeho
v hrobě!

Když dnes dopoledne kněz odhalil sv. kříž, na zem jej po
ložil a jemu se třikrát klaněl, když líbal rány nohou Ukřižova
ného: zpíval sbor t. zv, improperia — výčitky, píseň, v níž Spa
sitel vypočítává dobrodiní, jež od věků prokazoval lidu vyvole
nému, a jemu vytýká hříchy a nevděk, jimiž lid ten ona dobro
diní splácel._Nevděčný jako Israel jest každý hříšník a hříšníky
jsme všichni. Poslyšte výčitky Spasitelovy v mluvě mateřské, po
slyšte žalujícího Krista Pána a srdcem i ústy těchto dětí volejte
k ježíši o milosrdenství.

Improperia.

(R. 1912 konána unás tato adorace._ Pro změnu po jed
notlivých úkonech vsunuty případné písně, zpívané sborem as 40
dětí před hlavním oltářem. Jednotlivé verše improperií modlí se
kněz a sbor po každém pěje: »Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý
Nesmrtelný, smiluj se nad námiia Církevní hymnus dojímá do
duše.) 70s. Oeetek.

Hod boží velikonoční.
,v v..

Radostné pravdy velikonoční: dežis zuje a slibuje život
vecný.

„Proč hledáte živého mezi mrtvýmiřc
Luk. 24, 5.

Mno/za velikých skutků, které všemakaumast boží ku blahu
lidstva vykonala, jest zahalena ve tmu a ticha noci. Když Bůh
svět stvořil, atma byla nad propastíc. (Genes. 1, 2.) Když národ
israelský ze země egyptské vysvobodil, byla noc, a na památku té
veliké, svaté noci slavili židé každoročně svátky velikonoční. Když
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Syn boží se narodil, byla noc. a ta svatá »noc tmavá se promě
nilo v světlo denníc. Když Spasitel se chystal k svému utrpení,
když nám chtěl zanechati důkaz svě 'la'shy na věčné časy a usta
novil nejsv. Svátost oltářní, byla noc. _A'když z mrtvých vstal,
byla noc, ta první veliká noc křesťanská, a žádné oko lidské ne
vidělo hodiny a okamžiku toho největšího zázraku. Proto zpívá
církev sv. na Bílou sobotu: >O vere beata noxl< — »O vpravdě
požehnana' noci, jedině tobě byl znám čas a hodina, v kterou
Kristus :: hrobu vstallc

1. Ano, nejmilejší, ze zavřeného a zapečetěného hrobu vyšel
zajatec smrti opět kživotu, právě tak, jako ýosef Egyptský vyšel
ze žaláře, jako Daniel vyvázl z jámy lvové. jako fřona'š byl vy
vržen z břicha velké ryby a jako Samson vyšel z města Filištin
ských Gazy, kdež bránu městskou vyvrátil a dveře na ramenou
svých na blízkou horu odnesl. jako druhý Šalomoun opět vy
stavěl chrám těla svého, jenž byl rukama bezbožných zbořen.

V tu chvíli, kdy z hrobu vstal, Splnil svůj. slib a své pro
roctví: >Zrušte chrám tento, a ve třech dnech jej vzdělám.:
(lan 2, 19.) Vchází tedy po druhé do světa a to jako kníže a pán
života, a ta slova, která pronesl nad hrobem Lazarovým: »Já
jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, byt iumřel, živ bude!)
(Jan 11, 25), ta slova jeho nabývají jeho zmrtvýchvstáním svého
pravého a celého významu, své veliké váhy a skví se jako
slunce velikonoční. Kámen hrobový nemohl tento život na vždy
pohřbíti

A proto tak duchaplné, tak moudře táže se anděl nábož
ných žen: »Proč hledáte živého mezi mrtvýmiřc Živ stojí Ježíš
Kristus na odvaleném kameni hrobovém,'v probodené ruce třímá
vítěznou korouhev, a jeho slovo o životě věčném, o životě bez
konce rozléhá se jako radostná velikonoční zvěst pokaždé o svát
cích velikonočnícb celým světem: »Já jsem cesta, pravda a život.:
(]an 14, 6.) Proto rozléhá se o svátcích velikonočních radostné
»Allelujac celým světem, protože život zvítězil nad smrtí a nad
ďáblem, a kámen hrobový stal se základním kamenem naší víry
v božství Ježíše Krista, a naděje v naše vlastní zmrtvýchvstání.

»Allelnjac rozléhá se v celém světě křesťanském, protože
?ežz'ž žije, a všichni, kdož v něj věří a jej následují, všichni
budou živi na věky, jak slíbil: »Bude—likdo zachovávati slovo mé,
neuzří smrti na věky.: (Jan 8, 51.) »Allěluja, _?ežíš žiíelc hlaholí
zvony se všech věží, »Allelnia, ?ežzíř žije/< pějí písně velikonoční
celého křesťanstva ve všech řečích. »Allelnja, řešíš žz'ielc šumí
prapory velikonoční, >Allěluja, _?ežíš žzjeh plesají milliony věr
ných křestanůl >Vstalt jest, není ho tuto, hle místo, kdež jej
byli položili.< (Mar. 16, 6.)

2. Než, nejmilejší, nevěrcz' za naší doby ha'dajz'oe se o to,
zda řešíš Kristus skutečně žil) jako bacilly nebo miasmy proni
kají vzduchem a přinášejí mnohým lidem zhoubu, nemoc ano
i smrt, podobně i novodobá nevěra proniká listy, novinami, řečmi
do rodin a do srdcí lidských. Nemůžeme se tedy vyhýbati otázce
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té; co na ni odpovíme? Právem můžeme odpověděti na otázku
tu otázkou: »Proč hledáte žive'lzo mezi mrtvými Pa Kterak je
možno, aby Ježíš Kristus nebyl býval skutečné živi! Vždyť do
dneška žije; žije ve víře a lásce mnohých millionů; žije v celé
naší společnosti, v naší kultuře a civilisaci; žije v našem počítáni
času — vždyt nepočítáme ani jako židé od stvoření světa, ani
jako počítali Římané od založení města Říma, ani jako buddhisté
od smrti Buddhovy, ani jako mohamedáni od útěku Mohamedova,
ale počítáme od Krista Pána. _?ežz'šžije ve všem, co je opravdu
dobré a veliké, vznešené .a krásné. _“7ežíšžije v umění stavitelském,
sochařském i malířském. _“řežz'šžije v literatuře, v básnictví
i v hudbě. _?ežz'šžije, a úmysly vymýtiti křesťanství ze světa jsou
právě takovým šílenstvím, jako kdyby někdo se pokoušel od
straniti slunce s báně nebeské. Víra v Ježíše Krista nemůže za
niknouti; zapálený snop slámy vydá sice hodně kouře, a kouř
může na chvíli zastříti, zahaliti, zacloniti i hvězdy nebes, ale
hvězdy zůstávají přece stále na svém místě, a když kouř pominul,
v dřívějším lesku objeví se lidskému zraku. Podobně se může
státi v životě jednotlivce aneb celých národů, že víra v Ježíše
Krista hyne, upadá — ale jenom na čas; vyhynouti navždy ne
může. Zárukou toho je právě slavné zmrtvýchvstání Páně, které
přimělo milliony, že uvěřilyv odsouzence na kříži zemřelého jako
v Boha.

3. Ježíš však netoliko sám živ jest, ale jako Pa'n života sli
bít/ť život věčný.

Které slovo asi nejvíce zaujímá mysl [id:/„t.. \ Zajiste' slovo
žz'ti. »Žz'ti, dlouho žíti, šťastně žíti, neumřítilc —- co přeje si
i největší chudas. »Věčně žili/c to je touha skrytá v duši ka
ždého člověka. A přece hned na počátku nejstarší knihy lidstva
čteme slovo : »Smrti zemřeš/c(Genes. 2, 17.) a »Praclz jsi a v prací:
se navrátíšlc (Genes. 3, 19) A na všech listech dějin člově
čenstva čteme slovo: »umřelc, »umřelic. »Aa'am živ byl devět set
třicet let, i umřel,:(Gen. 5, 5.) Nejstarší člověk na světě byl
Methusalem; >i bylo všech dnů Methusalemových devět set
šedesáte a devět let, i umřel.: (Genes. 5, 27.) A do té veliké
a vážně řeči o smrti všeho, co žije, zaznívá ze Svaté země hlas
mocný, hlas jako hromů mnohých: »?a' jsem cesta, pravda
a život.: Než ten, kdo tak mluví, na Veliký pátek obtížen křížem
vystupuje na témě hory Kalvarské a na kříži umírá potupnou
smrtí odsouzence. U večer Velikého pátku nesou jej do hrobu,
který mu přichystala láska Josefa z Arimathie. Ke dveřím hro
bovým přivalili veliký kámen a odešli — těmi končí pašije, zpráva
o umučenLPáně, jak se čte na Květnou neděli. I táži se vás: Jest
to život? AVeliký pátek, Bílá sobota nám odpovídají: »Nikoliv,
to jest smrtlc

A přece na tom kameni hrobovém, který jest vzdálen asi
60—70 krokův od místa 'popravního, ža'visz' tak mnoho: víra
a naděje millionů. Druhdy vchápali se nepřátelé Spasitelovi ka—
mení, aby házeli na nějc (Jan 8, 59.) a jej ukamenovali: nyní by

\
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rádi viděli, aby pod tím hrobovým kamenem na vždy zmizel,
zanikl, na vždy zahynul. Na stráži u tobo kamene hrobového
stála nejen hlídka vojenská, ale i naděje celého světa. Zůstane
zajatec smrtí v hrobě? Vyjde třetího dne zhrobu dle slibu svého?
Bude-mu kámen hrobový tak těžkým, že nebude moci jej od
valitiP

Tyto tak tísnivé a přece tak důležité otázky klepaly na ká
men hrobový Nepřátelé doufali, že kámen ten bude mezníkem
života Spasitelova a že brzy zvětrá, a potom že obraz Kristův
vymizí ze srdcí lidských, vzpomínka naň z myslí lidských. Vždyť
bázliví učedníci jeho jsou již rozptýleni! Co se asi stane? Zvítězí
smrt aneb život?

4. Ale církev krásně pěje v dnešní sekvenci při mši sv.:

Smrt a život _stáli polem
podivný boj 'vedouc' spoíem;
života pak umřev vůdce
vládne živý po té půtce.

jitro třetího dne se probouzí, země se zachvívá, anděl Hospodi
nův sestupuje s nebe jako blesk. Zajateo, jejž smrt vězníla, vy
olza'eí ze žaláře hrobová/zo na svobodu, vítězí nad smrtí. Za života
svého vzkřísil mládence Naimského, dceru ]airovu, Lazara —
nyní vlastní svojí mocí spojuje duši svou 5 tělem'svým, křísí sám
sebe, drtí okovy smrti, trhá viejí pouta a ze zavřeného hrobu vy
chází slavný anesmrtelnýl Zivot vítězí: » ivota pak umřevvůdce
— vládne živý po té půtcelc Při svém vjezdu do ]erusalema
řekl fariseům žádajícím, aby pokáral učedníky své proto, že mu
provolávali »Hosannac. »Budou—litito mlčeti, kamení bude volati.<
(Luk. 19, 40.). A hle! V tio/zu nočním dívotoornou mocí odva
lený kámen počíná mluvili a kázatí! Vojáci opouštějí stráž
a prchají — vždyť by hlídali hrob prázdný!

Nyní přicházejí po řadě, přátelé i nepřátelé, přesvědčit se
o tom, co se stalo, a všichni jsou nuceni zvolati: »Alleluja, ]ežíš
žije, vstal z mrtvýchlc Z úst andělských slyší první velikonoční
kázání: »Vstalf, jest, není ho tuto, hle místo, kdež jej byli po
lOŽiliJ

Tak se stal kámen hrobooý základním kamenem naší víry
v _7ežís'e Krista narozeného, ukřižovaného a osíaveného, pána
nad "životem i smrtí, vítěze nad nocí a temností, krále života
věčného.

»?ežíš Krístus žzje le ——volá anděl; >]ežíš Kristus žije!: —
volá Maří Magdalena; v]ežíš Kristus žijel— -— volají nábožná
ženy; Ježíš Kristus žije !< ——volají Petr a ?an Miláček Páně; »ježíš
Kristus žijelc — volají dva učedníci do Emaus jdoucí; »Ježíš
Kristus žije<<—volá i ten nevěřící Tomáš; :]ežíš Kristus žijelc —
volají i vojáci strážní; »ježíš Kristus žijel<<——jsou nuceni zvolati
isami nepřátelé Páně, neboť právě tím, že upláceli vojáky a na
váděli je ke lži, ke křivé výpovědi, dosvědčují zmrtvýchvstání
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Páně. Pán naplnil slovo své: »fřá jsem vzkříšení a život-; a toto
jeho slovo zní slavně celým světem jako hymnus vítěze. Kristus
vstal z mrtvých, žije — Krlstus jest základním kamenem víry
naší; >tot jest ten kámen, který zavržen jest [od vás stavitelů]
od židů, který učiněn jest v hlavu úhelníc (Skut. 4, II.), — a žádný
nemůže jiného základu položiti.

5. Stal se tedy z mrtvých vstalý Spasitel člověčenstvu
opravdu vůdcem k životu. )]á žiji věčně — i vy věčně živi bu
dete!c Nade hroby třímá svoji vítěznou korouhev. ]ak obrovská,
do nebe sahaiící babylonská věž by to byla, kdybychom lebky
všech zemřelých od Adama až na naše časy na sebe narovnali!
Ale nahoře na špičce té pyramidy stojí Spasitel a volá všem těm
millionům a millionům mrtvých: »Kdo věří ve mne, byt' 2“umřel,
živ bude!: (Jan 11, 25.) Hrob za mrtvým se nezavírá na věky.
]ako zrno padá v zem a když odumře, vydává úrodu, podobně
i tělo člověka bývá v zem uloženo, bývá pochováno v zem po
svátnou, do sv. pole. Avšak i tělo lidské vzklíči k věčnému ži
votu při těla vzkříšení. Proto jsou svátky velikonoční tak útěchy
plné, radostné, protože nám živě na mysl uvádějí druhý díl na
šeho života. >Věřím v těla vzkříšení a. v život věčnýlc jest
ohlasem zvonů velikonočních. Vzejde i nám jednou jitro, věčné
jitro velikonoc v nebi, jitro vítězství a života, kdy ukáže se před
celým světem, že smrt nemá posledního slova. Zivot pozemský
s denními boji, záhadami, utrpením a bolestmi pomine, jasný den
věčnosti nastane.

Nuže, odejdi, drahý křestane, dnes z toho domu božího
utvrzen ve víře a potěšen těmi dvěma pravdami:

Věřím v těla vzkříšení! .
Věřím v život věčný! Amen.*)

Hod boží velikonoční.
Zmrtvýchvstání Kristovo jest nadějí církve.**)

»Oloupil knížectva a mocnosti a vedl
je vítězně na odiv.( (Kolos. 2, 15.)

Slavíme dnes nejradostnější svátky a připomínáme si ví
tězství ]ežíše Krista, Spasitele světa, nad smrtí a peklem, a tím
i vítězství naše vlastní, kteří jsme údy církve Kristovy. Tisíceré

-„alleluja<<ozývá se světem, chvála božského Syna, že nám vy
mohl svoú smrtí pokoj a spásu. Radost ze zmrtvýchvstání Páně
byla ovšem za časů dřevních, kdy lid nebyl tak nepřáteli a ne
věrci zmaten a zkažen, mnohem nadšenější ; amnohý vida smutný

*) Cf. Bonifatius-Korrespondenz; VI, 102: Dr. Donders: Er ist auf 
erstanden ! Alleluia ! (Ostergedanken.)

") Srv.: Matthias Eberhard.
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stav nynější, útisky církve a věrných křesťanů, rozháranost a
úpadek života společenského, řekne snad v duchu, že msto
slavnostního vyzvánění a nadšeného zpěvu »allelujao, mělo by
se spíše Zpívati :misererec smuteční, jako za dnů pašijových, kdy
vítězný pokřik nevěry a nenávisti přehlušuje radostné zpěvy a
slavnostní vyzvánění. To by byl úsudek křesťana malomyslného
ale nikoli církve. Známé jest lidové přísloví: >Létajdouza sebou,
ale nejsou stejná.: Radost a sláva Velikonoc zůstane při vší
změně srdcí lidských vždy tatáž, nejvyšší, nejčistší, nejradostnější.
Proto vybízí dnes církev sv. každého k radosti slovy žalmisty
Páně: »Hlasvplesání a vítězoslávy ozývej se v přlbytcích spra
vedlivých.c (Z. 117, 15.) Dokud církev sv. trvá, nikdy ještě ne
skrývala radost velikonoční, nikdy ještě neutichlo radostné
»allelujac.

Čtěte jen listy sv. apoštolů a poznáte, jak za všech soužení
pouhá vzpomínka na zmrtvýchvstání Páně zaplašila všechen bol,
a duše naplněna hned radostnými nadějemi, důvěrou blaživou
a největší jistotou na vítězství. Aby milovaný Timotheus nelekal
se těžkých protivenství nepřátel, povzbuzoval ho sv. Pavel, sám
v okovech, ze žaláře, aby stále myslil na, to, co jemu samému
duši radostí naplňuje: že ježíš vstal z mrtvých. (2. Tím. 2, 8.)
On sám, maje stále na mysli veliký zázrak velikonoční, hleděl
směle do tváře smrti a všem hrůzám jejím. ]ásal nad těmi hrů—
zami, ba posmíval ,se smrti, řka: »Kde jest, ó smrti, vítězstvítvč?
Kde jest osten tvůch (1. Kor. 15, 55.) Smrt mohla nad opo
vážlivostí tou zvolati: »Kdekoli jsou lidé, tam jsou čerstvé hroby,
ta'm jest osten můj, tam vítězství mé,: Ale sv. Pavel dobře to
věděl, že všichni padneme za obět neúprosné smrti, a přece na
psal: »ley Bohu, který nám dal vítězství skrze Pána našeho,
ležíše Krista. . (1. Kor. 15, 57.)

O Velikonocích zapomínali první křesťané ukrytí před pro
následováním v katakombách, jeskyních a samotách na všecka
protivenství a zalétali myslí do říší naděje, tam útisky světa ne—
dosahují.

Proto sv. otcové nazývali velikonoční den knížetem dní
všech, dnem, který přemáhá temnosti všecky, denním sluncem,
svátkem všech svátků. »Tot jest den, který učinil Pán, radujme
se a veselme se v něm.< (Z. 117_)

První Velikonoce byly jediným a nejslavnějším vítězstvím,
a jsou začátkem nepřehledných vítězství říše Kristovy, církve sv.,
a zárukou, že církev sv. ze všech bojů vyjde vítězně; neboť má
přislíbení božské, že po každém ponížení slavně povstane, a po
utrpení jako její božský zakladatel bude oslavena.— O tom chci
dnes pojednati.

Pojednání
I První Velikonoce, den zmrtvýchvstání P. Ježíše Kr., při

nesly církvi sv. slávu a vítězství, jediné veliké, jakého čas i věč
nost neznají. Proto vybízí chvalozpěv velikonoční(Exultet) církev
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sv. k nadšení slovy: >Zavzni též jásot matky naší církve, paprsky
posvátného jasna okrášlenélc

Sláva a vítězství náleží sice Spasiteli samému, ale náleží
i jeho církvi. Jednotliví členové sice nedobyli toho vítězství, ani
Petr ani Jan ani všichni apoštolé a věřícídohromady; ba oni ne
měli o vítězství ani potuchy; zarmouceni byli ještě, když vítězství
dosaženo. Přišli ke hrobu, stáli u hrobu. vešli do hrobu a nevě
děli, že stojí na místě nejpodivuhodnějšího vítězství, jakého svět
ještě neviděl. A přece to vítězství jest slávou a ozdobou církve
svaté.

Neboť ]ežíš Kristus, který vítězství dobyl, jest s církví co
nejúžeji spojen; jest hlavou církve, zakladatel dynastie papežů
a knížat církevních, otec rodiny věřících všech časů. Proto Isaiáš
prorok nazývá Krista otcem budoucího věku a církev velikým
potomstvem jeho. Dosáhne-li otec slávy a vítězství, jest každý
člen rodiny účasten té slávy a vavřínový věnec. který zdobí hlavu
otce, jest chloubou a ozdobou celé rodiny. Kdyby byl Adam
praotec v ráji nad ďáblem zvítězil, bylo by vítězství slávou ve—
škerého lidstva; a přece tak—úzce nebyl Adam spojen s pokole—
ním lidským jako Kristus se svou církví. Církev vyšla zázračně,
z otevřeného srdce ježíšova, z jeho krve; ona je tělem Kristovým,
druhé já Kristovo. Proto má právo jásati nad vítězstvím Kristo—

-vým a radovati se z vítězství jeho vlastního. Vítězstvím koruno
vaná hlava jest slávou a ozdobou celého těla, celé církve sv., a
to tím větší, čím slavnější je vítězství.

1. Velikost slávy vítězství pochopíme, uvážíme-li, že Kristus
sám byl cílem všech útoků a nepřátelství, a boj ten sám vzal na
sebe. Nepřátelé dobře věděli, že Kristus jest duší celého hnutí,
hlasatelem nového učení, že s ním stojí vše a padá. Kdyby se
podařilo zničit ho, bylo Zničeno všecko. Bylť Kristus zaslíben už
v ráji po pádu prvních lidí; prarodiče naši hleděli naň v duchu
jako na budoucího zachráncea spasitele. :jedinýjest toliko pro—
středník mezi Bohem a lidmi, ježíš Kristusx (1. Tím. 2, 5.) :]e
nom jedno jméno jest, v němž můžeme býti spaseni.< (Skut.- ap.
4, 12) Kdokoliv od času prvotního hříchu na světě byl s Bo
hem smířen a spojen, stalo se to jediné skrze ježíše Krista.

Není tedy divu, že proti tomuto jednomu zuřila všechna
nenávist pekla, že nepřátelé toho jediného chtěli zničiti. Učedníky
nechali na pokoji, ženy na cestě křížové nechali plakati, sv. jana
a Matku ]ežíšovu nechali státi pod křížem, jen jediný jest cílem
jejich zloby a nenávisti. »Užitečno jest, aby jeden člověk umřel,.
řekl nejvyšší kněz Kaifáš ve veleradě židovské! (Jan 11, 50.)
Jemu jedinému předpověděl prorok Isaiáš nenávist nepřátela ortel
smrti: »Vyhladíme jej ze země živých a jméno jeho nebude při
pomínáno více.: (]erem.11,19.)

>]eden člověkc, »onc, volají nepřátelé, jména jeho ani ne
vyslóvují, což jest vlastností lidí, kteří někoho z celé duše nená
vidějí, a jím ve své zlobě stále se obírají. »Co učiníme, neboť
člověk ten činí mnohé divyíh (Jan 11, 47.) »Co mi dáte, a já
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vám ho zradím,< volá ]idáš, ani jména nevyslovuje, a každý ví,
koho myslí; neboť jen jediný jest, koho oni nade vše nenávidějí.
On jediný jest cílem jejich útoků, nenávisti a zloby.

A Kristus také jediný přijímá na sebe všechen boj. Králové
mají vojska, jejich vítězství jest dílem mnohých, vavřínové věnce
kolem hlavy jejich pletlo tisíce rukou. Veřejně to vyznal slavný
král Pyrrhus z Epiru před svým vojskem Když po mnoha slav
ných činech válečných dobyl nového velkého vítězství, a vojáci
nazývali za to krále svého orlem, odpověděl: »Ne neprávem na
zýváte mne orlem; ale jsem-li orlem, jste vy křídly, kterými orel
vykonal svůj vítězný let.<< Cím jest nejmocnější orel, nemá-li
křídel? — Jak zcela jinak zvítězil Kristus! Neměl pomocníků,
sám se pustil v boj hrozný a nebezpečný. Isaiáš předpověděl to
slovy: »Hleděl jsem vůkol, a nebylo spornocníka; hledal jsem a
nebyl, kdoby spornohl; a způsobilo mi vysvobození rámě mé.c
(Z. 63, S.) '

Ale muselo tak býti, Kristus zastupoval. všecky lidi, hříchy
všech chtěl nésti a vnésti na dřevo kříže. Osamocen na Olivetské
hoře vidí již hrůzy smrti, vidí hříchy lidské anevděklidský, vidí,
jak pro mnohé nadarmo bude vylita krevjeho; apoštolé ho opustí,
lid oněmí a tupě hleděti bude na jeho potupu; jen andělů 12
legií čeká, aby přispělo ku pomoci, ale Kristus toho nedovoluje.
Ani vlastního hlasu nepoužívá ku své obraně, mlčí jako beránek
k zabití vedený. Snad božství ulehčí jeho člověčenství? ale i tu
opuštěn volá: »Bože můj, proč jsi mne opustil? Chtěl, aby opu
štěnost byla úplná, nejvyšší, a nejtrpčí, jak nikdy žádný člověk
opuštěn nebyl. Chtěl podniknouti boj sám, aby vítězství bylo pro
nás tím větší. .

2. Velikost slávy a vítězství pochopíme, pohlédneme-li na
množství nepřátel jeho a jejich zlobu. »Přichází kníže tohoto
světa.: (jan 14. 30) Svět a peklo spojilo se proti Kristu. Hříchy
všech časů, pýcha, smilstvo, lakota, závist, nenávist, nestřídmost,
hněv, lež, všecka zloba, nevěra, bludařstvo, mocnosti světa i pekla,
spojily se protijednomu,bezbrannému. Kristus již vydán do rukou
nepřátel, pozdvižen na kříž, a nyní přicházíještě nepřítel poslední,
smrt. Naklonil hlavu, pokynul smrti, aby se přiblížila. Tak skončil
zápas před očima lidí. Vojín kopím probodl ještě srdce, aby ví
tězství nepřátel bylo viditelné. Kristus uložen do hrobu, přívalen
těžký kámen, přiložena úřední pečet velerady, žoldnéři postavili
se na stráž, aby ubohý svět chránili před ——Spasitelem, jehož
tolik potřebuje. Tak byl Kristus zdánlivě — přemožen a zničen.

3. Ale právě v posledním okamžiku před smrtí vyřkl Spa
sitel z úst vítězné slovo: »Dokonáno jestc, zvolal tak hlasem ve
likým. Bylo to slovo vítězství. Opuštěn ode všech, poněvadž
všechny zastupoval. Smrt sňala hříchy světa a stala se pramenem
věčné slávy Krista dle člověčenství. Sláva ta byla údělem nejprve
duše jeho, když opustila umučené tělo a objevila se v říši duší
odloučených, v předp klí, aby jim oznámila vysvobození. Byl tu
první nekonečný velikonoční jásot, allelujal
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A zatím na zemi domnívali se, že jest všemu konec; tělo
zetlí v hrobě, dřevo kříže stane se znamením potupným, víra
v Krista Boha zanikne, ovoce vykoupení nikdo neokusí. Skrytý
poklad vykoupení uložen bude v zapomenutí. ——Bylo třeba, aby
se stal obrat neslýchaný; zničení smrti a zmrtvýchvstání. »Bylo
"nutno, aby Syn člověka vstal z mrtvých.: Kristus vstal z hrobu
a závory vězení rozmetány. Byl tak dlouho mrtev, dokud nebylo
pochybnosti, že skutečně zemřel, vstal ihned, aby pokušení ubo
hým srdcím lidským nebylo příliš veliké. Dal se vložiti do hrobu,
aby pohřeb křesťanský — posvětil. Z nejčistšího lůna božské
Matky P. Marie zrodil se k životu strastiplnému a smrtelnému;
z lůna čistého hrobu povstal k životu nesmrtelnému, plnému
slávy a vítězství. Probudil se vlastní mocí, vyšel z hrobu jako ví—
těz. Byly úřední pečetě na hrobu a vojenská stráž, ale Pán nad
smrtí nepotřebuje svolení Piláta a velerady. Když se narodil, byla
půlnoc; když zemřel, klonil se den k večeru, za soumraku byl
pochován, vstal z mrtvých však před svítáním, aby dokázal, že
jest světlem světa. Ženy byly první poselkyně radosti velikonoční,
poněvadž celou duší lpěly na božském Mistru a s pláčem šly
vážně z rána tělo jeho pomazat. A tak stál opět Kristus na zemi,
když už zdálo se, že jest vše ztraceno, vstoupil odtud do věčné
slávy, aniž by tuto zemi opustil: zůstává viditelně na oltáři.

Vítězstvím smazána potupa kříže; kříž stává se vítězným
praporem, chloubou a slávoul Vykoupení lidstva, dosud poklad
skrytý, postaveno lidem na světlo, aby z něho čerpali pokoj na
zemi a slávu po smrti.

II. A nyní potáhne Kristus oslavený všecko k sobě. On jest
nesmrtelný, všemohoucí, hlava církve sv. Církev nebude nikdy
bez této hlavy, a také hlava tato nebude bez církve. Nebude
moci na světě, jež by Krista od církve odloučila. Kristus jest
ozářenou a oslavenou hlavou, a všecky údy, jež věrně budou
vzdorovati bouřím světa a věrně státi při hlavě své, pozvedne
jednou do slávy své věčné.

Vítězný Spasitel jest stále s námi až do skonání světa; síIi
nás v bojích a strastech, sytí svým vlastním tělem.

V nesčetných bojích. jež křesťané ve Španělích skoro7sto—
letí vedli proti vetřelým Mohamedánům, Maurům, největších zá
sluh si získal křesťanský hrdina, rytíř Cid v Xl. století. Po smrti
pochován v klášteře u Burgosu. Nad hrobem jest nápis? »Cid
vyhrál sedm bitev za života svého a jednu ještě po své smrti.
Maurové totiž po jeho smrti udeřili na křesťanys velikým vojskem.
Cida už se nebáli. Ale křesťané posadili mrtvolu na koně avedli
na bojištěuNepřátelé se zděsili a volali: »Cid není mrtev, žije
ještě a vede křesťany.a Dali se na útěk. Tak dobyl Cid vítězství
ipo smrti. Pán ježíž největší nepřátele porazil na kříži svou
smrtí, a nesčetná vítězství slaví ještě po smrti a slavném vzkří
šení. Překonal smrt a nepřátele p_oložil za podnož svých nohou.
Vítězství dobyl bez nás, ale pro nás. V dalších vítězstvích volá
však všechny křesťany, aby s ním bojovali, trpěli a vítězili. Na
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křtu sv. a ve sv. biřmování byli jsme všichni k boji povoláni.
V tom jest naše největší sláva a vyznamenání.

»Blahoslavení, kteří trpí protivenství pro Krista. neboť je
jich jest království nebeské.e (Mat. 5.) Budeme-li s Kristem a
církví bojovati a trpěti, budeme s Kristem na věky — kralovati.

V. Strk.

Pondělí velikonoční.
Vyvol si Pána Ježíše za průvodce v životě!

Uvod: Život lidský jest putování, obraz vidíme v poutnícich do

Eugaus jdoucích. Důležito, na této cestě míti Pána Ježíše za průvodce,ne oť

I. J' ním fest ces—taživotem světlá. Jen u něho nalezneme správné po
učení:
I. o původu našeho života,
2. o osudech našeho života,
3. o cíli našeho života.
S ním je:! boj životní snadný. Boj naším úkolem.
I. ?ežz'š povzbuzuje mi: v boji,
2. _7'ežíšposiluje mi: v boji,
3. řešíš nade/me nás v boji.
P. ježiš osvětluje nám cestu životem, usnadňuje nám boj, když ná

sledujeme příkladu učedníků do Emaus jdoucích.
]. Poslouchej P. Yežíše, nec/z ho k sobě mluvili!
2 Pro: hodně často a vřele: Pane, Zůstaň .se mnou!
3. Učastm' .re lámání chleba při mši .tv., při .rv. přijímáni !

I.
!—

»Stalo se, když rozmlouvali a sebe se
dotazovali, že i ]ežiš, přibliživ,_se. šel
s nimi.< (Luk. 24. 15.)

Temný stín do zářící veselosti velikonoční vrhá zármutek
učedníků do Emaus jdoucích, jak o něm dnešní evangelium vy
pravule. Zviklali se ve víře v Pána a Spasitele našeho a to tak,
že ani zpráva, kterou ženy přinesly, ani prázdný hrob víru a dů
věru jejich nemohly oživiti. jak temně a smutně to “vypadá vsrdci
těchto učedníkův! Proto naděje jejich zmizela. »My jsme se na
dáli, že by on měl vykoupiti lid israelský.: Nadáli se, doufali,
než bohužel nyní již nedoufají. Jsou bez útěchy, nevědí si rady.
Tot nevýslovně smutný, ale bohužel jen až příliš pravdivý obraz
těch, jejichž víra a naděje v Pána Ježíše jest zviklána. Než Ježíš
Kristus přichází ve svém milosrdenství zarmouceným učedníkům
vstříc. »Stalo se, když rozmlouvali a sebe se dotazovali, že i Je
žíš, přiblíživ se, šel s nimi.: Přidruží se k nim, aniž se dává po
znati I řekl k nim: Které jsou to řeči,. o nichž rozmlouváte ve—
spolek jdouée & jste smutní? Tato otázka pohne učedníky, že mu
srdce své otvírají a příčinu svého zármutku odkrývají. Iežíš je pc
učuje a konečně se dává poznati. Na smutný počátek následuje
radostné zakončení

Milení! Imy jsme poutníky, nikoli do Emaus, nýbrž na
jiné místo, do vlasti nadhvězdné, do nebe, které nám P. Ježíš

Rádce duchovní. 11
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smrtí svou otevřel a vzkříšením svým zajistil. Na této životní
pouti se nám za průvodce sám P. Ježíš nabízí. Nevýslovně ne
štastni bychom byli, kdybychom P. Ježíše ztratili, kdybychom
odloučené od něho tímto životem kráčeli, kdyby nás na této
cestě nedoprovázel P Ježíš. Minuli bychom se cíle, věčné zatra
cení by bylo naším údělem a naše časné neštěstí by bylo také
zpečetěno. Bez víry v P. Ježíše, a bez lásky k P, Ježíši nemůže
býti také na zemi pravého štěstí, pokoje, útěchy. Starejme se
tedy pečlivě o to, aby na této životní cestě nás Pán Ježíš
provázel. Spíše všeho jiného se vzdejme. K němu vždy vřeleji se
přidružujme, neboť:

]. s P. řežz'šemjest cesta životem světlá,
II. s P. _7ežz'šemjest boj žz'votm'snadný.
P. Ježíši, slavně vzkříšený Spasiteli, který jsi zarmoucené

učedníky provázel, osvítil, potěšil a radostí naplnil, osvět také
ducha našeho, abychom tě vždy lépe poznávali, vždy vřeleji mi
lovali a nikdy se od tebe neodloučili !

i.

le-Ii P. ležis našim průvodcem, pak jest cesta životem světlá.

Kdysi potkal moudrý Sokrates, když už byl stařec, v ulicích
athenských mladíka, jehož pěkná postava a milé tahy v obličeji
živě na něho působily a k němu ho vábily. Slavný mudrc po
stavil se před něho a tázal se ho: »Mladý příteli, víš-li, kde lze
v tomto městě chléb a zeleninu koupiti jako pokrm pro tělesný
život?< Mladík ukázal na místa, těmito věcmi opatřená. Na další
otázku: >Kde lze dostati sukno na šatyřa ukázal oslovený na
jiné místo. »Kde pak lze koupiti životní moudrostřc tázal se
vážně, důrazně stařec. Na tuto otázku neznal mladík odpovědi,
rozpačitě sklopil oči. I pohanský mudrc nedovedl na ni při nej
lepší vůli odpověděti. A jest tomu dnes jinak tam, kde se kráčí
cestou vzdálenou od Krista Pána? Ovšem na tisíce učitelů vy
stupuje, kteří s vychloubavostí tvrdí, že moudrost mají, že nosí
pochodeň k osvětlení celého světa, že pozdvihlirouškus tajemství
a že jsou schopni vésti lidi k netušené výši. Mnoho podniků se
stalo, mnoho cest bylo podniknuto, knihovny byly prozkoumány,
knihy sepsány, všemi prostředky. které geniové vymyslili, hrnou
se tito mudrci do tajemných dílen přírody, aby ji v životních
zjevech pozorovali a poslouchali. A přece, jaké poučení nám po
dávají o vzetí/eu života, o osudech života, 0 cíli života ?

Zdaž nevidíme, jak se uplatňuje opět slovo apoštola národů
(Řím. 1, 22.): »Pravíce se 'býti moudrými, učinění jsou blázny.<
Či není tomu tak? Světlo nalezneme jen u toho, který sám sebe
nazval světlem světa: »Já jsem světlo světa.<<Kdo se ho drží, je
v pravdě moudrý.

I. Zná počátek své životní cesty, vznik sve'lzoživota. Zeptej
se křesťanského dítěte! Řekne ti, že je člověk stvořen od Boha,
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stvořen z lásky, stvořen dle obrazu božího. Ti, kdo se od Krista
oddělili, zdaž dnes našli, že tomu tak není? Tvrdili- to sice, ale
nedokázali. Vynašli něco lepšího, něco více povznášejícího než
učení: Jsem od Boha, on jest původcem mého života? I když
jsem dle těla z prachu, přece jsem mistrovským dílem z boží
ruky. Duši mou stvořil, vtiskl v ní šlechtictví, že jest jemu po
dobná. A důvod mého života jest věčnáláskaboží. Co ti místo toho
dává dnes nevěra mudrců světských? Náš praotecjest kal, bahno,
náš bratr je orang-utang a gorilla. Naše šlechtictví a naše moudrost
záleží v tom, abychom si byli tohoto praotce a tohoto příbuzen
stva vědomi.

2. Kdo se drží Pána Ježíše, dostává poučení o osudech svého
života. Jest přesvědčen, že Pán Bůh řídí osudy jednotlivce i ce
lého světa, všech národů. Ví: nic se neděje náhodou, vše se děje,
poněvadž to Bůh chce, nebo poněvadž to Bůh dopouští. Vševě
doucí oko jeho dívá se na naše potřeby, a jeho všemohoucí ruka
vede vše k dobrému, jen když chceme nahlédnouti v jeho svaté
úmysly. Jen otecká péče jeho vztahuje se na všechno. on to jest,
který šatí květiny luční, který ví o vrabci na střeše, který má
vlasy naší hlavy spočítány. Přinášejí ti, kteří se od Krista vzda
lují, něco rozumnějšího, něco lepšího v náhradu za to? Co jejim
svět? Výrobek, který se stal sám sebou, stroj, který povstal sám
od sebe, který jest složený a jsa v pohybu sám ze sebe životní
bytosti zplodil. Osudy naše? Nejsou seslány Bohem, nýbrž jsou
výsledkem „nezměnitelné, železné, slepé nutnosti nebo vrtochy
právě tak slepé náhody. My sami nejsme nic jiného než výrobky
tohoto světového stroje, který nějaký čas námi pohybuje a ko
nečně zuby svými nás usmrtí. Může takový názor v hodinách
bolesti, kde věřící křesťan s důvěrou k nebi hledí, docíliti jiných
výsledků, než jaké dnes pozorujeme: tupost, zoufalství nebo ši
beniční humor?

3. U Pána Ježíše nalezneš konečně poučení () cz'lz'života
svého. Praví ti: to jest věčná blaženost, věčné spočinutí v Bohu.
_ivot pozemský jest doba setby pro žně nekonečné. Zivot zde

jest škola, zkouška se končí poslednim vzdechem, dle výsledku
zkoušky následuje klassifnkace a rozdělování cen. Dávají ti dnešní
mudrci něco jistějšího, více povznášejícího za náhradu za poučení.
které u Pána Ježíše nalézáš? Co ti mohou poskytnouti? Nic ji
ného než toto: Cíl tvůj je mrtvolou svou hroby naplniti a ve
stálé změně látek hledati a nalézti štěstí nesmrtelnosti. Smrtí uha—
síná jiskra, kterou duší nazýváme. Není zodpovědnosti před věč
ným soudcem, není soudu, není věčné odplaty. Kde jsou důkazy
pro to? Dosud jsou je dlužní. Proč však si dávají tolik práce,
aby sami sobě toto učení namluvili'a jiné jemu přiučili? Nalézají
při tom zájem svůj. Není-li sondu, není li pekla, nemusím se báti,
Bázeň však jest špatným rádcem, a popírání není důkazem.

Drž se proto P. Ježíše a volej s Petrem: »Pane, ke komu
máme jíti? Ty máš slova věčného života. Poznali a uvěřili jsme,
že jsi Kristus, Syn boží.: (Jan 6, 69. 70.) Viz, praví ti: Od Boha

*
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jsi, kráčíš veden rukou boží, jdeš k Bohu. Starej se proto, aby
P. ]ežíš byl stále průvodčím tvým, pak jest světlá cesta života
tvého a i u tebe bude pravdou slovo: »Kdo mne následuje, ne
chodí ve tmě, ale bude míti světlo života; (]an 8, 12.)

II.

8 P. ležišem není jen cesta životem světlá, nýbrž i boj životni
snadný.

Úkolem našeho života jest boj a zápas. Starý job nás uji
šťuje: »Bojování jest život člověka.: (]. l.) Totéž nám pravn sám
P. ]ešíš a slibuje nám nebe jenom jako vítěznou cenu za statečný
boj: »Království nebeské trpí násilí a ti, kteří násilí činí, uchva
cují je.< (Mat. 11, 12.) Boj o království nebeské jest tedy dle
slov P. ježíše horký, násilný boj, neboť na naši záhubu pomýšlejí
nepřátelé mnozí, chytří, rozhořčení. Mnoho nepřátel máš v boy,
jsou nejen mimo nás, nýbrž i v nás. Obojí společně k naší zá
hubě pracují. Jsou to chytří nepřátele. Hledí nás oklamati, ne
zřídka pokojné zámysly na odiv nosí, berou na sebe 'šat společ
níka, oblékají se za anděly světla, vyslídí naše slabé stránky,
číhají na nestřežený okamžik, aby nás náhle přepadli a tím jistěji
cíle svého došli. Jsou to rozhořčení nepřátelé. [ když je sebe ča
stěji zaženeme a sobě podrobíme, povstávají opět na novo. Tak

není v celém životě pokoje, stále musíme býti připraieni k bojiaž do smrti, teprve se smrtí můžeme zbraně složiti.]a nám bude
možno oproti tolika tak chytrým a rozhořčeným nepřátelům do
býti vítězství? Když P. ježíš je nám po boku, když s námi P.
ježíš táhne do boje.

1. Blízkost ielzo nás v boji povzbuzuje. Před očima voje
vůdce je i zbabělec udatný a. smělý. Budeme udatně bojovati, když
sn vzpomeneme, že bojujeme před očima P. Ježíše, že na nás
hledí, on, Pán náš, který jednou vítězné koruny rozdávati bude.
Tato myšlenka na přítomnost boží. na Boha vševědoucího vedla
čistotného josefa k vítězství v tuhém boji. »Kterak mohu zlé či
niti a hřešiti proti Bohu svému ?: (1. Mojž. 39, 9.)

2. P. ]ežíš nejen nás v boji povzbuzuje, nýbrž nás i v boji
posiluje, když bojujeme jemu po boku. Nenechá nás samy bo
jovati, nýbrž bojuje v nás a s námi. Neboť jeho se věc také do
týká. Čeho se má proto báti ten, jehož Bůh posiluje? V důvěře
v tuto pomoc volal sv. Pavel: »Vše zmohu v tom, jenž mne po
siluje.<<Nepraví apoštol, zmohu něco, zmohu málo, nikoli, věří
a jest přesvědčen, že zmůže všechno, když mu Bůh pomáhá a ho
posiluje. ,

3. P. _7ežz'šnás konečně nadchne v boji-. Či nepocituje vo
jín radostné nadšení, když vidí, že jeho vůdce napřed v boj se
dává, když vidí, jak podstupuje nejtěžší a nejzuřivější boj, když
vidí, jak krev svou prolévá a ranami jest pokryt. poněvadž chce
své lidi z bídy a smrti vysvoboditil Tak vidíme Spasitele o Veli
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konocích. Na svém oslaveném těle má pět ran jako znamení slav
ného vítězství. Praví nám, co Pán pro nás vytrpěl, ale také nám
ukazují, jak slavné vítězství nás očekává, když statečně jemu po
boku vytrváme.

Zdaž není tedy boj životní snadný před očima takého Pána,
s pomocí takového vojevůdce a za vedení takového vítězePSním
apoštolé statečně bojovali, slavně zvítězili a nyní mají s ním po
díl na věčné blaženosti. Milliony lidí následovali apoštolů, právě
tak šlechetně bitvy Páně sváděli a jsou rovněž ozdobení nevad
noucími korunami.

Jak dostojí životnímu boji ten, který není v ležení P. Ježíše,
kdo se emancipuje od víry v Krista, od naděje v něho? I zde se
slaví vítězství, vítězství zbabělosti, vášní, nešlechetnosti, vítězství
nad spravedlností, kterou potlačuje, nad ctností, kterou znásilňuje,
nad nevinností, kterou ku pádu přivádí.

Jest tedy pravda: 5 P. Ježíšem jest cesta životem světlá.
Pán nám dává jisté, povznášející a potěšující .poučení o původu,
o osudech a cíli našeho života. S P. Ježíšem jest boj životní
snadný. Povzbuzuje nás, posiluje nás, nadchne nás.

Zbývá nám ještě zodpověděti otázku: Jak se budeme moci
po boku P. Ježíše držeti? Kdy můžeme doufati, že nám na naší
pozemské pouti světlo udělí? Že nás v boji životním bude pod
porovati, posilovati a k vítězství napomáhatiř Odpověď nalezneš
v dnešním evangeliu.

1. Zdaliž srdce naše nelzeřelo ?) nás, když mluvil na cestě
& otvíral nám písma/3: ptali se učedníci vzájemně. P. Ježíš jim
počínal otvírati písma, tu se rozednívalo v mysli jejich, bylo jim,
jako by jim šupiny padaly s očí, a teplo bylojim usrdce. Má-li
také u tebe býti světlo v mysli a teplo v srdci, musíš se ke Spa
siteli přibližovati a k sobě ho mluviti nechati. Jak ale může
k tobě mluviti, když před ním utíkáš, místo abys ho slyšel, po
dlouhá léta žádnou poučnou náboženskou knihu nečteš, kázání
se vyhýbáš jako dlužník svému věřiteli? Jdi Spasiteli vstříc tím,
že častěji v náboženských knihách čísti, pilně kázání navštěvovati
chceš a k němu s upřímným srdcem mluviti budeš: »Pane, mluv,
služebník tvůj poslouchám I u tebe bude světlo v duši a teplo
u srdce.

2. Když se učedníci přiblížili k městečku Emausům, a P. Ježíš
dělal, jako by chtěl dále jíti, přinutili ho, řkauce: »Pane, zůstmž
: námi, neb se připazdz'vá, a den se již nachýlz'l.Následuj tohoto
krásného příkladu, volej i ty s upřímným srdcem: Zůstaňs námi,
již jest večer, a den se již nachýlil. Pro koho není večer dalek?
Večer života. Jak často umírají lidé neočekávaně, náhle? Večer
štěstí. Vždyť štěstí tvoje stojí na hliněných nohách, které skrovný
náraz zničí. Večer ctností, kterou bouře pokušení, zkypění vášně
v nebezpečí přivádí. Večer víry. Bohužel u mnohých to večer,
který již velmi velký stín dává, a jehož temná noc nevěry násle
dovati hrozí. Ale nejen se modli jednoduše. Čiň Spasiteli násilí,
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přinut ho dle příkladu apoštolův. Jak velice se mu líbí takové
nucení! nic mu nemůže odporovati.

3. Ještě jiný prostředek ti udává dnešní evangelium, jak
můžeš P. Spasitele u sebe držeti. »A stala se, když seděl s nimi
za stolem, že vzal chléb, dabrařečz'l lámal a podával jim. Ještě
stále láme Spasitel chléb a podává jej svým učedníkům. »La'me
jej při mši sv., podává jej ve sv. příjímání. Proč se zahnizďuje
v mnohých dušlch tma? Proč jsou tak mnohá srdce chladná,
ledová? Nejsou při tom, když Pán chléb láme a podává. Mše sv.
není magnetem srdcí jejich, sv. přijímání není častým pokrmem
duší jejich. Kdyby křesťané těchto tří prostředků řádně používali,
jistě by nebyl Spasitel cizincem u tak mnohých, jsou-li s ním
vírou nadějí a láskou úzce spojeni, bude P. Ježíš průvodcem je
jich života, jich světlo, jich síla, jich útěcha.

Vezmi si tedy, milý křesťane, ztéto úvahy domů poučení a
pevné předsevzetí, že budeš duši svou živiti pilným posloucháním
kázání a nábožnou četbou, že se budeš vytrvale modliti, pilně
mši sv. navstěvovati a často, ochotně ke stolu Páně přistupovati.
V pravdě, světlá bude cesta tvého života, snadný ti bude boj
životní.

Za pronásledování křesťanů za císaře Maximiniana objevil se
mladý vojín, Viktor, před místodržitelem v Marseilli. Byl veden
k obětnímu oltáři Jupiterově, a byl mu dán přísný rozkaz oběto
vati, jinak že ho nejtěžší tresty očekávají.

Mladičký vojín, rozhořčen nad takovouto žádostí, místo aby
poslechl, nohou oltář rozbil a pravil: »Jenom jedinému Bohu se
klanlm, a ten jest Ježíš Kristus.: To mu připravilo nejhroznější
útrapy. Konečně rozemlen mlýnským kamenem, vypustil ducha.
Ale v okamžiku smrti zazněl hlas: »Viktore zvítězil jsi.: Příteli!
Zůstaň jako tento vojín věrný Pánu Ježíši u víře, naději a lásce,
Pak tě světlem svým osvítí, abys nezabloudil,-nýbrž jako vjasný
den chodil. Povzbudl, posílí, nadchne tě, abys v boji spasitelném
slavně zvítězil a účastným byl zaslíbení: >Kdo zvítězí, dám jemu
seděti s sebou na trůnu mém, jako jsem i já zvítězil, a sedím
s otcem svým na trůnu jeho.< (Apok. 3, Zl.) Amen.

Dle Hamrle 7m: Ne). 703. Holý, O. Praern., farář v Holišově.

Na pondělí velikonoční.
O cestě do Emaus.

1. Smutně kráčeli dva učedníci Páně od Jerusalema k Emau
sům. Byli celí poděšeni i zmatení strašlivýmřvýjevy při umučení
i smrti Páně, a pak i vypravováním žen, že tělo božského Mistra
jejich vhrobu nenalezly, ale spatřily zjevení anděIa, jenž jim ohla- \
šoval, že vstal z mrtvých. Když tak celí rozrušení cestou dále se
ubírali, připojil se k nim pocestný, jehož nepoznali. [ jsouce
v dojmy své pohříženi, rozmlouvali i po příchodu jeho dále o tom,



-—167—

co celou mysl jejich zajímalo. Tak ale poskytli Pánu Ježíši vhod
nou příležitost, aby se jich otázal, proč mysl jejich jest tolik
zkourmoucená; a pak aby jim mohl vytknouti nevěru jejich, do—
kazuje z výroků proroků, že Kristus za spásu duší musel to vytrpěti,
co vytrpěl, a tak vejíti do slávy své.

Když se za hovoru přiblížili ku městečku Emausům, dělal
se Pán ]ežíš, jako by chtěl dále jíti, žádaje si, aby oni sami ho
k sobě pozvali, a v odměnu za to pak poznati ho mohli. I pro
sili ho, ano donucovali ho prosbou svou, řkouce: »Pane, zůstaň
s námi, neb se připozdívá a den se již nachýlil.: I byl jím po
vůli, a dal se jim pak poznati při lámání chleba, načež zmizel
s očí jejich. _

2. Mnohý uvažuje o této události, povzdechne sobě: O kéž
bych i já mohl v těchto dnech kráčeti po boku vzkříšeného
Spasitele, přijímati poučení i utěšení od- něho, a poznávati mi
lostnou tvář jeho! „

Ale vzdálená jest Svatá země, kde se toto všecko stalo.
Z Jerusalema vychází se k Emausům branou" Damaškovou, na
severozápadu města, a cesta do Emaus trvá asi tři hodiny.
V Emausích ovšem také nejsou více učedníci Páně; ale jest tam
památka na jednoho z nich, totiž Kleofáše, kostel památce jeho
zasvěcený. Kleofáš byl zajisté později jako věrný učedník Páně od
židů pro horlivé vyznávání víry v něho zavražděn, a tu i pohřben.
Dále jest v Emausích nyní proslulý klášter Františkánů s krásným
chrámem; a konečně jsou tu i zříceniny kostela, který tu byli
ve středověku vystavěli rytíři řádu maltánského.

Poněvadž nelze nám do Svaté země putovati, a tam mimo
jiné posvátné památky i Emausy navštíviti, postaral se sám otec
vlasti Karel IV. před sty lety o náhradu za ně v Praze. Vysta
věl totiž r. 1347 a bohatě nadal klášter na Novém městě před
Vyšehradem, a uvedl do něho mnichy obřadu slovanského;
pročež i ústav ten >Na Slovanet:/ta nazván byl. A ku klášteru tomu
vystavěl Karel inádhernou svatyni, která dnešního dne L. P. 1372
slavně posvěcena byla. Poněvadž ale dnešního dne čítá se sv.
evangelium o učednících do Emaus jdoucích, nazván kostel ten
i s klášterem také Emausy. Dnešní tamní slavnost pout jest vý—
roční památkou na posvěcení kostela toho. '

Kdo nemůže do Emaus ve Svaté zemi, snad může aspoň do
Emaus v Praze; a kdo nemůže ani toho ani onoho, má zůstati
„bez útěchy? ó nikoli! I pro takového máme vzácnou památku
na slavnost dnešní. A jakou?

Uložena jest ve slovích prosících učedníků Páně: »Pane,
zůstaň s námi, neb se připozdíválc

3. Ano tak naučme se se vší vroucnostlvolati ku svrchova-
nému Pánu svému: Pane, zůstaň s námi! Ochraňuj nás, prová
zej nás bezpečně po cestách pozemské pouti naší, abychom na
ní nezbloudili! Pane zůstavej s námi ia) ve štěstí i 6) v neštěstí l

a) Třeba jest věru. aby Pán zůstával při nás ve štěstí. Nebo,
jestliže se komu na světě ve všem dobře vede, takový nejspíše
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zapomíná na Dárce všech statků, a pohrdá přikázaními jeho, na
místě aby jich z vděčnosti co nejhorlivěji plnil. Komu se na
světě dobře vede, podobává se lodi plynoucí po—-vodě bez ná
kladu, jež v čas bouře vlnami zmítána nejsnáze utone. Lidé ve
štěstí jdou po radovánkách, divadlech, lázních, výletech i jiných
zábavách a zapomínají při nich se modlit, neděle a svátky po
křestansku světit. l v čas velikonoční zdá se jim příliš mnoho,
aby se měli u nohou kněze na místě božím pokořiti, a řádnou
sv. zpovědí dUŠí svou očistiti. Kněz káže jim příliš prostě, knihy
náboženské jsou jim nechutné, vzpomínky na smrt i soud nudné
a předčasné!

Jak štěstí svádí, vidíme na králi Davidovi. Dopřál si do
brých hodů, po nich pak lehkomyslně po sousedstvu zevloval,
spatřil ženu Uriášovu, jež se mu zalíbila, a stal se posléze cizo
ložníkem i vrahem!

Syn jeho Salomazm slynul moudrostí, jako nikdo jiný před
ním ani po něm. Když měl velikou chválu u všech vůkolních
národů, & zahrnován byl dary ze všech končin: k vůli pohan—
ským ženinám, jimiž se obkl0pil, stal se posléze i sám modlo
služebníkem! Kdo by se neměl tedy pozemského štěstí lekatiř
Kdo by se měl Spasiteli diviti, když prohlásil, že spíše velbloud
projde uchem jehelním, nežli aby bobatec, jenž ovšem bohatství
svého zneužívá, vešel do nebe?

A proto. vede-li se nám dobře, volejme jen se vší vrouc
ností: »Pane zůstaň s námi abychom na tě ve svém štěstí po
zemském nezapomněli a nezahynulilc

b) Ale vneštěstí sluší se rovněž volati: »Pane, zůstaň snámi,
abychom snad ve své bídě tobě nezlořečili, se ti nerouhali, na
mysli neklesali, na tebe nezapomínali a nezahynulilo

Hlad zajisté bolí, svádí ku reptání, zvláště ty, kdo snad od
mládí v blahobytu žili. Bolí i nepřízeň lidí. potupa od bližních,
podezřívání i nejlepších úmyslů, a snad od lidí, od kterých nej
méně jsme si toho zasloužili a se nadáli. Ale vězmel že bez do
puštění božího nic se na světě neděje-, ba že ani jediný vlas
a hlavy naší nepadá. Někdy dopouští na nás Bůh utrpení, aby
chom v něm jako zlato v ohni od svých nedokonalostí očištěni
byli zde na zemi, aby nás nemusel kárati jednou na věčnosti.
Jindy dopouští Bůh kříže na nás, aby nás pokořil a dal nám
příležitost, bychom si zásluhy pro nebe rozmnožili. Ale cokoli
Bůh činí nebo dopouští, vše děje se pro čest jména jeho a pro
pravé, věčné blaho naše. A zkouší-li nás, vždy nabízí sám po
korně prosícím i milost, abychom vše bez úrazu vytrpěli. —

A proto tedy ve štěstí i neštěstí se vší vroucností volejme
vždy ku Spasiteli svému: »Pane, zůstaň s námi!: Naučení toto
bude nejužitečnější památkou naší z pouti do Emaus; nebo za
pomoci boží v pokušeních zvítězíme, hříchů se uvarujeme, zá
sluhy své rozmnožíme, abychom naposled obdrželi korunu věčné
slávy, slíbenou věrným služebníkům božím. Amen.

Dr. K. L Řehák.
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Cyklus kázání 0 mši svi)
_ Prohledal jsem řadu ročníků rozličných časopisů homiletických a dal
jsem za pravdu P. Augustinu Galenovi O. S. B., který tvrdí, že se mnoho
moralisuje na škodu církve. O mši sv. jsem našel málo kázání. Upravil jsem
cyklus, ovšem nedokonalý, protože thema o mši sv. by žádalo více duchov
ních řeči. Než, aby posluchači touže látkou nebyli snad unaveni, jest ká
zání jen šest. Dá—liPán Bůh, v příštím ročníku více o čtverém úmyslu, na

který se mše sv. koná a o užitcích mše sv. Kázání liturgická jiště později.Komu by se řeči zdály dlouhé, může přiměřeně zkrátiti — tomu při
hhženo. '

I. Nekrvavá obět ustanovena.
Il. Obět mše sv., obět ustavičná.

III. Obět na kříži a obět mše sv.
IV. Mše sv. se koná na čtverý úmysl.
V. Tři hlavní částky mše sv.

VI. Mše sv. školou ctností

I.

Nekrvavá obět ustanovena.

»To čiřite na mou památku !c
Luk. 22, 19.

Jedním z nejdůležitějších a nejsvětějších výroků božského
Mistra našeho jest rozkaz při poslední večeři apoštolům daný:
»To čiňte na mou památku l: Tato slova přijala církev jako dra
hocenný odkaz svého chotě a plní tutorposlední jeho vůli od jeho
nanebevstoupení až na naše časy. S láskou, ba s žárlivostí hájila
odevždy tohoto rozkazu proti bludařům jinak učícím. dobře vě
douc, že mše sv. je středem veškerého církevního života, sluncem,
z jehož paprsků hojně milosti do srdce našeho plyne. Mše sv.
naplňovala apoštoly horlivostí, aby království boží na zemi po
všech končinách země šířili a upevňovali.

Mše SV. dodávala mučedm'kům síly, aby za Krista i krev
i životy své dali.

Mše sv. propůjčovala biskupům a vyznavačům nadšení, aby
na vinici Kristově obětavě pracovali.

Mše sv. byla kněžím ajálmům pramenem, z něhož čerpali
novou trpělivost v těžkém svém povolání.

Mše sv. zdobila svaté panny a vdovy čistotou těla, nepo
skvrněností srdce, tak že již zde na zemi vedly život andělův.

Mše sv. je nepřeberným pramenem všech milostí.
Vezměte katolíkům mši sv., vzali jstejim všecko; beze mše

sv. církev zanikne.
Proto velicí bludaři, kteří od církve odpadli. zavrhovali &

potírali obět mše sv., dobře vědouce: přestanou-li katolíci navště
vovati obět mše sv., veta, konec je jejich spravedlnosti, konec
křesťansky spořádanému životu.

. *) Lze jich užíti na neděle po Velikonoci.
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Popatřte na osady, kde se mše sv. zanedbává, a přesvědčíte
se, že tam hyne zbožnost, vzájemná láska, dobrý mrav a že se
tam zahnizďují všemožné neřesti.

Pohledte do osad, kde návštěva služeb božích je hojná —
přesvědčíte se, že tam zkvétají všechny křesťanské ctnosti.

ó kéž by jen katoličtí křesťané navštěvovali mši sv. hojně,
pokud možno „denně! jak mnoho milostí jim nabízí a slibuje Spa
Sitel v oběti nejsvětější! _

A proto, drazí křesťané, jsem si umínil, že o tomto nej
vzácnějším pokladu, který církev sv. chová, v několika přednáš
kách v této sv, době velikonoční k vám promluvim. Budete-li
dobře znáti podstatu mše sv., zamilujete si tím více tu vznešenou
obět Kristovu a s tím větší horlivostí budete spěchati do domu
božího, abyste oběti mše sv. zbožně přítomni býti mohli.

Nuže, předmětem dnešního prvního rozjímání našeho budiž:
]. U všech národů shledáváme oběti;
2. nekrvavou obě! přinesl Spasitel při poslední večeři a
3. ustanovil při ní obe'l mše sv.
Č) nejsvětější! Pane, nejdražší oběti naše. řidiž moje ústa,

aby co nejvíce posluchačů nadchla k návštěvě mše sv.

I.

U všech národů světa nacházíme víru v Boha a jako pro
jev a výraz víry té úkon obětní, obět. již ve 4. kapitole první
knihy Mojžíšovy vypravuje nám Písmo sv. 0 obětech synův Ada
mových ——a starověký dějepisec Plutarch dosvědčuje: »Viděl
jsem mnoho měst bez hradeb, bez zákonů, bez mincí, bez písma
— ale žádného města jsem neviděl bez oběti a modlitby.: Tento
všeobecný úkaz vyplynul :z přirozené potřeby lidského srdce.
Člověk cítil potřebu pánu vesmíra nějakým zevnějším úkonem
projeviti svou úctu a připadl na myšlenku přinésti Bohu nějaký
dar buď z bohaté úrody zemské (plodiny, víno, kadidlo, olej)
aneb z rozmnoženého stáda, a zničením (spálením, vylitím) aneb
změněním daru toho uznati jej za svého nejvyššího pána. Tímto
úkonem chtěl člověk vzdáti Bohu svou největší chválu pro jeho
mOc, projeviti mu'dz'k za “přijatá dobrodiní, prositi ho za nové
dary, za pomoc a ochranu a u něho vyžádali si odpuštění spá
chaných přestupkův, u něho hledati spojení, které následkem ve
liké viny přerušeno bylo. Proto všic/zni národove' přinášejí nábo
ženské oběti s tím čtverým úmyslem: aby nejvyšší božstvo chvá
lili a jemu, děkovali, prosili za různé dary a za odpuštění.

Ani nejdokonalejší náboženství nemohlo tedy zůstati bez
oběti, a dostalo se mu oběti nad všechny jiné oběti tak vynika
jící, jak pravé náboženství vyniká nad náboženství nepravá.

Během časů uchýlilo se lidstvo od víry v pravého Boha a
začalo uctívati mnoho bohů; tlm zároveň i čistá bohoslužba prv
ních lidí se zvrátila, tak že lidé se domnívali, že ku poctě božstev
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svých i vraždy, zabití dítěte dopustiti se mohou, a přinášeliilidské
oběú.

jediný národ israelský zachoval čistou víru v jednoho Boha,
jedině u toho národa přinášeny byly oběti pravému Bohu, jak
Mojžíš nařídil. Ale oběti starozákonní, jako celý Starý zákon sám,
byly jen úvodem, stínem a předobrazem té nejdokonalejší oběti
nejčistšího Beránka božího, který svou smrtí na kříži sňal hříchy
celého světa.

Krev býků a kozlů neměla té moci, aby hříchy shlazovala,
nemohla usmířiti Boha rozhněvaného. K tomu bylo třeba vele
kněze, který by všecky lidi svou vznešeností předčil, a tím byl
Ježíš Kristus, Syn boží. Tím, že se stal člověkem, že hříchy všeho
lidstva na se vzal a potupnou smrti na kříži zemřel, obnovil opět
přerušené spojení Boha s lidmi a otevřel pramen, z kterého by
mohli čerpati pro hříšné a Bohu odcizené duše své, on jest tedy
sám obětí novozákonnou!

Než smrtí Spasitelovou neměla přestati obět novozákonní;
obět ta dle starozákonního proroctví Malachiášova měla se ko
nati po všem světě a Spasitel měl býti veleknězem na věky. Nad
to přálo si nejvřelejší srdce jeho, aby všichni lidé mohli přítomni
býti té oběti novozákonní. Proto z veliké lásky své postaral se
o to, aby ta obět, kterou přinesl na Kalvarii, ustavičně se obno
vovala. Kterak to učinil?

Poslyšte !
II.

V den před svou smrtí zasedl se svými apoštolyk poslední
večeři, a jakoby se ani nemohl dočkati toho svatého apamátného
okamžiku, jejž na věky blahoslaviti budou všichni křesťanští ná
rodové, pronesl ta památná slova (Luk. 22, 15.): >S toužebností
žádal jsem jísti tohoto beránka s vámi, prve nežli bych “trpěl.“
Věděl, že po požití beránka nadejde chvíle, v níž ukáže světu, že
:když miloval své, kteří byli na světě, až do konce (všech časů,
všech věků) je milovalc. (Ian 13, l.)

V tu chvíli zaplesalo v předpeklí srdce Melchisedechovo,
který před věky obětoval chléb a víno, neboť viděl, že již nade
šel čas, kdy pravý, novozákonný Melchisedech, přinesl v předvečersvé krvavé oběti obět nekrvavou.

V tu chvíli zaplesal David nebot mělo se naplniti jeho pro
roctví: »Ty jsi velekněz na věky dle řádu Melchisedechova.<'
(Žalm 109, 4)

V tu chvíli obracely se v předpeklí očivšechk Malachiášovi,
neboť od toho okamžiku uskutečňovati,s'e mělajeho bohonadšená
věštba: »Nemám zalíbení ve vás (kněží starozákonní) adaru ne
přijmu z ruky vaší, nebot od východu slunce až na západ veliké
jest jméno mé mezi národy a na každém místě obětována bude
jménu mému obět čistálc (Malach. 1, 10.—-11.)

Kristus Pán vzal do svatých a velebných rukou svých veli
konoční, nekvašený chléb, jejž požívati v ten den zákon naři
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zoval, požehnal jej a pravil nad ním: „Vezměte & jezte, totof
jest tělo má.“

Podobně vzal i kalich s vínem, požehnal jej a pravil nad
mní: >Pijte z toho všichni, tatof jest krev má nového zákona.<

Na počátku věků řekl všemohoucí Bůh: Budiž -— a stalo
se, poručil, a všecky věci povstaly z ničeho; »neboť on řekl, a
všecky věci učiněny jsou, on rozkázal, a stvořeny jsouc ( alm
32, 9.); on dal zákony přírodě, a zákony ty nezměnitelně jsou
zachovávány. Když pak přišla plnost času, řekl všemohoucí Syn
boží nad chlebem: >Totoť jest tělo měla a nad vínem: »Tatot
jest krev má!a a proměnil těmi slovy chléb a víno ve své tělo
a ve svou krev. Neřekl: »Tento chléb obsahuje tělo mé,c »toto
víno obsahuje mou krev.: Nepravil: »V tomto či pod tímto chle
bem jest mé tělo,c »v tomto či pod tímto vínem jest má krev ;.
nikoliv. jeho slova jsou jasná a přesná: »Totot jest tělo mé,:
»tatot jest krev málc Těmi všemohoucími slovy svými proměnil
Spasitel podstatu chleba v podstatu svého těla a podstatu vína
v podstatu krve své právě tak, jako v Káni Galilejské proměnil
vodu ve víno A když držel ve svatých a velebných rukách svých
své tělo a v kalichu svou krev, sebe sama pod způsobamz' c/zleba
a vína sve'mu nebeskému Otoz' obětoval. Ničeho jiného neučiní
zítra, na Veliký pátek. Na oltáři, jenž slove kříž, vydá své tělo
v obět, a vylije krev svou na skálu Kalvarskou na usmíření lid
stva s Bohem. Než pro tu hroznou a krvavou obět nalezl milou
a nekrvavou clonu, tajemnou roušku, totiž způsobu chleba avína,
a v tom okamžiku se stává skutečně veleknězem podle řádu
Melchisedechova.

III.

Ale Spasitel má býti veleknězem na věky a jeho obět má
býti přinášena na každém místě, od východu slunce až na západ.
Proto Spasitel, který o sobě řekl: »Da'ua jest mz' všeliba' moc
na nebi 7'na zemic, udílí z této moci při poslední večeři svým
apoštolům pravě: »To čiňte na mou památkulc Čiňte tak, jako
já ; proměňujte chléb v mé tělo, víno v mou krev. Obětujte u všech
národů a na všech místech mé tělo a mou krev pod způsobami
chleba. a vína! »A kolikrátkoli budete chléb tento (nebeský) jisti
a kalich píti, smrt moji zvěstovati budete, dokavadž nepřijdu
(k soudu poslednímu).- (I. Kor. 11, 26.)

Těmi slovy posvětil Spasitel apoštoly na služebníky své
a rozdavače tajemství božích (I. Kor. 4, l.), na kněze nového a
věčně/zozákona, a učinil novozákonní obět středem bohoslužby
křesťanské. jak slavné to plnomocenství pro hříšné ruce lidskél
Jaké to vyznamenání člověku prokázáno! »Co andělům nebylo
popřáno- — volá sv. Augustin, »to lidem bylo dáno. Nad tímto
plnomocenstvím trne nebe, žasne země, třese se peklo lc

Než, budou apoštolové moci proměňovati chléb v tělo a víno
v krev Páně?
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Co Bůh člověku příkazu/'e, to může člověk učiniti. Na rozkaz
boží činil Mojžíš strašlivé zázraky v Egyptě, Eliás »člověk nám
podobný. utrpením poddaný: (jak. 5, 17.), rozmnožil vdově Sa
reptské mouku v nádobě a olej v lahvici, že obého neubývalo.
Petr kráčel po hladině vodní, apoštolové činili mnohé zázraky.
jak jim božský Mistr předpověděl: »Ve jménu mém budou zlé
duchy vymítati, novými jazyky mluviti, hady bráti, a jestliže by
co jedovatého pili, neuškodí jim; na nemocné budou ruce vzklá
dati, a ti se uzdraví.< (Mar. 16, 16.—17.) A kniha skutků apo
štolských vypravuje nám, jak se to vše vyplnilo.

Nuže, apoštolům a jich nástupcům poroučí Spasitel: »To
čiňte na mou památkulc a jeho slova neměla by míti tutéž moc,
jako slova, která pronesl Bůh k Mojžíšovi, když mu poroučel,
aby v jeho jméně činil zázraky v Egyptě, neměla by míti tolik
moci jako slova pronesená k Eliášovi, aby rozmnožil "vdově Sa
reptské mouku v nádobě a olej v lahviciř Slova Spasitele při
poslední večeři pronesená neměla by míti tolik-moci, jako ta 'ne
sčetná slova, jimiž nemocné uzdravoval a mrtvé křísil, jimiž to
noucímu Petrovi po hladině vodní kráčeti nařizoval? Slova: »To
čiňte na mou památku: neměla by mítiltutéž moc jako ta slova,
kterými apoštolům odevzdával moc zázraky činiti? Ta slova: »To
čiňte na mou památkulc vyšla z týchž svatých úst jako slova:
>Kterým odpustíte hříchy, odpouštějí se jiml — mají tedy za—
jisté i touž účinnou a divotvornou moc. Apoštolové tu moc při
jali a na své nástupce vzkládáním rukou a modlitbou ji přenesli.
Proto biskupové a kněží skutečně a podstatně při každé mši sv.
obětují nebeskému Otci tutéž obět, kterou Kristus Pán sám při
nesl v předvečer svého umučení ve večeřadle jerusalemském.

* * *

Nejmilejší! Heřman Cohen pocházel ze židovské rodiny
hamburské (* 1821, j 1871 ve Špandavě), byl hudebně velice na
dán a slavným pianistou. V kostele sv. Valeria v Paříži řídil
jedenkráte při mši sv. sbor zpěváků. Milost boží se ho dotkla
v té chvíli, kdy kněz mši sv. pozdvihoval, tak že až slzy vytryskly
z jeho očí. Dal se pokřtíti, stal se horlivým katolíkem a zavedl
v Paříži noční uctívání nejsvětější Svátosti oltářní. Avšak hledal
ještě větší štěstí — a to ve stavu řeholním. Stav se karmelitá
nem byl na kněze vysvěcen a působil blahodárně zejména v jižní
Francii, kde mnoho svých bývalých souvěrců obrátil. Jaké
světlo vzešlo mu ve mši sv., jakým světlem stal se sám ji
ným !

Dr. Jindřich Eisenbach, professor na universitě v Tubinkách,
byl protestantem. Náhodou navštívil ve Štuttgartě katolický chrám
a byl přítomen mši sv. Zvláštní pocity se ho zmocnily; neuko
jitelná touha hnala jej opět a opět na mši sv., až se stal katolí
kem a ve sv. přijímání spojil se se Spasitelem co nejúžeji. Co to
bylo, který to byl magnet, jenž jej k sobě poutal?
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jiný konvertita, Bernard Giese, druhdy protestantský du
chovní, píše sám o sobě: »Ze zvědavosti navštívil jsem katolický
chrám v Hamburku., Právě byla konána slavná mše sv. a tak na
mne účinkovala, že jsem se nezdržel pláče, ačjsem rozuměl pouze
slovům otčenáše.

Drazí posluchači, to jsou události, které zajisté zasluhují naší
pozornosti. Tážeme se: Odkud vychází při mši sv. ta tajná moc,
která si duše tak podmaňujeř A víra nám odpovídá: Od nikoho
jiného, než od velekněze na věky, od ježíše Krista, slunce spra
vedlnoeti, který posílá paprsky milosti své do srdcí lidských nej
více, nejraději a nejčastěji v ten okamžik, když jako beránek
obětní na oltáři leží.

Snad se ti, příteli, bude zdáti, že události uvedené jsou
přehnané. Nuže, slyš odpověď: Když Nathanaěl nechtěl uvěřiti,
že by Messiáš mohl vzejití z Nazareta, řekl jemu Filip: »Pojď a
vizlc (jan 1, 40.) a v Starém Zákoně v žalmech (33, 9.) čteme:
>Okuste a vizte, jak libý jest Hospodin; blahoslavený člověk,
který doufá v něj!:

Pojď tedy i ty, pochybující křesťane, okus a viz, jak libý,
sladký jest Hospodin! Nepůjdeš na tu předrahou obět mše sv.
marně, neodejdeš s prázdnem, ale přesvědčíš se, že při mši sv.
rozdává velekněz na věky hojné milosti. Ze sv. hostie vidí Spa
sitel do tvého srdce, slyší tvoje prosby, tvoje modlitby. Přijď jen
a viz ; pojď a okus! Budeš li zbožně přítomen mši sv.,neodejdeš
z domu božího bez hojného požehnání, bez posily, bez po
těchy. ' “'

Nuže, kdykoliv uslyšíš hlas zvonů mile tě zvoucích na tu
sv. obět, kdykoliv ti bude jen trochu možno, uposlechni rád me

'lodického jejich hlasu a řekni si s Davidem: »Vejdu k oltáři Ho
spodinovulc Amen. IP.-S.

Cyklus řeči o modlitbě.
Podává lan Nap. los. Holý O. Praem., farář v Holišově.

První neděle po Velikonoci.
Pojem o rozdělení modlitby.

Odpověděl Tomáš a řekl jemu: Pán
můi a Bůh můj ! jan 20, 28.

V bitvě u Solferina r. 1859 byli dva Francouzi těžce zra
něni. jeden z nich byl trpělivý, druhý zlořečil, nadávala ze zlosti
pravil k prvému: Což ty nemáš bolesti? — Mám hrozné bolestí.
-—Ale nestěžuješ si, neříkáš nic. — Nikoli, odvětil, modlím se.
Druhý byl tím zaražen a sám o sobě vypravuje: Soudruh můj
se modlil a čerpal z víry v Boha sílu, které jsem neměl, odvahy.
která mi scházela. Byl jsem tím tak dojat, že od toho dne také
já věřím a modlím se.
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Vidíme na tomto příkladě očividně blahodárnou působnost
víry a zvláště modlitby. Kdo řádně v Boha věří, také se modlí.
jakmile Tomáš uvěřil, ihned vzdal Pánu Ježíši čest a chválu, vo
laje: Pán můj a Bůh rnůjl Když Bohu čest a chválu vzdáváme,
tím se právě modlíme, jest to modlitba chvály, nejlepší způsob to
modlitby.

Právě za našich dnů však se modlitba zanedbává, a proto
také shledáváme tolik nespokojenosti ve světě. A nebude lépe,
dokud se svět nevrátí k Bohu upřímnou a řádnou modlitbou.
Proto chci v několika řečích mluviti o modlitbě. A právě tato
doba v církevním roce je k tomu velice příhodná. Neboť z hrobu
povstalý Spasitel dlí jaksi mezi námi, proto k němu církev svatá
pozdvihuje oči a srdce věřících, a jakoby nebyla spokojena jen
s modlitbou doma a v chrámě, vystupuje z kostela a kráčí () sv.
Marku a o prosebných dnech do polí, aby modlitby své rozmno
žovala, by je Kristus takořka přednesl Otci svému, když vstoupí
na nebesa. Věnujeme proto několik neděl úvaze o modlitbě a za
jisté z těchto úvah mnohý užitek míti budeme. Pro dnešek si
zodpovíme jen dvě otázky:

]. C0 jest—modlitba.
II. Proč se modlíme.

Pojednání.
].

Pán ježíš v zármutku svém na hoře Olivetské odešel od
svých učedníků, poklekl na kolena a modlil se. Uč se, co máš
činiti, ke komu se máš utéci, když zármutek svírá srdce tvé,
a není člověka, jenž by tě pochopil. K Bohu se utec, vzdálen
hluku světského, jemu vypravuj žalost svou, modlí se, žádej ho
o pomoc. Tvé volání a tvá modlitba jest důkazem víry a naděje
tvé v Boha, a již proto se mu bude líbiti. '

Pán ježíš pozdvihl nábožně mysl svou k Bohu, Otci svému,
a pravil: :Otče . . .: Tak jest modlitba nábožnápozdvižení mysli
k Bohu. Co rozumíme myslí? Nebylo by správné, kdybychom
tím jen rozum rozuměli, neboť myšlenka na Boha nemůže býti
ještě modlitbou. Můžeš se dlouhý čas Bohem a božskými věcmi
zabývati, o vlastnostech božích, o tajemstvích víry přemýšleti,
a přece toto přemýšlení nezasluhuje jména modlitby. jestliže
k rozumu nepřichází srdce a jestliže srdce patřičné city ne—
vzbudí, může se říci, že se učíš, studuješ, ale nemůže se říci, že
se modlíš. Rozum a srdce náleží dohromady, aby modlitbu ko
naly, rozum takořka působí na vůli, na srdce, aby jiskru modlitby
v něm vzbudilo.

Pozdvihuji se na př. rozumem k božskému milosrdenství
a hledím pochopiti bohatství jeho, zkoumám důvody, které Pán
pro své milosrdenství dal, přemýšlím o slovech, která Bůh otom
pronesl. jestliže si jen takto počínám, učil jsem se, studovaljsem.
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Jestliže však toto přemýšlení působí také na srdce a vzbuzuje
v něm příslušné city, pravím-li si při tom: Jak veliké jest, ,Bože,
milosrdenství tvé, jak jsi je dokázal, že jsi nám svého jedno
rozeného Syna seslal, kolikráte jsi mne ve svém milosrdenství
ušetřil a pod. — pak jsem se modlil.

Ale třeba mysl, rozum a vůli k Bohu pozdvihnouti. Dokud
na zemi lpí, časnými a pomíjejicími věcmi se zabývá, přednáší
jen pozemská přání, ale nemodlí se. Bůh nám duši vdechl, jest
tedy duch náš božského původu, ale nechává se bohužel často
tělem upoutati příliš k této zemi a k potřebám tělesným. Tu se
může každý sám zpytovati; ale když blíže budeš zkoumati my
šlenky a city své, snad shledáš, jak duch od rána do večera od
jedné pozemské záležitosti obrací se ke druhé, jak jako červ po
zemi se plazí, jako by byl ochromen & vzletu k Bohu nebyl
schopen. Sotva se r-ino probudíš, jest již mysl tvá obrácena
k denním pracím tvým, !( hospodářství, k dětem, k tvým bole
stem a starostem nebo k radostem a zábavám, které tě ten den
očekávají. Pravím, mysl tvá jest obrácena, nebot rozum tvůj pře—
mýšlí, jak by sis své postavení polepšil, práci si zkrátil, starostí
se zbavil, a srdce tvé jest při tom také zúčastněno, neboť pro
vází myšlenky tvé patřičnými city, vzbuzuje ošklivost, naději,
radost, touhu, bázeň nebo 'zármutek. Tak si vedeš celý den, až
usneš. Ode všech těchto věcí musí se mysl tvá odtrhnouti, musí
se nad zem pozdvihnouti, má-li se modliti. A ke komu se má
obrátitiř Ovšem k Bohu, neivyššímu dobru, který jest hoden,
abys k němu celou svou mysl pozdvihoval. V modlitbě vrací se
tedy mysl člověka tam, odkud vyšla, hledá takořka pramen,
-z něhož vyšla, modlitba jest takořka touha po domově, která
duši naši Stále k Otci vábí, by mohla s ním rozmlouvati. Ano,
modlitbu lze nazvati rozmluvau : Baltem, neboť proto pozdvihu
jeme mysl k Bohu, bychom s ním rozmlouvali. Sv. Augustin
praví: Modlitba jest rozmluva s Bohem, Když čteš (Písma sv),
mluví Bůh k tobě; když se modlíš, mluvíš ty k Bohu.

Sy. František Sal. vykládal jednou dítkám blahost prvních
rodičů v ráji. Jedna, pravd, z nejsladších radostí jejich v ráji zá
ležela v tom, že mohli se samým Bohem obcovati a s ním jakožto
Otcem rozmlouvati. »Ach škoda.< pravil jeden pacholík, »že už
tak není více. Jak bych rád s Bohem rozmlouval . „. I pousmál
se biskup přívětivě a pravil: >Utěš se, milé dítě! byt bychom
v pravděi byli hříchem ztratili ráj prvních rodičů, Boha samého
však jsme neztratili. On jest nám všude na blízku a na každém
místě můžeme s ním rozmlouvati. Ano od té doby, co jest nám
rái zavřen; nemáme. jiného prostředku k rozmlouváni s Bohem
leč modlitbu.:

Víš, co jest se modliti? S Bohem v duchu mluviti.
Z toho vyplývá: Abychom se modlili, nemusíme užívati

právě určitých formulářů, jaké nalézáme v modlitebních knihách.
Kdo pokládá za modlitbu jen to, co za pomoci těchto formulářů
koná, má ovšem obmezený pojem o modlitbě. jsou sice tyto for
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muláře velice dobré, nebot obsahují nejlepší anejpotřebnější věci,
jsou to modlitby, které nelze snadno lepšími nahraditi, ale přece
se můžeme modliti, i když jich neužíváme, neboť každé jiné ná
božné pozdvižení mysli k Bohu jest také modlitbou, zvláště když
od srdce jde a to lepší modlitbou, než když někdo se modlí
z modlitební knihy nejkrásnějšf modlitby, ale myšlenky jeho ne
jsou u Boha. asto jest vychází jen z úst, a proto nemá ceny
před Bohem, není to řádná modlitba, nebot k té náleží pozdvi
žení mysli k Bohu.

Dále z toho následuje, že k modlitbě není třeba určitého
místa a určitě doby, že se tedy můžeme modliti všude a vždycky.
Právě jako můžeš v každém koutku a v každé době vzpomínati
na domov, na vzdálené přátele, jako se můžeš zabývati vždy
a všude svými zamilovanými myšlenkami, tak také můžeš vždy
a všude mysl svou nábožně k Bohu pozdvihovati, a jako při své
práci nalézáš čas a příležitost promluviti se svým okolím, na
lezneš zajisté také čas, abys právě tak často s Bohem rozmlouval,
aby ses tedy modlil. Pravíš-li tedy: Nemám čas, mé zaměstnání.
nedovoluje mi modlitbu, odpovídám: Nevíš, co jest modliti se.

Dále následuje _'ztoho, že k modlitbě není třeba určité/zd
trvání, že již jediná myšlenka často dostačl. Ovšem jsou doby,
určité předepsané trvání při modlitbě na př. čas při mši sv., při
veřejné bohoslužbě, ale není třeba, abys vždy určitou dobu vě
noval modlitbě, když to nemůže býti: pozdvihni mysl svou
k Bohu, vzbud nějaký cit, čiň to častěji, povznášej rychle my
šlenky a srdce své k Bohu, a modlil jsi se mnoho. Modlitbajest
tedy vždy v moci člověka, může se modliti, kdy, kde chce a jak
dlouho chce, a jako žádná mez, žádná síla nemůže svobodnou
vůli zničiti, právě tak nemůže ani čas ani prostor zabrániti po—
zdvižení mysli k Bohu.

Konečně z toho vyplývá, že jest modlitba pro nás lidi nej
vyšší cti a zároveň měřítkem lásky k Bohu. Sv. jan Zlatoústý
praví: ojest nejvyšší důstojností a ctí člověka, že může se svým
Stvořitelem mluviti a s ním důvěrně obcovati.< jestliže si vážíme,
když můžeme s vysokopostaveným pánem, knížetem, králem, cí—
sařem mluviti, pokládáme-li za veliké vyznamenání, když jsme
dostali dovolení, kdykoli chceme ho oslaviti, tázati se ho, o něco
ho prositi: jak veliká jest čest, kterou nám Bůh prokázal, že
s ním rozmlouvati, tedy modliti se smíme. Právě tak jest mo
dlitba také měřítkem naši lásky k Bohu; nebot čím více ho mi
lujeme, tím častěji bude naše mysl k němu zalétati, tím raději
u něho budeme prodlévati.

II.

Než tážeme se dále: V čem záleží naše rozmluva s Bohem?
Proč se modlíme? Z odpovědi na tuto otázku dostaneme rozdě
lení modlitby.

]sou zvláště tři vztahy. v nichž se k Bohu nalézámeaproto
jsou také tři druhy modlitby. Bůh se nám totiž jevi buď ve své

Rádce duchovní. 12
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dokonalosti vůbec nebo ve své dobrotě nebo ve své všemo
houcnosti. Rozum náš ho může pojímati jako nejvyššího Pána
nebo našeho dobrodince nebo jako Všemohoucího Pána. Dle toho
neb onoho pojímání vzbudí i srdce naše rozličné city. Uvažuje-li
rozum "o Bohu a jeho dokonalosti, srdce se tím povzbuzuje
k chvále boží ,při uvažování o dobrotě boží, která nám tolik
dobrodiní prokázala, srdce samo nás k díkům vybízí, a když
uvažuje o jeho všemohoucnosti, bude bráti k němu útOČíŠtčs pros
bami svými. Proto dělíme modlitbu o modlitbu c/zva'ly, díků,
prosebnou.

Nejvyšší stupeň modlitby zaujímá modlitba chvály, jak jsem
již na počátku poznamenal, když jsem mluvil o sv. Tomáši. Neboť
modlitba tato prýští z milujícího srdce a člověk nepomýšlí při
ní na vlastní zisk. Jako andělé a svatí při patření na Boha po
c:tují takovou blaženost, že stále Svatý, svatý, svatý prozpěvují,
tak dovede i člověk při uvažování a nekonečné dokonalosti Boha
takový plamen lásky v sobě vznítiti, že jest takořka ponoukán
pěti nejvyšší chválu svému Stvořiteli. A jak často se nám k tomu
naskytuje příležitost! Když pohlížíš ráno na východ slunce, na
duhu, když oko tvé pozoruje smělou stavbu květiny, její pestré
barvy a krásu, když vůně její tě oblažuje, když uvažuješ, jak Bůh
nesčíslné bytosti zachovává, od nejmenšího zvířete až k člověku,
když pozorně uvažuješ o moudrosti boží, která se v řízení světa
ukazuje. když při bouři pomýšlíš na velebnost Boha, který všechny
blesky řídí, když za večera pohlížíš na hvězdy a Sl řekneš :
všechny tyto hvězdy jedním slovem Báh stvořil a všem jejich
dráhy určil: když to vše slyšíš, uvážíš, vidíš —zdaž se srdce tvé
nerozšiřuje k chvále nekonečné velebného Boha tak, že podobně
jako mládenci v peci ohnivé všechny živly, všechny bytosti vy—
zýváš k oslavě Boha? Vzor takové modlitby chvály dala nám
Panna Maria v krásném chvalozpěvu Magnificat, Velebí duše má
Hospodina, který se zpívá při nešporách, rovněž krásný chvalo
zpěv Zachariášův Benedictus zpívá se při chválácb. Jak krásné
chvalozpěvy jsou dále Gloria in excelsis: Sláva na výsostech
Bohu a Bože, chválíme tebe. Také »Sanctus: při mši sv., známé
Chvála Otci i Synu . .. a křesťanské pozdravení obsahují chválu
Boha.

Chvála boží jest hlavním zaměstnáním nebeštanů Modlitbou
chvály počínáme již zde na zemi zaměstnání nebešťanů, kteří
Boha na věky. chválí.

Čím odplatím Hospodinu za všecko, co učinil mi? táže se
žalmista Páně? Vzpomínka na nesčetná dobrodznz' boží nás po
ozbuzeje & modlitbě díků. Mám vám vypočítati důkazy lásky boží,
která nám dal, že nás stvořil, vykoupil a posvětil? Mám vám
říci, kdy a kde jsme diky Bohu zavázáni, když ani okamžik ne
přejde, který by nebyl některým dobrodiním božím korunován?
Raději poukáži na dva žalmy 102. a 135. jako na vzory modlitby
díků. Jak děkovali Bohu Noe po potopě, Mojžíš po přejití moře.
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David za vysvobození z rukou nepřátel, Simeon, vzav dítě na
lokte, díky činil Bohu, kolikrát vybízí sv. Pavel v listech svých:
Na modlitbách trvejte, bdíce v ní s díkučiněním. Jak si Pán Ježíš
stěžoval, když uzdravil deset malomocných a jen jeden přišel se
poděkovat. Vděčnost jest nejlepším prostředkem, abychom nová
dobrodiní od Boha obdrželi. Mnohé dary odpírá nám Bůh, po
něvadž je lidi nedovedou oceniti a za ně neděkují; na nevděčné
lidí posílá Bůh neúrodu, hlad, krupobití a i. Jak máme díky či
niti, ukazuje nám církev sv. svými předzpěvy čili praefacemi při '
mši sv.: Díky čiňme Pánu Bohu svému! Jestit (to) hodně a spra
vedlivé. V pravdě jest hodno a spravedlivo, slušno a spasitelno,
abychom tobě vždy a všude díky vzdávali. Jakožto modlitby
chvály používá církev sv. také chvalozpěvu: Bože, chválíme tebe
a slavnostně jej zpívá při radostných, šťastných událostech, po
překonaném nebezpečí, při ukončení školního a občanského roku,
po ukončení žní. Následujme církev sv. v díkučinění, pak bude
míti i naše modlitba prosebná větší sílu.

K prosebné modlitbě nás povzbuzuje naše slabost a chudoba,
kterým všemohoucnost boží snadno pomoci může, >Vzývej mne
v den soužení a vytrhnu tě aty mne budeš oslavovati.< Zalm 49.
Sám Pán Ježíš v úzkosti svě vzal útočiště k modlitbě prosobné.
A tak lidé také v neštěstí v ůzkosti utíkají se k prosbě, zvláště
se praví, že nebezpečí na moři nauči člověka modliti se, prositi.
Ale častěji nutno kárati při tom dvě věci: malou důvěru a po
zemskou nzysl. Modlíme se jen o časně věci, o zdar svých pod
niků, o odstranění utrpení, o zdraví a to se děje s malou dů
věrou tak, že Bůh nemůže míti zalíbení ani na obsahu ani na
formě našich modliteb. Jaká důvěra vznáší se za to v modlitbách
svatých duší! Jak nebeský smysl ukazuje církev sv. ve svých
modlitbách, jak se modlí za duchovní statky o milost při mši
sv., při udělování sv svátostí a při jiných úkonech. S církví sv.
volám ik vám: Orate fratres! Modlete se bratří! Pozdvihněte
duše z prachu, zaleťte k rajským končináml Bůh chce, abychom
ho o vše prosili: »Kdo neprosí, nedostane nice (sv. Teresie).
Bůh zná ovšem naše potřeby, ale přece chce, bychom ho prosili,
abychom dary jeho nepokládali za povinnost, nýbrž za dobrodiní
a svou závislost na Bohu ještě lépe poznali.

Když prosíme za odpuštění hříchů, nazývá se tato modlitba
smz'má. Takovou modlitbu konal David a Ninivité. David složil
několik kajícných žalmů, z nichž je nejznámější 50. žalm: M serere,
který se zpívá při pohřbech. Prosíme-li Boha v mnohých potře
bách svých, vytýká nám svědomí, že pro poklesky a hříchy své
nejsme jeho dobrodiní hodni; proto se zkormouceným srdcem
k nebi se obracíme a modlíme se k Bohu, aby nám milostivě
odpustiti ráčil a slibujeme upřímně polepšiti se.

Takové modlitby konati máme po spáchaném hříchu, při
mši sv. a před sv. zpovědí.

Nuže, když jsme poznali, co jest modlitba a za jakým
úmyslem se modliti máme, ještě s větší horlivostí konejme své

*
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modlitby, bychom s Bohem rozmlouvali, ho chválili, mu děkovali,
ho prosili, zvláště také za odpuštění hříchů. Spojujte tyto druhy
modlitby mezi sebou, povznášejte se od prosebk díkům, od díků
k chvále. A když takto se modliti budete, bude Bůh se zalíbením
na vás poblížeti a poznáte, jak užitečná jest modlitba. Bůh vás
bude síliti v tomto slzavém údoli, abyste jednou s ním na věky
se spojili, Amen.



LISTY VĚDECKÉ.

Apoštolát mužů.
Volání po získání mužů životu nábožensky-praktickému roste

úměrně s odcizováním se jich církvi a projevům církevního ži
vota. Ve větší míře než u nás jeví se úpadek ten v protestan
tismu.

Hledáme cesty trvalé k získání 'a posílení mužského kata.
lického světa. A hledají je všude, kde katolická církev má své
sluhy a své oltáře.

Dnes“ přinášíme ukázku formy německého kleru v říši pro
utvrzení katolického života v řadách mužů.

Při veliké lidové missii ve větším německém městě bylo
o zmíněném thematu jednáno důkladně mezi missionáři a farním
klerem duchovní správy. Zkušenost duchovní správy ihned pře
nesla otázku tu na pole praktické: Jak dají se za silné vlády
Pia X. získati mužové pro měsíční svaté přijímání, když světem
jde tak silná eucharistická vlna?

S vděkem třeba i u nás ještě doznati, že máme mnoho
katolických mužů, kteří pro svůj katolicismus mají živý zájem,
a že tisícové a statisícové naslouchají neděli co neděli slovu bo
žímuypod našimi kazatelnami. A až dosti často čteme v novinách
o velkolepých projevech mužů na katolickém poli charity, A řady
mužů ještě přicházejí pozvány k projednání náboženských otázek.
Všude ještě máme katolické muže.

O ty nám nejprve jde, abychom je získali pro častější svaté
přijímání a tím regenerovali vnitřní svatyni jejich. Až mužský
svět bude obrozen, budou také rozřešeny veliká otázky dnešní
rodiny, problémy moderní doby a státu; čím hlouběji *zakoře
něny duše mužů v živné půdě katolicismu, tím krásněji jeví se
náboženský život osady na venek. A jsme jisti, že veliká část
naší morální, sociální a politické bídy by zmizela, kdyby větší
část mužů byla získána častějšímu přistupování ke sv. svátostem.

A právě zde stojíme před tvrdým oříškem, náboženskému
životu našich mužů schází koruna, nejušlechtilejší květ.

Známý konvertita Ruville ve své knize »Zpět ke sv. církvi.
píše o Františku Pizarrovi, dobyvateli Peru, že na své cestě do
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země zlata dostal se do obtížných míst, kde vše s ním volalo po
návratu do domova. Pizarro vystoupil před reptající mužstVO,
mečem nakreslil linii od východu k západu a řekl tónem slav
nostním: »Severně od této linie kyne vám pohodlný, nebezpečí
prázdný život, ale také chudoba a ponížení, jižně odtud čekají
vás nejtěžší práce, veliké boje a obtíže, ale po zdaru také bo
hatství, sláva a moc. Volte si své místo.< — Vše se tísnilo k se
verní straně linie, jen dvanácte mužů stanulo po straně Pizar
rově. A těchto třinácte synů slávy dosáhlo svého cíle a odhalilo
zemi zlata. 

Podobně nakreslil Kristus svou linii a tou jest nejkvělef/Zří'
Svátost.

Muže, kteří by přestoupili eucharistickou čáru, kde je na
lezneme, kterak je vyvoláme v život?

To byla ona vážná otázka, která lpěla na rtech a hořela
v duši kleru při zmíněné missii.

Musilo se hledati něco, co by mužům impanovala, co by
je zachytilo a vzbudilo celý jejich zájem. A toto něco nesmělo
však za žádnou cenu státi se přítěží již nad míru zatížené pasto
race. Také nesměly stávající spolky býti novým podnikem po
škozeny a oslabený; nově zamýšlená organisace má je vniterně
posíliti. Konečně, když se dnes stalo okřídleným heslem »agi—
tacec, musí se hledati cesty nejen muže pro dobro získati, ale
také pro dobro je nadchnouti k další agitaci. A určiti jen jednu
neděli v měsíci za den společného svatého přijímání mužů. ne
zdálo se býti příliš přitažlivým, ježto věci té scházela každá farma
organisace. A na podkladě těchto úvah došlo k založení apošto
látu mužů. _

je jisto, že dnes osoba Bohočlovčka stojí ve středu všech
úvah a zájmů duchových. Každý musí ke Kristu zaujmouti
určité stanovisko. To také cítí naši muži, a kdo jim mluví o Kristu,
je jist jeijch pozorností. ivot ježíšův však soustředěn v jeho
Srdci. Ucta božského Srdce Páně je tedy zvláštní forma, jíž se
dnes vyjadřuje klanění se Ježíši Kristu. »Něcof časovějšího, vděč—
nějšího a působivějšlho s těží nalezne kněz jako duchovní správce,
než nadchnouti muže pro ježíše Krista,< píše, o předmětě tom
dr. H. Straeter.

Zvláště je to myšlenka usmíření, která s pobožností k Srdci
Páně je spojena a. sbližuje tak věřící, zvláště muže s posvátnou
osobou Spasitele. Mužové za dnešní doby vrženi do proudu ča
sových a povoláni, aby spolupůsobili na utváření & vyvíjení se
veřejného života, slyší a dovídají se více než kdy jindy o utrpení
říše Kristovy“ nu zemi, jeho církve. A myšlenka smíru schvátí
srdce mužů, v nichž všecka víra ještě neumřela. Musí jim však
řádným způsobem a formou býti podána. Smírná svatá přijímání
vykonávají zvláštní přitažlivou sílu na ducha věřících. A na tomto
základě vystavěn apoštolát mužů. A má jen tři pravidla, řekněme
s dr. Straetrem, tři vůdčí myšlenky:
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l. Mužné vystoupení pro věc Kristovu a svatou církev.
2. Obětování denních praci, utrpení a modliteb božskému

Srdci Páně.
3. Horlivá účast mužů na měsíčních společných přijímáních

o nedělích Srdce Páně.
Málo řečí, krátké stanovy. Vždyt naši mužové nečtou rádi

dlouhá pravidla. Stanovy napsány na druhé stránce přijímacího
lístku, který velmi vkusně vypraven. Na konci stanov modlitba:
»Nejsvětější Srdce, v Tebe důvěřuji.: První strana přijímacího
lístku nese nápis: >Apoštolát mužů . . .. farnostic. Na třetí a
čtvrté stránce lístku udána obsahově krásna, mužům přiměřená
záslibná modlitba.

Taková je tedy konstrukce Apoštolátu. A nyní praktické
výsledky.

Apoštolát v místě svého vzniku našel v řadách mužů veliké
obliby. Sta mužů se přihlásilo a za dobu několika měsíců při.
stupuje každý měsíc několik set mužů ke společnému sv. při
jímání. Co se zdálo snem a zbožným přáním, stalo se skuteč—
ností. Mínění, že měsíční přijímání je jen pro ženy, dokázáno za
mylné. Semknuti v řadách, mužové mají více odvahy, povzbudí
váhavé a vzbudí liknavé.

Ostatní katolické spolky nemusí se nijak báti konkurence
Apoštolátu, ježto jich nijak nepoškozuje, ale jim prospívá. Vždyť
jen povzbuzuje muže činiti to, k čemu jako členové katolických
spolků jsou již vázáni. Kongregace mariánské, sodality, spolky
a pod. musí býti vděčny, že Apoštolát měsíčně shromáždí muže
jejich u stolu Páně.

Ostatně Apoštolát není žádným spolkem ve vlastním slova
smyslu, jet jen volnou organisací se třemi zásadami. Apoštolát
nevystupuje jinak, než u stolu Páně a je to ostatních spolků ctí,
když by své společné sv. přijímání přeložily na neděli Apoštolátu.
Aby Apoštolát vystupoval také mimo kostel, bylo by pochybeno,
nanejvýš může pořádati pro mužský svět exercicie, přednášky
a pod.

Důvod pro zdrželivost od veřejných vystupování je ohled,
aby »lepší kruhy: mužů, které se účastní společného přijímání,
nebyly mimochrámovou činností odstrašeni. Apoštolát chce všecky
shromažditi, všecky spojiti, všecky stavy jednou nechati sejíti na
nejpovolanější půdě a zvláště ony stavy, mezi nimiž stává, aby—
chom mluvili sNietzschem »pathos distancec. Není to velikolepá
sociální myšlenka, která se spíše všech ostatních a účinněji všech
ostatních nechá realisovati?

Vystoupení Apoštolátu každý měsíc je stálou missií ve far
nosti. Bylo by jen žádoucno, aby všecky fary Apoštolát, instituci
to farní, zavedly a z něho těžily: Nezapomínejme, že Společné
sv. přijímání mužů vyváží celou řadu nejlepších kázání!

Vždy musí však Apoštolát zůstati harmonicky spojen s orga
nismem náboženského života, zvlástě spolkové činnosti farnosti;
všecky korporace katolické ve farnosti musí se o Apoštolát zají
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mati — ne v poslední řadě spolek katolických matek; konfe
rence kleru ať se co nejčastěji otázkon apoštolátu obírají, a vše
chen klerus at solidárně v této záležitosti vystupuje a postupuje.

Není ovšem vyloučeno, že vedení Apoštolátu může a má
spočívati v jedněch rukou. Kdo z místních duchovních má býti
vůdcem instituce, určují poměry. Jsou však vážné důvody a to
stability a ustálené tradice, která je representována vůdcem insti
tuce, přimlouvají se za vůdce — faráře. Nepodléháť jeho osoba
tak veliké pravděpodobnosti přeložení a pod. Vůdce musí chá
pati duši mužů a musí nalézti pravý tón a udržeti nadšení v řa
dách členů Apoštolátu. Idee sebe vznešenější postupují jen za
osobní oběti lidí je šířících a za ně bojujících.

Finanční otázka není zde složitá, ježto mnoho peněz není
třeba, pokud Apoštolát se omezuje na svůj nejvlastnější a původní
cíl. Tiskopisy a pod. nechají se'poříditi dobrovolnými příspěvky—
členů.

Důležitá je otázka času zavedení Apoštolátu. Počet přihlášek
mužů bude jen tehdy veliký a tím imponující, když světem muž
ským půjde náboženské hnuti. A takovou příležitost skýtá missie
ve farnosti.

V ten čas mohou se na kostelních dveřích vyvěsiti ozná—
mení, do domů rozšířiti vhodné letáky. Ale pastorační opatrnost
při tom! Nezačínati ničeho, dokud duše ještě v obyčejném svém
náboženském rozpoložení. V tom případě vystoupí obvyklé vý
mluvy a námitky, jejichž matkou je vlažnost anebo duchovní le
nost, a nastane smýšlení Apoštolátu a snad celým missiím škod
livé. Nejdříve pole zorati, pak teprve síti. Když již započal očistný
proces duší, pak možno vystoupiti a korunou missie stane se
zaříz íApoštolátu.

nás, snad všeobecně mluveno, nedá se Apoštolát bez
předchozích příprav zavésti. jen nedati se však zmásti prvním
zdánlivým nezdarem, aby se duše naší zmocnil pessimismus, nej—
větší nepřítel praktické duchovní správy.

Přihlášení k Apoštolátu musí býti mužům značně ulehčeno.
U dveří kostelních, v sakristii, vyložme archy, _kde každému muži
v libovolný čas možno se před kázáním nebo po něm zapsati.
Nezapomeňme založenou knihu členů často revidovati a »mrtvé<<
členy škrtati. Od hodiny započetí s Apoštolátem nesmí se nikde
zapomenouti udržovati oheň, který vzplanul v duši muže a vy
užíti každé dané příležitosti k jeho zvětšení a udržení.

Neděli před prvním pátkem v měsíci oznámí se ve všech
kázáních >Neděle Apoštolátuc, která připadá vždy po prvním mě
síčním pátku, který. jak známo, zasvěcen božskému Srdci Páně.
Nebude nijak na škodu vždy před onou nedělí použiti povzbu
zení v kázání. Vždyť věc dá se s tolika hledisek pozorovati, že
nebude nikdy o vhodnou látku nouze. Nezapomínejme, že i nej
větší horlivost za čas ochabne a že tedy bude stálého povzbuzo
váni třeba. A toto může se účelně státi také písemným pozvá
ním měsíčním ke společnému sv. přijímáni. Rozeslání děje se buď
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poštou neb důvěrníkem Apoštolátu. Pozvání musí býti krátká a
obsažná. Pozvánky posílejte vždy v uzavřené obálce. Co dnes
dochází poštou v otevřené obálce, necení se mnoho. A jsou mu
žové, kteří neradi, aby druzí byli zasvěcení do jejich nábožen
ských úkonů. Pozvání však nebudiž nikdy opomenutol A kdyby
první minulo se cílem, čehož by bylo litovati, pomůže snad druhé
a třetí. Proto: vždy členy zvátil

Trvalou silou k udržení horlivosti členů Apoštolátu je sla
vení prvních pátků v měsíci jako pátků Srdce Páně. Ve čtvrtek
před prvním pátkem nezapomenouti na zpovědnici. V pátek
ozdobme oltář a bohoslužba, pokud možno, bud' konána slav
nostněji než v jiný všední den. Ze zkušenosti známo, že slavení
prvních pátků přináší zdatné ovoce!

V sobotu před nedělí Apoštolátu možno snad ob čas se
postarati o cizího zpovědníka, což pro muže má zvláště svou dů
ležitost.

V neděli na to určí duchovní správce jednu mši sv. pro
společné sv. přijímání mužů, při níž zůstanou mužům reservo
vána vhodná místa. Oltář upraven, větší počet svící a ministrantů,
ministrujl-li mužové sami, dají na jevo zvláštní význam dne. Zda
mají modlitby ke sv. přijímání býti hlasitě někým předříkávány,
postaveno rozhodnutí poměrů znalému duchovnímu správci. Chor
přednese snad také nějakou vybranější píseň. která by zvýšila
slavnostní náladu duše. Toť vše maličkosti! Před sv. přijímáním
doporoučí se kratičká, ale srdečná promluva, která nejvýše osm
minut trvá — a to je jediné zatížení na tuto neděli, které Apo
štolát kleru ukládá. K promluvě vyvolme jednu myšlenku. která
muže zajímá, proveďme ji krátkými, ale vřelými slovy. Themata
dají se tak snadno najíti. Poslední však myšlenkou musí býti
osvětlení, proč právě dnes chceme smírné svaté přijímání oběto
vati. Cílem při tom „všem zůstane nám udržení a nadšení mužů
pro Krista, eucharistického Krále církve a připraviti je na zbožné
sv. přijímání, které by se stalo jim spásou, jiným kázáním.

Po promluvě přistupují mužové, kteří dnes mají přede všemi
přednost, ke sv. přijímání. Po skončení sv. přijímání předmodlívá
se někdo hlasitě zásvětnou modlitbu Apoštolátu. A tento jedno—
duchý akt bude se líbiti mužům a imponovati přítomným vě“—
řícím.

P. Duhr, jesuita. vypravuje: >Před lety tázal jsem se muže,
který celá léta zanedbával sv. přijímání, proč náhle, po tolika
letech se opět rozhodl ke sv. svátostem přistoupiti.< — »Před
málo týdny byl jsem v neděli v kostele, kde šli ke sv. přijímání
celé řady mužů. A tu mi přišla myšlenka, že když tolik mužů
společně plní svou povinnost, že bych také opět jednou já mohl
tak učiniti.<

jednou v roce může se určití 'slavnost jako základní, třeba
neděle po svátku nejsv. Srdce Páně, na níž se členové připravují
třídenní pobožnosti, duchovními cvičeními a pod: Quotidiana
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valescunt platí i zde. Musí se tedy vedle řádných a nezbytných
prostředků pastorace užíti i mimořádných.

Přehlédneme-li vše, dosud řečené, namítne se nám, že pro
jednotlivosti ztrácí se veliká původní idea. Poněvadž se však jedná
o něco nového, jen na málo místech ještě prakticky vyzkouše
ného, proto všecky ty jednotlivosti, které ovšem nečiní nijakých
nároků na neomylnosti Malé prostředky pomáhají k dosažení
velikých věcí, i malé chyby ničí svým časem krásné dílo.

A Apoštolát vychová nám svým časem nadšené muže, kteří
uchopí se plnění celého dekretu Pia X. 0 častém, denním svatém
přijímání. Najednou však jich pro tento veliký projev katolického
života nezískáme. Je tedy Apoštolát školou a přípravou k tomu.
Konečně navyknou si i muži vyjíti již z mylného názoru, poučení
o tom, že ke každému sv. přijímání třeba předchozí sv. zpovědi.
jisto pak, že kde Apoštolát se vkoření. tam brzy řady mužů
budou přistUpovati k častému, ne-li dennímu sv. přijímání.

jen z naší strany žádnou pochybnost, že dílo se nám mezi
muži nezdaří. V duši našich dnešních mužů leží skryty poklady
a nutno jen je odkrýti. Ani tam netřeba zoufati. kde velkoměsta
již položila svou zkázu, ani tam, kde zapřísahlí nepřátelé všeho
katolického položili své bašty odboje a vlažnost se zdánlivě roz
hostila ve všech srdcích a rodinách. I tam ještě jsou & najdou se
mužové mající pochopení pro naše ideály.

Naším ideálem musí se státi instaurare in Christo náš muž
ský svět. Dle dra. Sinatra vzdělal P. Voňavlca.

Podíl Rakouska na missiích.
(Dle řeči rektora P. H. Hausona.)

II.

V druhém čísle tohoto ročníku podali jsme přehled spolkův
a družin, které se zabývají vydržováním missií; dnes si chceme
všimnouti ústavů, v nichž jsou missionáři vychováváni. Můžeme
konstatovati, že v Rakousku jest neméně než 18 různých duchov
ních řádův a kongregací mužských a 7 ženských, které mají buď
výhradním aneb podružním účelem posílati své členy do missio
nářských území.

Především sluší připomenouti. že veliký pařížský seminář,
v němž byli missionáři vychováváni. měl po revoluci dle přání
kongregace *Propagandy do Rakouska býti přenesen, avšak ne
příznivá církevně politická konstellace tomu zabránila. jistě by byl
v čele missionářského hnutí.

V Rakousku mají své “domy následující v missionářských
krajinách pracující řády a kongredace:
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A. Mužské.

1. Missionáři nejsv. Srdce; mateřinec v Hiltrugu ve West
fálsku. Roku 1887 založili první missijnl ústavvRakousku v Lie
feringu u Solnohradu ; později zřídili si' doplňovací ústav v Hót—
tingu (předměstí Innomostl).

Území, v němž působí: Nové Pomořansko a Marschallovy
ostrovy v Oceanii.

Orgány: »Die Monatshefte Unserer Lieben Frauc a »Das
kleine Liebeswerk Heranbildung von Missionáren.:

2. "Kongregace božského Slova: mateřinec ve Steylu (v Hol
landsku). Roku 1889 založili druhý missijní ústav v Rakousku,
»sv. Gabriele v Módlingu u Vídně, kde bývá každý rok 40—50
kněží missionářů vysvěcena; 1'. 1904 zřídili si druhý dům »Sv.
Rupert: u Bischofshoíenu (v Solnohradsku) a zamýšlejí zahájiti
svou činnost u nás v echách a postaviti si třetí dům v Blatně
(Pladen. fara Alberitz [Malměřice], litoměřická diecese, hejtman
ství qubořany). .

Uzemz', v němž pracují: Japan, Čína, Oceanic, Filipiny
ostrovy Sundajské, v Africe západní i východní, v Americe se
verní i jižní a to mezi katolickými kolonisty, černochy a Indiány.

Orgán: »Steyler Missionsbotec; vedle toho mnoho brožur
a jiných tiskovin, z jichž výtěžku se ústavy a missie podporují.
Rozšiřování tiskopisů jest úkolem r_i-polkasv. Gabriela:.

3. Missijni společnost Sv. Josefa; _mateřinec v Mill-Hille
u Londýna, založen od kardinála Vaughana. Od r. 1891 má mis
sijní dům v Brixenu.

Uzemz', v němž pracuje: Uganda v Africe a na ostrově
Borneo.

Orgán : »St. josefs-Bote.<
4. 00. nejsv. Srdce Páně; mateřinec ve Veroně. V Ra

kousku mají dva domy: Můhlandu u Brixenu (zal. roku 1895)
a v Messendorfu 11St. Hradce (1903).

Uzemz', v němž pracují: střední Afrika.
Orgán: >Der Stern der Negerc.
Missie jejich podporuje Mariánský spolek pro Afriku (viz

str. 123) a Spolek pro podporu ubohých černošských dltek (sídlo
v Kolíně D. R., kde [u Bachema] vychází též výroční zpráva).

5. Kongregace oblátů sv, Františka Saleského (krátce též
Salesiáni; viz též násl. číslo 6.); mateřinec vTroyesu ve Francii.
Roku 1898 založili ve Vídni (Dóbling SVů) missijnl dům. Vedle
toho jsou pověřeni duchovní správou při kostele sv. Anny ve
Vídni-l, kde těž sídlí jejich provinciál. — Roku 1902 zřídili ve
Schmiedingu u Welsu (Horní Rakousy) missijnl dům a při tom
nižší gymnasium; na vyšší gymnasium jsou studenti posíláni do
Kremsmůnstru, kde je pro ně konvikt. — Vedle toho jest kon
gregace též ve Skalev Polsku usazena.

R. 1911 zřízen v Liticích v Čechách noviciát pro bratry
laiky a v Arstetten u Sv. Hippolytu zřízena fara a při ní ústav
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pro ty, kdož o přijetí do kongregace žádají. Osvědčí-li se, jsou
posláni do noviciátu.

Území, v němž obláti pracují : Jihozápadní Afrika, Řecko,
Amerika severní i jižní.

Orgán: »Lichtc.
6 Od Salesiánů francouzských nutno rozlišovati italské Sale

siany Dona Bosco. Centrála VTurině. již r. 1894založili v Penango
u Turína ústav pro německé a rakouské kandidáty a r. 1908
v Cavalglaia pro uherské. Od r. 1912 mají dům ve Wernsee

tyrsku.
Vedle toho mají menší domy v Haliči a to v Osvětimě

(1898), v Daszawě (1903) a Přemyslu (-1908). R. 1912 otevřeli
noviciát v Ruckensteinu v Krajině.

Územz, v němž pracují: v indiánských krajinách v jižní
Americe, v jižní Indii, v Mogambique (v jihovýchodní Africe), na
Filipínách, v Belgickém Kongu a v lně.

Orgány: >Die salesianischen Nachrichten.: Pomoc skytá
spolek spolupracovníků salesiánských.

7. Salvatoriáni. Mateřinec v Římě. Rakousko- uherská pro
vincie má studijní domy v Ober-Mais u Meranu, v Lochau a Bre
gence, v Hamberku (u Passova) v Hor. Rakousích a v Trzinia
v Haliči.

Území missionářské: v Indii a v sev. Americe.
Orgán: »Salvatorionischen Mitteilungen.
8; Pallotini mají-od r. 1909 dům v Skale v Haliči.
Uzemz' missionářské: v Kamerunu v záp. Africe.
Orgán vydávají v polské řeči.

10. Obláti neposkvrněného pečeti: mateřinec v Hůnfeldu
u Fuldy. Od r. 1912 pracují na založení domu své kongregace
na Moravě.

Území misszana'řske': ]ižní Afrika a sev. Amerika.
Orgán: »Maria Immakulatac
10. Kongregace kněží nejsv. Srdce má od r. 1906 missijní

dům v Eichwaldé u Teplic v Čechách.
Území missionářské: v Kongu v srdci Afriky (vodopády

Stanleyovy) a v Kameruně.
Orgán: »Das Reich des heiligsten Herzensc.
Dosud uvedené kongregace jsou vesměs z novějších dob;

vedle těch však na missiích pracují rozličné v Rakousku usídlené
starší řády, jichž výhradním účelem není práce v missiích. jsou
to především:

11. Kapucini. Členové severotyrolské provincie velice horlivě
pracují v apoštolské pretektuře Bettiah v západní Indii a v ne
odvislém státě Nepalu. Každým rokem vydávají zprávu; pomoc—
ným Spolkem jest »Der Seraphische Messbund fůr die tirolische
Kapuzinermissionc.

12. lesuiti. Především jest se zmíniti o mnohých rakouských
i uherských missionářích jesuitských, kteří až do té doby, kdy
byli vyhnáni republikánskou vládou portugalskou, úspěšně a smrtí
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pohrdajíce působili v misiích v poříčí Zambesi; jejich místo na
zvláštní přání sv. Otce nastoupili pod německo-rakouským pro—
tektorátem missionáři ze sv. Gabriele.

Velký počet jesuitů, příslušníků různých rakOuských národů,
nejvíce však Poláků, pracuje v anglickém missijním území na hor
ním toku Zambesi v Rhodesii. Rovněž třeba připomenouti zá
služnou missionářskou činnost jesuitů v Bosně, Hercegovině
a v Albanii, jakoži nemalou, zásluhu, kterou si řád T. ]
o všechny podniky missiiní v Rakousku získal tím, že r. 1912
otevřel na Freinbergu v Linci Aloisianum. Učelem toho velice
důležitého ústavu jest gymnasialní příprava jinochů, kteří se ho
dlají věnovati missionářskému a řeholnímu životu.

13. Trinitáři mají od r. 1900 dům ve Vídni-Gersthofua spra—
vují missiln'í území v apoštolské prefektuře Benadirské ve vý
chodní Africe.

14. Františkáni posílají své členy jako missionáře do Egypta
do sv. Země; vedle toho mají nemalé zásluhy _o Bosnu (kde též
zdárně působí trappisti z kláštera Maria Stern). Hercegovinu
a Albanii. Rakouští františkáni působí též v Cařihradě & na
ostrově Prinkipo v moři marmorském.

15. Polští Resurrekcionisti pracují ve vikariátě v Thracii
a v Bulharsku.

16. Karmelitáni bosáci z rakouské provincie pracují na růz—
ných missijních stanicích tohoto řádu.

17. Rakouští členové missijní kongregace Lazaristů rovněž
působí v rozličných zemích, tak zejména v íně a na Balkáně.

18. Konečně nelze pominouti Marianistů (Marienbrůder, bratří
společnosti vPanny Marie), kteří mají domy ve Freisinghofu, Frei
stadtě a v Styrském Hradci. Mnozí členové působí jako učitelé
v missiích a řídí zejména zkvétající školy v Japanu, kdež jsou
u veliké vážnosti.

Orgán: »Der Marienbotec.

B. Ženské.

1. Na prvním místě sluší jmenovati Františkánky-missionářky
Mariiny z mateřince les Chátelets (departement Cótes du Nord).
Mají noviciát v Eichgrabenu na záp. dráze u Sv. Hippolytu.

Působí v Japanu, Číně, Indii a v Africe.
Orgán: »Annalen der Franziskanerinnen-Missionárinnen

MarienSc. '
2. Oblátky sv. Františka Saleského. Pomáhají na missionář

ských pracech mužského odvětví kongregace (viz č. 5 shora) ve
dvou jihozápadních missijních územích v Africe. Noviciát v Ur
fahru u Lince.

3. Služebnice sv. Ducha pracují v těchže zemích, v nichž
působí členové kongregace božského Slova (viz č. 2 shora). No
viciát v klášteře sv. Kolomey v Štokeravě u Vídně.
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4. Sestry sv. Kříže působí v indické kapucínské missii
v Battiah.

5 Vincentinky v různých diecesích balkánských.
6. Sestry drahocenné Krve v Bosně a
7.Dámy z kongregace Sacré- Coeur v ]apanu.
Působení řeholnic je proto tak důležité, že vykonávají vliv

na pohanské ženy, tak ze bez jejich apoštolské námahy by mnohdy
namáhání missionářů nedošlo žádoucího výsledku.

Z uvedeného výpočtu je vidno, že Rakousko za posledních
25 let (první ústav založen před 26 lety) učinilo veliký pokrok
v příčině výchovy dorostu missionářského, a že snahy zejména
tiskem projevované přinášejí hojný užitek. R. 5.

Nové směry v katechetice
(Nová učebnice Viléma Pichlera. — Podávají R. S. a 108. Hronek.)

jméno Viléma Pichlera je známo zejména od té doby, kdy
vydal: »Unser-Religionsunterrichtc, o němž svého času v těchto
listech obšírně referováno bylo.*) Bratří Pichlerové jsou neúnavní
pracovníci na reformě a povznesení náboženského vyučování, a
mnoho již dokázali. Tak nové osnovy náboženské jsou vlastně
jen ovocem jejich snah. Nejnověji vydal Vilém Pz'c/zler srdečnou
knížku: Kathalz'sclzes Religiansbz'iclzlez'n fůr die unteren Klassen
der Volkschule (Vídeň, 1913, cena v celoplátěné vazbě I K mí—
kladem katal. Schulverez'nu pro Rakousko). Knížka jest plodem
dlouhé práce a jest upravena v zásadách, jež Pichlerové hlásají:
Kniha budiž příručkou pro katechetu a učebnicí pro děti; obsa
hujž jen to nejnutnější, ale jasně. Co Pichler podal, odpovídá jeho
snahám. Knížka velikosti asi naší malé biblické dějepravy má
pouze 118 stran a obsahuje 64 obrázky, z nichž několik celo
stranných, jest určena. pro první tři školní roky. Učení biblické
a katechismové se doplňuje (dle zásad Gruberovýcha Meyových),
případné illustrace představují nejen události biblické, ale osvětlují
i rčení katechismu. Při tom hledí k stálé přípravě na sv. svátosti;
již při článku o hříchu prvotním jest vzbuzení lítosti, při 10 bo
žích přikázáních zpytování svědomí atd. Různým tiskem a zna
ménky (* Jr) naznačeno, co je minimum pro tu kterou třídu.

Pokrok v knize Pichlerové vyniká, srovnáme-li tytéž partie
v dosavadním katechismu s podáním Pichlerovým. jak system
tak i text jest jiný, vše řečeno stručněji, lehčeji, jasněji, při tom
však dle možnosti texty Písma sv. zůstávají beze změny. Těžké
vypočítávání vůbec pominuto. Za to však je již v knížečce řeč
na př. 0 odpustcích, a odpustkových modlitbách, o církevním
roku, jsou tam církevní písně, celá pobožnost k sv. přijímání a
pod. Velikou její předností jest, že soustavně navádí !%modlitbě.

*) Viz Rádce duchovní XV. ročník, pg. 131 a seq.
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Kniha obsahuje též verše; jenom ty »Korrespondenzblattc
nepochválil, jinak je s knížkou velice spokojen.

Ze se knížce dostalo schválení ordinariátního. lze považo
vati za důkaz, že na povolaných místech se pomýšlí na to, za
vésti časem jiné učebnice.

Pokud se týká umělecké výpravy učebnice Pichlerovy —
píše dp. Josef Hronek — třeba vzdáti zaslouženou chválu. Umě
lec podal pomocnou ruku mistru v oboru katechetickém, odkud
výsledek, který překvapuje. K mluvě, která dýše dětinnou naiv
ností v nejlepším slova smyslu, jsou obrazy F. Schummachera
více než pouhou illustrací. Umělec vystihl, čeho třeba podati dí—
téti. Něžnost kresby, kterými kniha a měkký kolorit na oněch 64
obrázcích ozdobena. zaujme vnímavou mysl dětskou. Oko rádo
spočine na obraze, zatím co srdce získáno pravdou znázorněnou.
At kreslí Schumacher prosté dítko, kterak něžně spíná ručky
k modlitbě nebo velebnost boží, kterou nám předvádí na mno
hých obrazech z Nového Zákona, vždy činí tak se zřetelem na
dítě, jen nejnutnější podává, scén vedlejších, které by odváděly
a rozptylovaly, neuvádí. Tím se stalo, že parallelně postupují
umělec i katecheta; umělec pérem a štětcem katecheta slovem
probírají účelnou látku takovým způsobem, že každý rád sáhne
po takové knize.

Vkusná výprava knížky Pichlerovy zvýšena i vzornou úpravou
typografickou, tak že podána veřejnosti práce, která splňuje tou
žebná přání. Dosud po stránce umělecké nebyla věnována nábo
ženským účebnicím taková péče, jak by toho předmět nad jiné
důležitý plnou měrou zasluhoval, tentokráte možno směle před
veřejností se ukázati. Vivam'seyumterl

Ku konci podotýkáme, že knížka jest majetkem katechetské
sekce Lvovy společnosti, a že nejbližší biskupské konference roz
hodnou o tom, ma-li býti zavedena obecně na školách.

lllustrace k otázce „věda a víra“.
Arnošt Haeckel založil dne 11.1edna 1906 vjeně »Německý

spolek monistůc (»Deutscher Monistenbundc) na potírání veške—
rého positivního náboženství. Roku následujícího učinil Monisten
bund s ústředním spolkem německých volnomyslitelů a s ně
meckou společností pro ethickou kulturu výmarský kartel. Spo
lek monistů nevykazuje veřejně své členy, není znám ani jejich
počet, ani jejich vědecká kvalita, najmě v oboru přírodovědeckém,
což jest jistě podezřelé. Kdyby buď počtem nebo vynikalícími
kapacitami vynikal, jistě by to do světa rozhlásil — ale mlčí, a
to mlčení je nápadným.

Zejména na popud botanika Eberharda Dennerta, přírodo
pisce směru positivně křesťanského, založen ve Frankfurtě nad
Mohanem o rok později »Keplerbundc. »Keplerbundc je spo
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lečnost interkoníessionální (Dennert sám je protestant, nyní ře
ditelem »Keplerbunduc), a jejím účelem jest rozšiřování čistých
přírodovědeckých poznatků bez ohledu na snahy vtisknouti pří
rodovědeckému badání pečet určitého světového názoru. Po půl
druhém roce trvání čítal spolek Keplerův na 5000 členů — člen
ská listina se uveřejňuje — mezi nimi mnoho přírodovědcůý Na
prvním provolání spolkovém bylo podepsáno 80 znamenitých pří
rodovědců; do orgánu spolkového (>Unsere Welt-) přispívá přes
60 přírodovědců, z větší části universitních professorů.

R. 5.

Literatura
Nákladem spolku sv. BOnifáce a tiskem jeho knihtiskárny

vyšla v posledních dnech listopadu 1913 velice zajímavá kniha
»Der Kampf um Gott: (VIIIO,328 str., K 260)*) od pseudonyma
Kurta Udeise (P. Augustin Galen ?). Na práce benediktinské jsme
zvyklí bráti přísnější měřítko, ale tato kniha snese i nejpřísnější
soud nepřátelský. Jest pro učence dosti učená, pro prostého muže
z lidu dosti pochopitelná. Rozumové důkazy o existenci boží
nejsou nikde tak úplny, tak jasny a přesvědčivyjako vtéto knize.
Důkazy jsou vedeny se stanoviska přírodovědeckého. theologi
ckého.i filosofického s neobyčejnou vervou a bystrostí, tak že
čtenář, ač-li není naprosto předpojat, nemůže jinak než přisvěd
čití vývodům autorovým. Zejména na moderního člověka působiti
budou důkazy z oboru přírodovědeckého na základě nejnovějších
výzkumů, jimž nelze odolati. Po každém důkazu následují ná
mitky; nepamatujeme se. že bychom je někde vté úplnosti shle—
dali jako v knize Udeisově. Jejich vyvrácení jest dokonalé a ob
sáhlé. Řeč je živá, forma hlavně dialogická, čímž se stává četba
zajímavější.

V oboru apologie bylo novější doby mnoho napsáno aprávě
z toho je viděti, že náboženství není čímsi odbytým; oč se bo—
juje s takovou vehemencí, jest jistě ještě zde, a sice v massách
lidu. Že apologetická kázání jsou nutnai časová, není třeba dlouho
dokazovati. Budiž jen upozorněno na př. na to, že Dr. Antonín
Leinz, z jehož kázání leckteré bylo v tomto listě v překladu
otištěno, vydal letos (1913) u Herdera nová apologetická kázání
na celý rok — ale již po krátké době byl prvý náklad úplně
rozebrán. Kniha Udeisava stačí však na celou řadu zajímavých,
důkladnýciz kázání apalogetz'ckýclza hodí se též jako materiál pro
přednášky spolkové. Lze ji tedy co nejvře/eiz'doporučiti.

Uprava je velice pěkná, papír uhlazený, čímž četba pří
jemnější. R. S.

") Na skladě též v knihkupectví V. Kotrba, Praha II. Pštrossová 198.

„533g—
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LISTY HOMILETICKÉ.

Cyklus řeči o modlitbě.
Podává lan Nap. los. Holý O. Praem., farář v Holišově.

Neděle druhá po Velikonoci.
Modlitba za svěřence.

>]á jsem pastýř dobrý.: Jan 10, 11.

Pán ]ežíš představuje se v dnešním evangeliu jakožto pastýř
dobrý, který svěřené sobě ovečky co nejvřeleji miluje a v této
lásce za ně i svůj život dává. jak máme tuto nesmírnou lásku
zase láskou spláceti!

Místo sebe ustanovil Pán ]ežíš za pastýře svěřených sobě
oveček biskUpy a kněze, kteří také láskou lnou ke stádu svěře
ných svých duší.

Ale nejen kněží, nýbrž představení vůbec, zvláště však ro—
diče jsou také pastýři ve svém oboru, pastýři svých poddaných,
pastýři svých dítek. Bůh sám, od něhož všechna moc pochází,
svěřil jim pastýřský úřad. Zdaliž jsemi já dobrý pastýř? měl by
se tázati sebe každý představený, každý otec, každá matka, když
slyší dnešní evangelium.

Jestliže se představení, zvláště rodiče podobají Pánu Ježíši,
jsou dobrými pastýři, jestliže se mu nepodobají, jsou špatnými
pastýři, nájemci. Chtějí li tedy rodiče tuto otázku dobře zodpo
věděti, mohou jen pozor dáti na vlastnosti, které u Pána ]ežíše,
nejlepšího pastýře, nejlepšího vychovatele lidí shledávají, a ne
stranně samy sebe pozorovati, zdali se tomuto vzoru fpodobají.
Jaké jsou to však vlastnosti, které u Pána Ježíše, u nejlepšího pa
stýře a vychovatele shledáváme? Pomíjím dnes mnohé z těchto
vlastností mlčením na př. horlivost, se kterou své svěřence vy—
učoval, bdělost, se kterou na ně dával pozor, lásku a zároveň
vážnost, s jakou s nimi jednal, dobrý příklad, který jim neustále
dával a mnohé jiné vlastnosti. Poukáži dnes, když jsme předešlou
neděli uvažovali o modlitbě, co jest a proč se modlíme, jak
Pán řešíš se za své svěřence modlil, abychom se od něho učili
modliti se za své svěřence.

Rádce duchovní. 13
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Pojednání.
I.

Pán ?ežz'š, pastýř dobrý, modlil se často a vřele za své
svěřence, aby Otec nebeský jeho dílu požehnal. Nežli počal uči
telský svůj úřad, modlil se čtyřicet dní na poušti, přerušuje svou
činnost, aby se modlil, modlí se po celou noc, nežli si vyvolil
apoštoly, modlil se na cestě do Caesarea Filipi, prve nežli praví
k Petrovi:va jsi Petr t. j. skála ...... A k Petrovi praví:
»Simone. Simone, aj satan žádal o vás, aby vás směl tříbitijako
pšenici, ale já 7sem prosil za tebe, aby nezhynula víra tvá, a ty
někdy obrátě se, potvrzuj bratří svých.<<Ajak dojemná jest vele
kněžská modlitba, kterou v posledních hodinách svého pozem
ského života konal za své učedníky a za věřící všech století! »Já
nyní za ně prosím, abys je zachoval od zlého. Posvětiž je . . .
Neprosím pak toliko za ně, ale i za ty, kteří skrze slovo jejich
uvěří ve mne, aby všichni jedno byli, jako my jedno jsme. Otče,
chci, aby, kde jsem já, i oni se mnou byli, kteréž jsi mi dal, aby
viděli slávu mou . . .:

Tak se ještě v posledních hodinách před svým utrpením
modlil za své svěřence — nic důležitějsího neznal v těchto po
svátných hodinách, modlil se, aby je Otec zachoval v lásce, aby
je zachoval od zlého; od hříchu, aby je, jednou do slávy nebeské
vzal, A jak často se asi za to modlil, když tolik hodin, celé noci
modlitbě věnoval! Kolikrát se asi modlil o to, o co nás učil se
modliti: Přijď království tvé! Přijď lidem království tvé, králov
swí víry, naděje, lásky, konečně nebeské království! Vidíme tuto
vlastnost ještě na kříži: Otče, odpust jim! Ano, ještě stále sedě
na pravici u Boha Otce modlil se za nás, jak nás sv. Pavel ( 1m.
8, 34. Žid. 7, 25.) ujišťuje.

A jak působivá byla jeho modlitba! Jak byla kdysi slabá
víra Petrova, Jak byl Petr posilněn na přímluvu svého dobrého
pastýře! Petr se stal nepřemožitelnou skalou, na které Ježíš církev
svou zbudoval, tak že ani brány pekelné ji přemoci nemohou.
Hynula kdysi při utrpení Páně víra Petrova, ale modlitbou Páně
obrátil se Petr a byl tak silný ve víře, že mohl potom i svých
bratří ve víře upevňovati a že je stále ve víře upevňuje skrze své
nástupce. *

A jak působivá byla modlitba Páně za své svěřence, kterou
konal před svým utrpením! Jak se učedníci jeho vyznamenávali
vzájemnou láskou, jak se chránili zlého hříchu, jak se radují nyní
na nebesích — samé to milosti, o které Pán Ježíš prosil.

A jak působivá byla také modlitba Páně na kříži! Sotva
zemřel, probudila se víra a lítost v srdci pohanského setníka
a mnohých přítomných. »Tento byl Syn boží,a volá setník,
a »kteří při tom byli, bili se v prsa: (Mar. 15. Luk. 23, 48.).
A když po všechna křesťanská století a ještě podnes tOliK lidí
s milostí boží svaté žilo a žije, byla a jest modlitba Páně z ve
liké části zajisté pramenem této milosti.
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Nejlepší pastýř Pán ježíš modlil se za své svěřence a tato
modlitba nebyla bez účinku, byla velmi působivá.

\ Il.

Po příkladu svého vzoru modlz'se i duchovní pastýři, správ
cové za své svěřence — a zajistéi jejich modlitba není bez
účinku.

Činil tak již 57).Pavel, jak píše v 1. listě k Thessalonickým
(1, 2.): »Připomínám si vás na modlitbách svých bez přestáníx
Jakou láskou planul k stádci věřících v tomto městě! Přinucen
jsa od nich odejíti, byl sice tělem vzdálen od nich, ale duchem
byl u nich, a nemoha jinak" jim prospěti, připomínal si je na
modlitbách svých bez přestání. Tak modlitbou dokonával, co
v nich slovy a skutky započal: obrácení a utvrzení jich u víře,
Zcela dle příkladu Mistra svého, kterýž noci strávil na modlitbách
milosti a lásce Otce svého poroučeje-věrné své svěřence. Ne vždy
může dlíti pastýř duchovní u oveček svých, uče, napomínaje
a svátostmi jim p_řisluhuje. Však i tu, kde není u nich tělem, je
u nich duchem, v srdci je chovaje, na paměti je maje při mo—
dlitbách svých. Modlitbou může mnoho prospěti duchovní pastýř
ovečkám svým. Modlitbou může vyprositi neumělým potřebného
světla, slabýma mdlým u vířeposily, bloudícím a hříšným napravení a
obrácení, všem pak požehnání & milost boží, která při nich do
plní a dokoná, seč slabost lidská není, a práci jeho zjedná po
třebného vzrůstu a žádoucího zdaru. Neboť týž sv. apoštol na
jiném místě dokládá: »Ani ten, kdo sází, jest něco, ani ten, kdo
zalévá: ale Bůh, jenž dává vzrůst.: (I. Kor. 3, 7.)

Tak také biskup pražský, sv. Vojtěch,jehož památku vtomto
měsíci konáme, modlil se za své svěřence. Když se vracel z íma
do vlasti, stanul v Plzeňsku na Zelené Hoře, vztáhl ruce k mo—
dlitbě, požehnal rodné zemi, stižené suchem a neúrodou. Mo—
dlitba jeho byla vyslyšena, a nebe dalo hojný déšť. Rozmnožil
také píseň: Hospodine, pomiluj ny: verši obsahujícími prosbu
o mír v zemi, tehdáž vnitřními spory rozkvašené. Tuto píseň
snažil se horlivě v lidu českém udomácniti. Odtud zpěv ten sluje
písní svatovojtěšskou.

Ale aby modlitba, kterou duchovní správce koná za své svě
řené, ovečkám prospěla, třeba, by i tito spolupůsobili, bez kteréhož
spolupůsobení sebe horlivější a vroucnější modlitba pastýře zů
stává bez účinku. Patrný a makavý důkaz toho podává násle—
dující událost. K horlivému služebníku Kristovu Matěji Baschi při
stoupil kdysi tupič náboženství, dělaje, jako by byl hluboce dojat
a pohnut, poroučel se modlitbě jeho, aby přišel k pravému po
znání a bohumilému životu. Hned potom šel k druhům svým
s posměchem jim vypravuje, jak kněze si dobral. Po několika
dnech opět ho vyhledal a pravil: Nevím, čím to jest, ač jsem
se poručil modlítbám vašim, přece se nechce ani jiskřička víry
nebo nábožnosti v srdci mém zakmitnouti. — Máš pravdu, odvece

*
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kněz, a mohl bych příčinu toho říci; než nyní mám zaneprázd
nění a k tomu potřebuji tvé pomoci. I-vyvedl jej na břeh moře,
tam byla připravena loďka a nedaleko ní stál pytel s obilím;
Tento pytel, pravil kněz, musím na tuto loďku naložiti, bych jej
domů dovezl; pomoz mi jej několik kroků nésti. I propůjčil se
k tomu pokrytec ochotně a chopil pytel na jednom konci, kněz
na druhém, když však ho chtěl pozdvihnouti, pustil jej kněz na
zem a učinil tak několikráte po sobě; až pak, pozbyv trpělivosti,
zvolal hněvivě: I vy musíte svou částkou přispěti, neboť byť bych
byl sebe silnější, přece sám nepostačím. Tu pohlédl kněz na něho
s úsměvem a pravil: Jen nech pytel ležeti a poslyš, co ti pravím:
Žádal jsi mne, abych se za tebe modlil, a já vyplnil, co jsem
přislíbil, ty však jsi ani mně ani sobě slovu nedostál; Spoj mo
dlitbu svou 5 modlitbou mou v upřímnosti srdce, a brzy shledáš,
že milosrdenství boží sestoupí v tebe.

Příklad ten nás pouču1e, že i my máme s duchovním pa
stýřem se v modlitbách spojiti, s ním spolupůsobiti. A jako se
modlí duchovní pastýř za své svěřence, mají se z' ovečky modlili
za své duchovní paszýře, za kněze, jak to činí církev sv. 0 su
chých dnech vůbec za duchovní vrchnost a za nejvyššího vidi
telného pastýře věřících, za sv. Otce zvláště. Tak vzájemně si
budeme modlitbou pomáhati. K tomu nás napomíná sv. jakub
(5, 16.) slovy: »Modleme se za sebe vespolek, abychom všichni
spasení byli.: Když více lidí jde přes ledovec, kráčí sice v jisté
vzdálenosti od sebe ku předu, ale jsou provazem svázání, aby,
kdyby snad jeden do propasti spadl, ostatní ho vytáhnouti mohli—
Na cestě přes ledovec tohoto pozemského života k výšině ne
beské jest tímto provazem vzájemná modlitba jednoho za dru
hého. Dokud tímto provazem jsme pevně svázání, jsme jisti před
záhubou: můžeme uklouznouti, do propasti přijíti, sobě uško—
diti, ale druzí nám opět pomohou. '

III.

]ako Pán ježíš se modlil za své svěřence a po příkladu
jeho činil sv. Pavel a činí dosud duchovní pastýř, tak se má
každý představený modliti za své svěřence, zvláště rodiče za své
děti. Na božím požehnání všechno záleží. To platí ve všech vě
cech, zvláště takě při výchově. Apoštol Pavel a jeho spolu
pracovníci obrátili na víru Korintské, ale odmítá od sebeaod
svých spolupracovníků čest toho obrácení a vzdává ji Bohu sa
mému: »Já jsem sázel, Apollo zaléval, ale Bůh dal vzrůst.: Tak
jest tomu i při výchově, bez požehnání božího výchova nepro—
spívá. Přese všechnu bdělost nemohou vždy rodiče u dětí zlému
zabrániti: »Když Pán neostřihá města, marně bdí, kdo ho ostříhác,
praví žalmista Páně. Modlete se proto, rodičové, modlete se za
své dítkyl Modlete se za ně, dokud jsou ještě nevinné, aby si
zachovaly vzácný poklad nevinnosti. Následujte nábožného krále
Davida, který se k Bohu vřele modlil: >Dej synu mému alo
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mounovi srdce dokonalé, aby zachovával přikázání tvá!c Modlete
se za ně, když snad nevinnost ztratily, v prostopášnost upadly.
Následujte nábožného ]oba, který denně k synům posla posílal
a je posvěcoval, záhy vstával a za každého z nich obět přinášel,
říkaje: Snad synové moji hřešili. Následujte sv. vdovu Moniku,
syn její sedmnáct let hrozně bloudil, prostopášnostem hověl. Ne
ustále se starostlivá matka za něho modlila a plakala, a této mo
dlitbě připiSOValpozději Augustin ponejvíce konečné, dokonalé
obrácení své. Zbožný biskup dal již dlouho před tím zarmoucené
matce, když viděl její modlitby a slzy, ujištění: jako že žiješ —
nemožno, aby syn, pro kterého jsi tolik slz prolila, zahynul.
A skutečně dožila se ještě radosti, že viděla ve svém synu na—
stávajícího světce. Modlete se tedy za své děti a následujte sv.
Pavla, který za své děti pokládal ty, které na víru obrátil, a za
svou otcovskou povinnost pokládal za ně se modliti.

Následujte tyto svaté příklady a modlete se každodenně
za své dítky, a k vlastní radosti poznáte, jaké ovoce modlitba
vaše přinese, jak naopak bez modlitby bylo by vše marné.-Jedna
paní stěžovala si arcibiskupu Fenelonovi ve Francii, že její syn není
nábožný, ačkoli k němu často o Bohu mluví. Zbožný arcibiskup
dal jí pamětihodnou odpověď: »Měla byste více 5 Pánem Bohem
o svém synu mluviti než k synu o Bohuc, t. j. měla by se více
modliti a pak by poučení a napomínání mělo větší požehnání,
výchova by se lépe dařila.

A jako jsem řekl, že se mají věřící modliti za duchovní pa
stýře, tak pravím i nyní, děti mají se také každodenně modlili se
za: své rodiče, kteří mají tak těžké povinnosti a tak těžkou zod
povědnost. Modlete se tedy, děti, vroucně každý den za své ro
diče a hledte jim poslušnosti a dobrým chováním povinnosti
a zodpovědnost ulehčiti. Ctěte rodiče své, i kdyby měli chyby
na sobě! Použijte štěstí, máte-li hodně a zbožné rodiče! Když
přátelé sv. Františku Sal. vyslovovali soustrast nad úmrtím matky
jeho, řekl jim: »Nemohu dosti poděkovati Bohu za to, že mně
tak nábožnou matku dal a tak dlouho mně ji ponechal. Bůh siji
nyní vzal, poněvadž ona náležela více jemu nežli mně.—xAno pro.
každého člověka jest velikým štěstím, když má nábožnou matku,
nábožnébo otce. Važte si svých rodičů, modlete se za ně, a mo
dleme se všichni za sebe vespolek, abychom všichni spasení
byli. Amen. Yan Nap. 703. Holý O. Praem., farář v Holišově.
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Cyklus kázání 0 mši sv.
Neděle druhá po Velikonocí

Obět mše svaté, obět — ustavičná.
>Na každém místě obětována bude
jménu memu obét čistám

Malach. 1, 11.

Když po druhém návratu lidu israelského ze zajetí baby—
lonského znovu zbudováno bylo město Jerusalem, nad jehož roz
valinami druhdy Jeremiáš hořce plakal, vzbudil Bůh národu vy—
volenému posledního proroka, Malachiáše. Malachiáš předpověděl.
že před Kristem Pánem předcházeti bude muž, jenž bude lid při—
pravovati na příchod jeho; že Spasitel vstoupí do nového chrámu
a že přestanou oběti starozákonné a po celém světěkonána bude
obět nová.

»Nema'm zalíbení ve vás — tale prorokoval — nemám za
líbení ve vás, praví Hospodin zas-lupů: a darů nepříjmu z ruky
vaší. Neboť od východu slunce. až na západ veliké jesi jme'no me'
mezi národy: a na každém místě obětována bude jménu mému
obě! čistá.

Nema'm zalíbení ve vás; opětovně prokázal jsem vám lásku
svou, ale přes to nejste vděčni. Vstupujete v manželství s ženami
pohanskými, nesvětíte soboty, obětujete slepé a chromé beránky
místo obětí neposkvrněných, lichVaříte. a proto nemám zalíbení
ve vás a darů nepříiímam :: ruky vaší. Ustanou vaše oběti. oběti
starozákonné, a zaveden bude nový řád boboslužebný. Kdežto
v Starém Zákoně bylo jenom jedno město vyvoleno za místo
chrámu, bude nová obět přz'nášena na všech místech celého světa,
od východu slunce až na západ. A ta obět bude vynikati svojí vnitřní
hodnotou, vnitřní cenou, nebude to obět poskvrněná, ale obětčístá.

Toto nad jiné důležité proroctví bylo proneseno ústy osví
ceného Malachiáše asi na 400 let před Kristem Pánem, a hle,
při poslední večeři nastalo jeho splňování. Tehdy, jak jsme v po
sledním kázání rozjímali, přinesl Spasitel sám nekrvavou obět
novozákonní a zároveň přikázal apoštolům, aby ioni a jejich ná
stupci přinášeli tuto obět. »To čiňte na mou památkulc Ta
slova zahlaholila ve večeřadle jerusalemském a ta slova dala
apoštolům a jejich nástupcům moc, uskutečňovati předpovědění
Malachiáše proroka na věky.

Dnes, drazí posluchači moji, budiž tedy naším úkolem do
kázati, že skutečně se tak dálo od prvních počátků, či jinými
slovy budeme rozjímati, že mše sv. jest ustavična' obě! Noveho
Zákona.

Pojednání.
1. [Doby apoštolské-] Když sv. Petr a Jan byli pohnáni před

veleradu proto, že kázali o Pánu Ježíši, odpověděli statečně:
>Nemůžeme nemluviti toho, co jsme viděli a slyšeli: (Skutk.
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4, 20). Podobně bylo nemožno, aby apoštolové nečinili toho, co
jim Kristus Pán při poslední večeři přikázal. Proto nacházíme
v knize skutkův apoštolských hned při zprávě o první obci kře
sťanské v jerusalemě doklad, že obět nekrvavá slavena: v(Vě
řící) trvali v učení apoštolském a ve sdílnosti lámání chleba a na
modlitbách.: (Skutk. 2, 42.) Lámáním chleba zvána obět novo
zákonní v nejstarších dobách, že po příkladu Spasitele z jednoho
chleba proměněného všichni požívali. — Pavel a Barnabáš vyvo
lení tehdy, když křesťané »slaužili Pánuc (Skutk. 13, Z.), a sv.
Pavel shromáždil v Troadě první den po sobotě (v neděli) „%lá
mání chleba mnoho věřících v jakémsi domě v třetím poschodí
v síni, v níž bylo mnoho světel. (Skutk. 20, 7. 8.)

57). Pavel honosí se v listě svém k Židům (13,103) »Máme
oltář, z něhož nemají moci jísti, kteří stánku slouží (totiž Židé).<
Kde však jest oltář, tam jistě jest í obět. Z oltáře, o němž mluví
sv. Pavel, křesťané i jedli, to jest tělo Páně při mši svaté po
žívali.

571. Petr zavítal do Říma a byl přijat v domě Pudenta, se
nátora; v domě tom shromažďovali se křesťané k sv. oběti, a na
místě tom postaven později chrám ke cti sv. Pudentiány, mu
čednice, dcery Pudentovy. Dřevěný oltář, na němž sv. Petrapa
pežové prvních tří století až do času sv. Silvestra mší sv. sloužili.
uchovává se v papežském kostele sv. jana v Lateráně právě tak,
jako část cedrového stolu, na němž Spasitel mši sv. slavil.

Když kat vybízel sv. Ondřeje, aby bohům pohanským obě
toval a tak svůj život zachránil, odvětil sv. Ondřej: v]á obětují
každý den všemohoucímu Bohu obět živou. Denně obětují Bohu
na oltáři, jenž kříž nám představuje, beránka neposkvrněného.
Když pak věřící lid požil tělo beránka toho neposkvrněného
a jeho krve, zůstává beránek přece celý a živý.< Zdaž je možno,
drazí posluchači, aby lépe a jasněji bylo pověděno učení církve
o mší sv., než jak to učinil sv. Ondřej před 18 věky?

2. [DObYmUČedníkův-l Od apoštolův vyučení přinášeli i jejich
nástupci obět nejčistší a neustali ani za dob nejkrutějšího proná
sledování.

Dionysius, představený školy a později biskup alexandrinský,
píše: >I když jsme byli pronásledování a utlačování, ani tehdy
jsme neustali slaviti večeří Páně. Kterékoli místo, kde jsme sná—
šeli rozličné nesnáze, pole, pustina. loď, chlév, vězení — to vše
nám sloužilo za chrám. .

Sv. Cyprián, biskup a mučedník v Karthagině, vybízí vy
znavače, kteří byli v žalářích, aby i v žalářích ke mši sv. se
scházeli, ale tajně, aby nebyli přistiženi. A že toho napomenutí
bylo dbáno, dosvědčují mučednické spisy, které nám na př. do
jemně líčí, že sv. 'Lucián, aby splnil zbožnou a vroucí touhu kře
sťanů v nečistém vězení, spoután řetězy na rukou i na nohou,
leže na zemi, na vlastních prsou, poněvadž nebylo stolu ani ji
ného vhodného místa, sv. obět přinesl. Věru, bylo to di
vadlo pro anděle i lidí! 0 Sv. Štěpánu, papeži, jehož památka
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se slaví 2. srpna (1—257) vypravuje se nám, že právě když slou
žil mši sv., od přišedších vojínů na svém biskupském stolci byl
sťat. Sv. Vavřinec dojemně se loučí s papežem Sixtem na smrt
se ubírajícímuKam se ubíráš, otče, beze syna? Kam, kněže svatý,
bez jáhna pospícháš? Vždyť ty jsi nikdy nepřinášel oběti bez slu
žebníkalc Když za císaře Diokleciána (284—305) vypuklo de
sáté a poslední strašné pronásledování křesťanů, bydlil císař sám
v Nikodemii v Malé Asii. Ale křesťané v Nikodemii báli se více
Boha než císaře— a v den narození Páně sešli se k oběti mešní
v chrámě. Císař dal celý chrám hořlavinami obklopiti a poručiti.
aby, kdo chce se spasiti, obětoval kadidlo bohům pohanským -—
než nikdo nevyšel, a všichni, několik tisíc jich bylo, podstoupili
právě při mši sv. mučednickou smrt.

A co z dějin církve známe, to potvrzují nám ispisy církev
ních spisovatelů té doby: 57). Ireneus, který své učení přijal 'od
jednoho z žáků sv. Jana Miláčka Páně, píše: »Kristus vzal chléb,
dobrořečil a pravil: Totoť jest tělo mé. A právě tak řekl o ka
lichu, že jest V'něm krev “jeho. Hle, tak naučil oběti Nového Zá
kona, kterou církev od apoštolů přijala a po celém světě Bohu
přináší.c A ještě jasněji mluví sv. Cyprián: »Jest jeden toliko
Bůh, jeden Kristus, jedna církev, jedna učitelská (papežská) sto—
lice, kterou vzdělal hlas Páně na skále. Avšak v této církvi jest
jenom jedna bohoslužba, jedna obět. jeden oltář, jedno kněžství.
Cokoliv smělost lidská podniká, aby toto zřízení boží zničila,
jest nepravé, bezbožné, svatokrádežnél

Tak mluví ten veliký biskup & mučedníkl
3. lThYCStOVYhDdY- _ KatakOHIW—lA kterak si, drazí v Kristu,

vysvětlíme tu křivou domněnku, která mezi pohany (ve spisech
Celsa a jiných) rozšířena byla, že prý křesťané požívají při taj
ných schůzkách svých masa zabitého dítěte a pijí jeho krev?
Zdaž tato převrácená domněnka není jen zkomoleným učením
církve o oběti mše sv. a o sv. přijímání?

A komu uvedené důkazy z doby poapoštolskéještě nestačí,
nechť sestoupí se mnou do katakomb, podzemních chodeb, kde
křesťané ke službám božím se shromažďovali. Toťjsou, ač němí,
přece výmluvní svědkové, kteří nám dokazují, že mše sv. jest
opravdu obětí ustavičnou. I tam, v tu tmu podzemní sestoupil
Syn boží, aby se obětoval. Třetí papež římský, sv. Kliment,
pravil svým ovečkám: »Pojďte, shromažděte se v podzemních
jamách, které za hřbitovy slouží, čtěte sv. Písma, prozpěvujte
hymny ke cti mučedníkův a všech svatých, přinášejte Bohu pří
jemnou obět díkův a chválylc

A že křesťané hlasů svých pastýřů poslušni byli, dosvědčují
ty do dneška v katakombách uchované oltáře nad hroby mu
čedníkův, dosvědčují malby, představující zejména takové výjevy
ze Starého Zákona, které mají vztah ke mši sv., jako na př.
obět Abrahamova, Mojžíšova,'manna na poušti. V katakombách
shledáváme často obraz tajemné ryby, která plove ve vodě Spa
sení, shledáváme obraz kalíc/za a obětní misky, patény, na níž
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jsou chleby neb hostie. Ryba jest prastarý znak neb symbol
Syna božího, Spasitele. V katakombě sv. Kallista v nejbližší blíz
kosti oltáře jest vymalován trojnohý stůl, na němž je chléb
a ryba. Před stolem stojí muž, který svou pravicí žehná ty dary,
s druhé strany stojí osoba ženská spínající ruce. I tím je zná—
zorněna obět mše sv. Muž, který jest oblečen v tehdejší kněžské
roucho a žehná chléb a rybu, jest zřejmě kněz, který chléb
proměňuje v tělo Páně; postava ženská předobrazuje buď církev,
v jejímž jménu kněz na oltáři obětuje, aneb věřící, kteří mši svaté
jsou přítomni.

V katakombách sv. Anežky jest kaple zvaná »kaplz' Angli
čanůc. jmenuje se tak proto, že 22 Angličani v ní druhdy po prvé
tělo Páně přijali. Byli dříve protestanti a navštívili Rím. Prohlí
želi si památnosti věčného města, ale zavítali též do katakomb
a z nápisů, obrazů, které tam viděli, seznali, že mše sv. a víra
v nejsv. Svátost oltářní byla od nejstarších dob v církvi domovem
a že protestanti se od původního učení církevního uchýlili. Stu
dovali staré církevní spisy, modlili se za osvícení — a výsledek
byl, že všichni se stali katolíky. I zajeli do Říma a prosili papeže,
aby jim v té kapli v katakombách, kde pravé víry do
sáhli, dovolil přistoupiti k stolu Páně. Papež ochotně svolil;
v katakombách sloužena pro ně mše sv., při níž po prvé přijali
sv. přijímání.

Kdo z vás, nejmilejší, mohl by tedy ještě pochybovati, že
obět mše sv. již v nejdávnějším starověku křesťanském tvořila
střed bohoslužby?

4. [Doba svobody církve-] Ale jako Spasitel tři dny v hrobě
ležel a pak slavně z hrobu povstal, podobně i církev slavně po
dlouhém pronásledování vystoupila z lůna země a konala svoji
bohoslužbu slavně a veřejně. již první sněm církevní r. 325
?) Niceji Slut/mý se o mši sv. zmiňuje, a není snad jediného spi
sovatele církevního té doby, který by o mši sv. nemluvil._ Místo
mnohých a dlouhých dokladů, poslyšte rozmilí v Kristu, aspoň
0 sv. Augustinovi. Víte, že jeho matkou byla sv. Monika, a že
umirajíc, prosila jen za to, »aby u oltáře na ni pamatováno bylo:.
A sv. Augustin vypravuje, že po její smrti se za ni pomodlili
& »obět našeho vykoupeníc sloužili. Týž sv. Augustin praví:
»Místo všech obětí: Starého Zákona obětuje se nyní tělo Páně
a rozdává se těm, kdož na mši sv. účastenství béřou.:

Toto jeho učení bylo učením a přesvědčením veškeré církve.
Ted ještě více než v dobách předcházejících uskutečňovati se
mělo proroctví Malachiášovo: »Na každém místě obětována bude
jménu mému obět čistá.< Triumfující církev nastupuje vítěznou
cestu do vesnic i měst celého světa a přináší drahocennou obět

-mše sv. ne již v podzemních chodbách, ne v žalářích, chlévech,
na poli, ale v nádherných mramorových basilikách, v kathedrá
lách a dómech. Všechna umění takřka závodí, aby oslavila obět
nejsvětější! Umění stavitelské vymyslilo skvělé mramorové chrámy
a do nebe se pnoucí kupole, sochařství umělecké oltáře, malířství
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krásné obrazy, hudba skvostné zpěvy k mešní oběti. Teď teprve
slouži církev mši sv. s tou důstojností a nádherou, jak úkonu
bohoslužebnému přísluší. Dřive konána mše sv. tajně, za tmy
noční, teď za jasného dne, veřejně. A světové poslání své plníc
roznesla církev drahocenné dědictví Spasitelovo po všech zemích
světa. U oltářů shromáždila národy, podávala jim tělo Páně atak
plnila rozkaz Spasitelův: »To čiňte na mou památku Je

5, [Brojení proti mši nic nespomohlo.] Než s tímto rozmachem
úcty k Svátosti nejsvětější a stále dokonalejším splňovánim pro
roctví Malachiášova nebyl hlavně spokojen odvěký odpůrce
(= satan) boží, zlý duc/z. Jako navedl Zidy, že reptali tehdy,
když Spasiteli bylo připraveno velikolepé uvítání při jeho vjezdu
do-Jerusalema v neděli před jeho utrpením, podobně vyhledal
si i nástroje, skrze které by brojil proti oslavě Spasitele ve mši
sv. Peklo zaslepilo některé lidi tak, že vším úsilím brojili proti
mši sv. — ale přece marně. Již ve 12. století vyskytli se někteří
bludaři, již popírali obětní ráz nejsv. Svátosti; v 16. století Luther,
jak sám přiznává, zavrhl mši sv. na radu ďábla, Zwinglz' co nej
zuřivěji zakazovali účastenství na mši sv. Zwingliáni bořili kato—
lické kostely, rozbíjeli oltáře, znesvěcovali kalichy. Zúčastnil-li se
některý katolík přece mše sv. v cizím kantonu (okresu), stižen
přísnou peněžitou pokutou.

Ve Skotsku zakázal protestantský sněm účastenství při mši
sv. pod trestem konfiskace (zabrání) jmění, vypovězeni z vlasti,
ba dokonce ipod trestem smrti. Královna Marie byla katolička
a dala si ve své domácí kapli mši sv. sloužiti. Kaciřský kazatel
Knox zuřil proti tomu, hrozil tresty nebes a prohlašoval, že je
mu milejší 10.000 nepřátel než jedna mše svatá v zemi sloužená.

V Anglii byla mše sv. prohlášena za rouhavý vynález,akdo
chtěl se státi státním úředníkem, musil přísežně stvrditi, že ne
věří v proměňování ve mši sv. Ale láska k Pánu Bohu byla sil
nější než zákony. Na půdách, v sýpkách a podkrovních světnič
kácb shromažďovali se katolíci ke mši sv. a nedali se o takový
poklad oloupiti.

V Hollands-ku (9. července 1572) v městě Gorkumu byl
farář a 18 řeholníků do vězení uvrženo a to proto, že nechtěli
popříti proměňování ve mši sv. Proto po dvou k sobě svázání,
strašně zmučeni a na šibenici pověšení — jsou to slavní mu
čedníci gorkumští (r. 1867 za svaté prohlášeni).

Ve francouzské revoluci zapovězeno sloužiti mši sv. — ale
katolíci v provincii bretagnské statečně odpírali; ja když nebylo
lze jinakrtajně v noci na břehu moře se scházeli, kněz dal na
své loďce zvonkem znamení, loď od břehu odrazila a tak mše
sv. sloužena ve velebném chrámě božím, na moři, přes všechno
úsilí nepřátel.

Tak, nejmilejší, poznáváte z toho, že peklo se marně na
máhalo; katolíci dobře věděli, že >když kněz mši sv. slouží,
oslavuje Boha, obveseluje anděle, vzdělává církev, pomáhá živým,
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vyprošuje zemřelým pokoje a sebe činí účastným všech milostíc*)
— a proto neustoupili, ale vytrvali v slavení mše sv. přes všechny
obtíže a tak přispívali k dokonalému a ustavičnému splňování
proroctví Malachiášova: »Na každém místě obětována budejménu
mému obět čistá.:

6 [Závěrek; 00 tedy VY“Činiteů A dnes, nejmilejší? Vizte, jak
úchvatným způsobem jest splňováno proroctví Malachiášovo: od
východu slunce až na západ, od jedné točny k druhé přinášena
jest denně obět čistá. Kde zarazí missionář kříž, tam si postaví
též oltář; na 360.000 kněží denně obětuje tuto obět ustavičnou!
Kde najdete zjev podobný, divadlo andělům i lidem?

Co tedy vy učiníte .PKe komu půjdete? Navštěvujte co nej
horlivěji mši sv., snažte se, abyste s největší pobožnosti se jí
zúčastňovali. Přinášejte sem srdce plné víry v]ežíše Krista a plné
lásky k němu! Najdete jej zde, svého prostředníka a přímluvce
u Otce! Vaše modlitby budou zde účinnější, vaše chvály a díky
Bohu milejší; vždyť je konáte ve spojení s.Kri stem, v němž si
Bůh Otec dobře zalíbil, Kdo mši sv. zanedbává, necht pomní, že
paprsek, oddělí-li se od slunce, odumírá. Katolik jistě ztrácí
víru a stává se mrtvým údem církve, zříká-li se účastenství na
mši sv., vždyť opouští živý pramen milosti a požehnání,

Nuže, nejmilejší, přicházejte často, přicházejte rádi, říkejte si:
»Pane, v domě tvém při mši sv. dobře jest nám býti !c, přichá
zejte s pýchou, vždyť štěstí je to, že jste se v pravé církvi kato—
lické narodili, a budete-li častým účastenstvím na mši sv. vy
znávati svou víru v ježíše Krista na světě před lidmi, vyzná ion
vás před Otcem svým, jenž jest v nebesích, a řekne vám: »Pojďte,
požehnaní Otce mého a vládněte královstvím vám připraveným
od počátku světah Amen R 5

Neděle třetí po Velikonoci.
Střelné modlitby.

»Maličko, a již neuzříte mne !:

Sedmkráte opakuje dnešní evangelium slovo Páně: ma
ličko a připojuje, neb jdu k Otci. I naše žití je putování, ma
ličko tu pobudeme, maličko a již naši známí nás neuzří. A na
této pozemské pouti máme k Otci, k němuž jdeme, často srdce,
zraky, mysl pozdvihovati, modliti se, bychom cestou nezbloudili,
nýbrž skutečně k Otci nebeskému došli. A není třeba právě příliš
dlouhých modliteb, nýbrž stačí maličko se modliti a opět maličko
a opět se modliti. Slava matička ukazuje mím na krátké m0
dlz'tby, které se jmenují také střelné Jsou to snadné. výborné
a velmi prospěšné modlitby. Proto chci dnes promluviti o těchto
střelných modlitbách.

*) Následování Krista, IV. kniha, VI. kap., 3
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Pojednání.
l.

Lodička na moři přikrývala se vlnami a Pán ]ežíš spal.
Učedníci vzbudili ho, řkouce: »Pane, zachovej nás, hyneme_c
Vidíme tu nebezpečí a strach učedníků, vidíme u nich přesvěd
čení, že jest Pán ]ežíš Bůh a může jim pomoci, vidíme u nich
naději v Pána ježíše, vidíme tu původ střelných modliteb, které
církev svatá věřícím tolik doporučuje.

»Pane, zachovej nás, hynemec — to byla první střelná mo
dlitba křestaňská — jak rychlý, blahodárný měla účinek.

Ale Písmo sv. nám ukazuje několik takových krátkých,
střelných modliteb. »ježíši, Synu Davidův, smiluj se nade mnou:
— volá slepý od narození — & Pán ]ežíš mu zrak uděluje.
»Pane, nejsem hoden, abys vešel.. .v praví pohanský setník
a jeho služebník jest uzdraven. »Pane, vzpomeň si na mne, když
přijdeš do svého rájec — volá lotr na pravici a Kristus mu
slibuje: »ještě dnes budeš se mnou v rájic. >Pán můj a Bůh
muj,—<volá krátce Tomáš, jak jsme přec čtrnácti dny slyšeli,
a poznává vzkříšeného Pána.

již z těchto příkladů poznáváte, co jsou střelne modlztby.
jsou to krátká, srdečná vzdychání o pomoc boží, s přímluvou
svatých v nebezpečí, v utrpení, v potřebách, při denním zaměst
nání, při práci, při pokušení. jmenují se střelné modlitby, poně
vadž jako střela ze srdce láskou naplněného k Bohu zalétají.]sou
to obyčejně krátké modlitby, krátce sice trvají, ale city jako
oheň plápolají a k Bohu rychle se povznášejí.

II.

Čelzo jest !%střelným modlitbám třeba) Střelné modlitby
mohou všichni lidé konati, poněvadž nevyžadují ani velikých
vloh, ani hlubokých vědomostí, ani velikého tělesného nebo du
ševního namáhání, nýbrž jen milující a o svou spásu starostlivě
srdce, kající mysl, čisté srdce. A proto mohou střelné modlitby
k nebi vysílati učení i neučení, muži i ženy, starci i děti. Čím
větší lásku k Bohu kdo má, tím více bude v této modlitbě po
kračovati. A jak snadné jsou tyto modlitby! Můžeš je konati ve
dne i v noci, doma i venku, když jsi sám nebo když jsi ve spo
lečnosti, když máš chvilku oddechu nebo když jsi pracemi za
tížen, když stojíš, jdeš. ležíš, můžeš vždy srdce a vůli svou
k Bohu pozdvihovati. Tyto modlitby povzbuzují mysl, dobré
předsevzetí, jako střely zalétají k božskému Srdci Páně, aby od
něho milosti obdržely, odnášejí nás takořka od pozemských věcí
a zanášejí nás k nadzemským věcem.
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111.

_?akje máme konati? Tyto modlitby jsou velice rozmanité,
tak že duše Boha milující má jich dostatek všude, vždy a v každé
potřebě. ,

Potřebuje-li duše odpuštění hříchů, očištění od vášní, může
se žalmistou volati: »Smiluj se nade mnou, Bože, podle velikého
milosrdenství svého le (50. l.) »Zbodniž bázní svou tělo mé, nebo
soudů tvých bál jsem sec (118, 120.). >Více od nepravosti mé
obmej mne, a od hříchu mého očist mne: (50, B.). »Obět Bohu
milá je duch zkormoucený: srdcem zkroušeným a pokorným, Bože,
nepohrdneša (50, 18.). Nebo může volati se sv. Pavlem: V>>Nešťastný
já člověkl Kdož mne vysvobodí z těla smrti této?< (Rím. 7, 24.l
nebo se sv. Ignácem: )Jak se mi protiví země, když k nebi po
hlížím!<

Potřebujeme-li posily o pokušení, k dosažení té neb oné
ctnosti, zmužilosti, abychom všechny práce podnikali ke cti a chvále
boží, k našemu spasení a k užitku bližních, můžeme s Davidem
volati: »Spomocníkem !mým bud', neopouštěj mne Bože. Spa—
siteli můj< (26, 9) nebo >chď mne na stezku přímou: (26,11.)
nebo se sv. Pavlem: »Všechno zmohu vtom, který mne silic
(Filip 4, 13.).

Přejeme-li si větší lásku k Bohu, máme-li touhu po spojení
s ním, můžeme volati s Pánem ježíšem: »Ne má, nýbrž .tvá
vůle se staňl: nebo s nevěstou v písni Šalomounově (2, IQ.)z
»Můj milý jest můj, a já jsem jeho<, nebo se sv. Pavlem: oZá—
dost moje rozdělen býti a býti s Kristem: (Filip 1, 23.).

So. Terezie měla ve své světnici obraz, který představoval
Pána Ježíše u studnice ]akubovy, častěji k němu pohlížela a ři
kala: »Pane, dej mi vody živélc Střelná modlitba sv.!gnáee byla:
»Všechno k větší chvále boží.c 52). František z Assisi volával:
»O Bože můj a mé všechno!:

jistý poustevník ptal se sv. Maria, jak se modliti má; tento
odpověděl: »Milý bratře, nečiň mnoho slov; jsi-li dobré mysli,
často rci: »Buď jméno Páně pochválenoh V úzkosti vzdychej:
»Pane, staniž se vůle tváh V pokušení volej: »Pane, ku pomoci
mé vzezři!: Klesl-li jsi, rci: »Bože, smiluj se nade mnou.:

So. Basil doporučuje, abychom při všech věcech, při každém
případu, při každé náladě přiměřené střelné modlitby konali.
Když jsme obdrželi dobrodiní od Boha, jsou to díky, stane-li se
nám něco nepříjemného, nehoda, neštěstí, prosímeo\ pomoc nebo
odevzdáváme se do vůle boží, když pracujeme, obětujeme mu
své práce, když máme chvilku oddechu, vzbuzujeme city pokoje
a radosti v Pánu. když pozorujeme velebnost přírody, jsou to
city obdivu a chvály boží. Tak sv. Řehoř Naz. na břehu moř
ském pozoroval mušle, které vlny sem a tam házely, a pevné
skály: k prvním přirovnával lidi, kteří se nedovedou opanovati,
a ke skalám lidi, kteří žádným pokušením zmásti se nedají.
Potom prosil Boha o sílu. So. Fulgentz'us viděl vítězný příchod
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krále Theodoricha, z toho uzavíral, jak krásný je teprv vstup
vítězné církve do nebe. 51). František z Assisi vzpomínal při
pohledu na ovečku na tichost Pána Ježíše; sv. Basil při pohledu
na růži na trní, které každá pozemská radost má. 51). František
Sales. říkal si při pohledu na chrám: »I my jsme chrámové
Ducha sv.<, při pohledu na pole: »I my jsme pole, zdělané
Boheme. Tak nás všechny zjevy v přírodě mohou pamatovati
na všemohoucnost, dobrotu boží a mohou nás k modlitbě, zvláště
střelné povzbuzovati. »Náš celý život má býti nepřerušená mo
dlitba.< (Sv. Hilar.)

Jak si váží církev sv. střelných modliteb, můžeme viděti
z toho, že je nadala mnohými odpustky. jak v katechismu tak
v modlitebnlcb knihách naleznete mnoho takých nábožných
vzdecbů, střelných modliteb, při nichž také naznačeny jsou od
pustky s nimi spojené, s mnohými těmito střelnými modlitbami
můžeme také odpustků získati ve prospěch věrných zemřelých
dušiček.

IV.

Z těchto odpustků můžeme již seznati užitek střelných
modliteb.

Prospivajz' mrtvým i živým. Velmi prospěšné jsou střelné
modlitby, neboť nejen práci nepřekážejí, nýbrž ještě k lepšímu
vyřízení pomáhají. Když se rychlý posel v hostinci pozastavil, aby
se posilnil, ničeho nezamešká, nýbrž větší síly nabývá k snad
nějšímu přeběhnutí ostatní cesty. (Sv. Frant. Sales. Filothea.)
Bez střelné modlitby jest náš odpočinek zabálkou a činnost naše
jen roztržitostí a zmatkem (Týž). Kdo střelnými modlitbami čas
od času k Bohu pohlíží, snadno se vyzná ve všech bouřích
&zmatcícb životních, jako se v Praze snadno orientuje, kdo pohlíží
vzhůru k Hradčanům. Střelné modlitby mají velikou sílu a moc,
nebot člověk neupadá tak snadno do roztržitosti, proto se konají
také s větší vřelostí a zbožnosti.

Poněvadž střelné modlitby ze srdce vycházejí, jsou výbor
nou modlitbou, Neboť ústní modlitba má vycházeti ze srdce, proto
jest střelná modlitba pramenem a obsahem ústní modlitby.

Tento způsob modlitby jest dále tak snadný a milý, že jej
konati může každý, i nemocný. Rozjímání na př. vyžaduje náě
mahu rozumu. obrazotvornosti, paměti, vůle. Idelší ústní modlitby
namáhají, střelné modlitby však trvají jen krátce, nevyžadují pří

»lišné námahy a neunavují. Při delší modlitbě pozornost ochahuje,
při střelné modlitbě jest stále napiatá.

Prospěšné jest konati krátké, ale časté modlitby,'časté,
abychom s Bohem spojeni byli, krátké, bychom pozornější byli.
Střelné modlitby jsou stálé oběti ducha našeho.

Konečně jsou střelné modlitby výborným prostředkem, by
chom ctností dosáhli, v dokonalosti pokračovali a svatosti došli.
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Nebot jimi se hříchy a poklesky naše jako ohněm stravují aničí,
pokušení se snáze přemáhají, jimi si získáváme všech ctností,
neboť tyto vzdechy jsou projevy lásky, která všechny ctnosti
v sobě zahrnuje. Duch se jimi k nebeským věcem povznáší,osvě
cuje, očišťuje, rczohňuje. A k tomu jsme" právě obdrželi mohut
nosti duše, nikoli abychom je do prachu pozemských věcí snižo
vali, nýbrž abychom je v nábožných modlitbách k Bohu povzná
šeli, pro něhož jsme stvořeni.

Když jsme poznali drahocenný poklad, který máme ve
střelných modlitbách, když jsme poznali, jak snadný a milý jest
tento způsob modlitby, zajisté často budeme ho užívati, když
nám záleží na spasení duše naší, na obcování a spojení s Bohem.
jsou to maličkosti, krátké modlitby, ale výborný prostředek jest
to na cestě pozemské, kde jdeme k Otci. Amen.

_7an Ne;. 70x. Holý O. Praem., farář v »Holišově.

Obět na kříži & obět mše sv.
»Kolikrátkoli budete chléb tento jísti
a kalich píti, smrt Páně budete zvě
stovati.c I. Kor. 11, 26.

]de-li kdo ve Vídni okružní třídou po části zvané Franzens—
ring, je zaujat velikou, nádhernou budovou. Táže-li se, jaká je
to budova, obdrží odpověď, že jest to vídeňská radnice. Za ní
jest socha muže, který ji postavil, byl_to Bedřich baron Schmidt.
Muž ten byl též stavitelem dómu sv. Stěpána ve Vídni, zbudo
val ve Vídni dva jiné krásné chrámy, vedle toho ještě mnoho
jiných kostelů jinde. „Mužten byl do 33. roku svého života pro
testantem, byl synem lutheránského kazatele. Kterak se stal kato
líkem, kterak to, že tak krásné stánky bohoslužby katolické vytvořil?

Schmidt studoval staré památné chrámy starověku křesťan—
ského a seznal, že v každém z nich jest místo nad lod chrámo
vou povýšené, na tom povýšením místě oltář, na oltáři vždy kříž.
Seznal, že kostely jsou tak stavěny, aby pokud možno všichni
lidé na oltář viděli. Srovnával starověk křesťanský s tím, co má
nyní církev protestantská, a shledal, že u protestantů jest hlavní
věcí v kostele kazatelna, ne však oltář. Shledal, že protestanté
vůbec nemají oběti; jejich bohoslužba hlavně záleží v kázání.
Došel posléze k přesvědčení, že katolická víra jest původní,
pravá; studoval, vzdělával se v katolickém náboženství a stal se
údem a chloubou, ozdobou církve katolické.

Nejmilejší, tak je tomu: studium, snaha po pravdě, vede
jinověrce do lůna naší sv. církve. Schmidt zejména to poznal na
oltářích. Oltáře starokřestanské byly ozdobeny a označeny kří
žem právě tak, jako vidíte, že i naše oltáře jsou ozdobeny
křížem. '

Není však kříž pouze ozdobou oltáře, nikoliv. Kříž na oltáři
má hluboký význam a hlásá nám, že ta obět, která se na oltáři
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v'v
koná, jest touž obětí, jež byla vykonána na knzz'. Dnešní naše
rozjímání nechť vysvětli nám ty dvě pravdy:

1. na kříži přinesl Kristus Pán obět krvavou,
2. a ve mši sv. se oóět na kříži vykonaná obnovuje. Proto

praví sv. apoštol Pavel: »Kolikrátkoli budete chléb tento jísti
a kalich píti, smrt Páně budete zvěstovati.c

Pojednání.
1.

Zvláštní to byl pozdrav, který zahlaholil na břehu Jordánu,
když vtělené Slovo boží přišlo k sv. janu, aby od něho pokřtěno
bylo. Tehdy nadšeně provolal Předchůdce Páně: »Ejkle, Beránek
boží, ejlzle, který snímá hříchy světa/<< (jan 1, 29.)

Sv. ]an viděl do minulosti a seznal, že tento Kristus jest
tím Beránkem, po němž toužil Isaiáš prorok: »Pošíi, Pane, Be
ránka: (Is 16 l.) a o němž předpovídal: »Obětován jest, pro
tože sám chtěl, a neotevřel úst svých, a jako beránek před tím,
který ho střiže, oněmi, a neotevře úst svých.<<(Is. 53, 7.)

Ale sv. jan byl i prorokem; Spasitel o něm řekl, že jest
více než prorok. Sv. ]an vida před sebou Syna božího, pozdra
vuje jej slovy: »Ejhle, Beránek boží, ejhle, který snímá hříchy
světa:; proniká věšteckým duchem třemi lety veřejné činnosti
Spasitelovy a pozdravuje v ježíši Kristu tu přesvatou smírnou
obět, která na kříži přinesena býti má.

A Spasitel n'eoafmz'tl toko zvláštní/zo pozdravu. Vždyť dle
svědectví sv. Pavla (Zid. 10, 5.—7.*) byla první jeho myšlenka,
když vkročil na tento svět, na obět, již na kříži vykonati měl,
vždyt on sám o sobě řekl: »Syn člověka nepřišel, aby mu bylo
slouženo, nýbrž aby sloužil a dal život svůj na vykoupení za
mnohé.c (Mat. 20, 28.) Proto celý jeho život byl obětí; proto,
když se narodil, si vyvolil tvrdé jesíe za svélůžko, proto se mo
dlil a postil, proto snášelo božské srdce jeho tolik nevděkuaurá
žek, a proto také když mu byl podáván kříž, objal jej jako svůj
oltář a dobrovolně se na něj položil.

Dobrovolně chtěl přinésti tu oočt na kříži. Když v zahradě
Getsemanské sv. Petr vytasil meč na obranu Spasitelovu, přiká
zal mu božský Mistr, aby meč schoval do pochvy, a pravil: »Ci
myslíš, že nemohu fprositi Otce svého a dá mi více než dvanáct
píukův andělů? (Mat. 16, 53.) Nic by tedy nezmohla zloba ži—
dovská, nic násilí vojenské, kdyby byl nechtěl. Ale on chtěl při

anésti obět, státi se Beránkem, který snímá hříchy světa.
A přinesl na kříži nejdokonalejší obět, obět chvály a díků.

Čím větší pán, tím více se před ním sklání služebník, a čím více
se služebník sklání, tím větší chvála pánova. 'Vizte ale Spasitele:
v prach se sklání, »červ jest a ne člOvěk, pohanění lidí a vy

*) Text uvedený by potřeboval dlouhého výkladu, proto ho neuvá
dím.
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vrhel obce.< (Žalm 21, 7,) Mezi lotry počten jest — a tak svým
ponížením chválí božskou velebnost. Ze tak strašné bolesti na
těle i na duši snáší — tím chválí jen boží spravedlnost, která na
vlastním Synu trestá hříchy světa. Že ramena rozpíná, jako by
celý svět obejmouti chtěl, že za nepřátele se modlí, že srdce
zbodnouti si dává —- tím chválí boží dobrotu a milosrdenství.

Přináší velikou obě!prosby. Veliká byla ta modlitba, když
před věky Mojžíš s rozpiatýma rukama se modlil za potření ne
přátel. A když ruce umdlévaly, přispíšili ]osue & Kaleb a pod
pírali Mojžíšovi ruce tak dlouho, až Amalekitští přemožení. Ale
větší, mocnější byly ty »ponížené modlitby a prosby, které 5 ve
likým křikem: (Žid. 5, 7.) z umírajících úst Spasitelových vy
cházely tehdy, když zbodené ruce jeho visely na dou hřebích
na kříži.

Přináší velikou obě! smíření. Na svém vlastním těle napsal
si náš dlužní úpis a splácí náš dluh královsky. Teď se ukazuje
»Beránkem, jenž snímá hříchy světac. Potupou a hanbou svojí
splácí naši pýchu. — Největší chudobou — vždyt jest i o své
roucho oloupen a nemá, kam by hlavy sklonil -— splácí naši
lakotu. — Očima krví zalitýma, zbičovaným, obnaženým tělem
splácí nečisté naše pohledy a tělesné hříchy. — Rozpíná své ruce,
jakoby celý svět chtěl obejmouti, šťastným a bohatým učiniti,
a tak splácí naši závist. — jest trápen žízní a tak Splácí lidem
nestřz'dmast. — Příkladem trpělivostí platí za náš hněv, horlivostí,
která jej na kříž povýšila, platí za naši lenost. Kde najdete, nej
milejší, takového velekněze? »Nebylo nalezeno podobného jemu<<.
(Sir. 44, 20.)

Nikdy před tím, co svět stál, nebylo takové krásy, jako
když první velekněz židovský Aron byl od svého bratra oblečen
v roucha velekněžská. Dalt mu Mojžíš pás cti aoblékl jej vroucho'
slávy a korunoval bo odznakem moci jeho. (Cf. Sir. 45, 15;
45, 9.) Pásem cti našeho Spasitele jest jeho chudoba, roucho
slávy jest utkáno z ran a purpuru jeho krve, koruna moci jeho
jest trnová. A přece nebylo, co svět stojí, takové krásyl

Tak se obětoval na svém oltáři, na sv. kříži. Každý oltář
však jest dříve posvěcen, olejem pomazán; Kristus Pán musil
svůj oltář sám si posvětiti, sám jej svatou krví svojí pomazal,
sám na oltář ten Beránka obětního vložil, a sám seslal i oheň,
který by ho strávil, oheň sv. lásky. Z jeho srdce vyrazil ten
plamen, plápolal kolem probodených rukou a nohou, ovíjel se
kolem svaté hlavy a vyšlehoval ze všech ran. Tak krásného ne
bylo nic od počátku světa, jako když ]ežíš Kristus, věčný kněz
náš, sám sebe na kříži obětoval.

II.

Ale, nejmilejší, měla tato úchvatně divadla pro nebe i zemí,
pro anděly i lidi minauti a ukončena býti ve třec/z hodinách?
Mělo zajíti jako oblouk míru, duha, která se klenula nad obětí

Ráíce duchovní. 14
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Noemovu? Měl hlas krve Kristovy zaniknouti jako zaniká hukot
větru? Nikoliv, tato obět má býti obětí věěnou, má se konati od
východu slunce až na západ a to na každém místě, celý světmá
z ní čerpati hojnost milosti a požehnání. A proto, co Kristus na
kříži vykonal, ustavičně se objevuje ve mši sv., mše sv. je právě
táž obět, jako obět na kříži. Proto také apoštol praví: :Kolikrát—
koli budete chléb tento jísti a kalich píti, smrt Páně budete zvě
stovati.: Mše sv. jest památkou, upomínkou na smrt Páně.

Kdyby Spasitel nám byl odevzdal jenom jediný lzřebaneb jen
jediný zkrvavělý trn ze své koruny, nebyla by to dojemná památka?
Ve mši sv. však máme obě zbodené ruce jeho, trntm korunovanou
hlavu jeho. Kdyby nám Spasitel byl odkázal krví zbrocené kopí
Longinovo, jež otevřelo jeho sv. srdce, jak bychom si ho vážili!
Pláče bychom se nezdrželi, kdybychom je mohli spatřiti. Než ve
mši sv. nám zanechal, odkázal a daroval celé srdce svoje. Kdyby'
nám byl svůj kříž dala řekl: »Vezměte ten kříž, mějte jej
v uctivosti, líbejte jej!: s radostí bychom vztáhli své ruce po tak
drahocenné památce. Ale ve mši sv. nám dal nekonečně více.
Z té malé sv. hostie, kterou kněz při mši sv. pozdvihuje, volá
k nám věčná Pravda: »Totot jest tělo měl: 0 křesťané, zde
máte jeho trním ovinutou hlavu, jeho zbodené ruce a nohy, jeho
otevřené srdce, jeho celé tělo, které za nás na kříži obětováno
bylo. Toť je ten Beránek boží, který snímá hříchy světa| A když
pozdvihuje kněz kalich při mši sv., volá k nám opět věčná
Pravda: »Tentoť jest kalich krve měla, opravdové, svaté krve,
kterou jsem shladil hříchy světa!

Než neleží tento obětní Bera'nek na oltáři zabitý, mrtvý
jako nějaká reliquie. Tato památka jeho smrti je živá; v jeho

_těle jest jeho krev a duše, v jeho krvi jest jeho tělo ajeho duše,
ta duše, která byla až k smrti smutná, nevděkem zarmoucená.
potupami nasycená, v bolesti od těla oddělená. Živý, obětujíoí
velekněz Yežíš Kristus obětuje sebe same/zo; opět jako na kříži
rozpíná ruce své k modlitbě, opět platí náš dluh, avšak netrpí,
neumírá. Kněz pak, který mši sv. slouží, jest jenom zástupcem
věčného velekněze, ]ežíše Krista. Proto po celou mši sv. modlí
se kněz jménem církve, jménem shromážděného lidu, »ka'ýž však
přichází k tomu, aby proměnil olzíe'b v tělo Páně, již neužívá
svých slóv, ale slov ]írz'stovýokc.*) Krásně o tom pravi sv. jan
Zlatoústý: »Mý jen služebníkú zaujímáme místo; ka'o však po
sve'cuje a proměňuje (obětní a'arý), jest (Kristus) sám.<**) A na
pomíná: »Kdýž tedy vidíš, že posvěcený slu/za Pa'ně pozdvihuje

- k nebi svatý dar, nedomnívej se, že on jest vlastně knězem, nýbrž
pozoruj nevidíte/nou ruku Kristovu !:

A co činí velekněz náš ježíš Kristus ve mši sv ? Totéž, co
činil na kříži. Představuje (Repraesentatio, Trident.) Otci svému

*) Ubi venitur, ut conficiatur venerabile Sacramentum, jam non suis
sermonibus sacerdos, sed utitur sermonibus Christi.c (Sv. Ambrož, 4. lekce
feria IV. infra Octavam Corporis Christi.)

*) Srovnej IV. a V. lekci feriae ll. infra Octavam Corporis Christi.
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vše, co na kříži vykonal. V Neapoli mají ostatek sv. Januaria,
jeho hlavu a v křišťálové nádobě jeho uschlou, zčernalou krev.
0 svátku sv. ]anuaria arcibiskup neapolský po vykonaných mo
dlitbách položí křišťálovou nádobu s krví mnčedníkovou na jeho
hlavu, a hle, suchá krev ožije, zčervená a vře. Cosi podobného,
ale mnohem dokonaleji děje se ve mši sv. Každá krůpěj krve,
na kříži prolitá, dostává řeč, každá slza hlas, každá rána a bolest

_výmluvná ústa, a to vše zpívá velepíseň chvály a díků jako na
kříži, to vše za nás prosi a smiřuje nás s Otcem. Vždyť jest týž
veleknězea týž obětní dar na oltáři, jako na kříži. Proto právem
řekl apoštol: »Kolikrátkoli budete chléb tento jísti a kalich píti,
smrt Páně budete zvěstovati..

Opět je tedy táž, jenom způsob obětování fe rozdílný. Na
kříži se krev Páně skutečně od těla oddělila, prolévala, Kristus
se obětoval krvavě, ve mši sv. se však krev neprolévá, krev se
obětuje jenom mysticky. Kristus Pán je nyní ve stavu oslaveném:
nemůže žízniti, nemůže trpěti, nemůže krve prolévati, nemůže
umírati; proto ve mši sv. neumírá, ale smrt jeho se jenom na
značuje a to tím, že se mše sv. slouží pod způsobou chleba zvláště
a pod způsobou vína také zvláště. Na kříži se obětoval Spasitel
viditelně ve vlastní podobě a pouze jednou, při mši sv. se obě
tuje pod způsobami chleba a vína a nesčetněkráte.

* *
*

O nejmilejší! Otevřete jen oči víry, a v každé mši sv. uzříte
totéž, co jeden světec při mši sv. spatřil. Viděl totiž, kterak
u oltáře vypučel strom kříže, na němž převzácné bylo ovoce.
I vy vidíte na oltáři kříž, který vám připomíná, že mše sv. je táž
obět, jako na kříži. Když Kristus na kříži umíral, celá příroda
lkala nad jeho smrtí. Země jakoby ze soucitu se třásla, hroby se
otevřely, a hromový praskot skal zastupoval hrany. Slunce tmou
zármutku se zastřelo. To se stalo ve chrámě přírody. Avšak ve
chrámě božím pši mši sv. jest na vás, abyste smrt Páně si při
pomínali. i jsou srdce vaše tvrdší než skála? jest možno, abyste
byli necitelnější než země, abyste zůstali bez dojmu, bez pohnutí,
uvažujete-Ii o smrti Spasitele? Vzpomeňtejen na jeho smrt, na sprave
dlnost boží a zachvějete se,otřesete se jako zeměv den smrti Spa
sitelovy. Vy jste hroby, které se musí otevříti a mrtví v nich,
vaše hříchy, musí z nich býti vyvržení. Slunce vašich světských
žádostí nechť se zastře, závoj lítosti nechť zahalí vaši tvářl Strom
kříže sklání své větve, plod tohoto stromu jest již zralý a žádá
si, aby byl s kříže sňat a položen do hrobu, a to ne do jiného,
než do srdce lidského. Jasef z Arimathie svůj vlastní hrob da
roval Spasiteli — chcete, ba co dím, můžete snad odepříti mu
své srdce? Muži, kteří druhdy se neodvážili veřejně se znáti
k Spasiteli, sňali jeho mrtvé tělo s kříže. Nechcete vy učiniti
cosi podobného při mši sv, nechcete s Pannou Marií a nábož
nými ženami svojí zbožnosti a svou modlitbou jej znova _obmýti
od potupy a pohany, kterými jej svět zahrnuje?

*
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Ú nejmilejší, pojďte, slavte památku smrti Páněl Na stromě
kříže vyrostlo ovoce drahé — vaše modlitby otřesou stromem
tím a drahocenné poklady milosti spadnou ne ve váš klín, ale
ve vaší dušil Přijde podzim vašeho života, smrt zahrozí svou
kosou, ale vy nebudete se báti, nýbrž sbohatým užitkem vejdete
do příbytků věčných, jestliže jste porozuměli těm slovům a plnili
je8: »Kolikrátkoli budete chléb tento jisti a kalich píti, smrt Páně
zvěstovatí budete. : Amen.*) R. 5.

Neděle lV. po Velikonoci.
Utrpení jest branou vykoupení.

v]du k tomu, kterýž mne poslal, a ni
kdo z vás se mne netáže, kam jdeŠPc

lan 16, 5.

Obsah svatých evangelií na neděle po Velikonocích jest po
většině vzat z oněch bohatých rozmluv, které Kristus Pán ke
svým apoštolům a učedníkům mluvil bolestnou cestou k hoře Oli
vetské! Byly to rozmluvy velice poučné. Po poslední večeři, jak
s dostatek známo, opustil Spasitel společnou jídelnu a odebral se
v šeru nočním s apoštoly přes potok Cedron do zahrady Getse
manské, kteráž na úpatí hory Olivetské půvabně se rozkládala.
Těchto posledních, klidných okamžiků, kdy s miláčky svými na
posledy důvěrně mohl rozmlouvati, kdy zrádce Jidáš své bídné
úmysly již prováděl, s nepřáteli Mistrovými se smlouval a snad
již na cestě byl. posledních chvil, když stíny smrti již kolem se
plížily, použil Spasitel, aby apoštoly své na vše připravil, pro
hrozné okamžiky vyzbrojil a víru jejich, která otřásati a kolísati
se počala, upevnil. Tak často srdce své lidu otvíral, tolik a tak
často těšil a poučoval, ale nikdy tak důvěrně neučil. nikdy tak
dojemně netěšil, nikdy s takovou něhou se lidu nepřiblížil jako
v této chvíli. Tak vznešená velikost, podivuhodné vážnost, zá—
roveň ale něžnost a laskavost v té rozhodné chvíli poslední nás
musí hluboce dojímati. jako závět znějí nám slova, která Spasitel
apoštolům svým takořka do duše psal, aby je v srdci zachovali
a v životě osvědčovali.

Především musil Spasitel ukázati na nutnost svého utrpení,
své smrti. Tomu nemohli apoštolové porozuměti, že musí Pán
jejich na kříži potupně zemříti a krví svou svět vykoupiti. Tak
často k nim mluvil, tak často na smrt svou je připravoval, po
zvolna, tajemnými obrazy, ale apoštolové ve své prostotě neroz
uměli jeho narážkám a nedočkavě se ptávali, kdy založí říšiSvou,
rozumějíce tím říši pozemského lesku a slávy. Co dříve poskrovnu
a tajemně naznačoval, to praví nyní otevřeně, bez ohledu : )]eště
malou chvíli a nebudete mne viděti. Vy budete plakati a naří

*) Částečně použito: Nagel u. Nist: »Ein Stráusslein Myrrhe, mein
Geliebter.:
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kati, ale svět se bude radovati.< Těší je nadějí na velikou radosti
„které nikdo nevezme od nich:, která jich čeká, ale je daleko:
ne na této zemi. Dříve však musí snášeti pronásledování, strá
dání a útrapy i druhu nejhoršího. Tak se jim povede jako Mistru
samému. »Ze synagog vás vyženou, ano, přijde hodina, kdy
káždý, kdo vás zabije, domnívati se bude, že službu Bohu pro
kázal. Není služebník nad svého Pána a učedník není nad mistra.
Pronásledovali mne, budou také pronásledovati vás a učiní tak,
poněvadž neznají Otce ani mne.:

Jak smutná to vyhlídka pro bojácné apoštoly, jak bolestné
zklamání. Jak pestře zářily jim obrazy budoucnosti. S dychtivostí
čekali okamžik, kdy divotvorný Mistr ve vší své slávě vystoupí,
nepřátele zničí (kouzlem), hravě svět opanuje, ale zatím mluví jen
o svém odchodu 5 tohoto světa, o svém utrpení, pronásledování,
smrti, 0 pláči a nářku svých apoštolů. Toto zklamání, překva
pení, rozpaky a nesnáze prozrazují slova dnešního sv. evangelia:
»Co jest, co praví, ještě malou chvíli, nevíme, co mluvířc Totéž
zklamání slyšíme pak po smrti Páně z úst učedníků do Emaus
jdoucích: »My jsme ale doufali, že vykoupí Israel.;

Dlouho, velmi dlouho trvalo, než apoštolové pochopili, že
utrpení jest branou vykoupení, že jen krví Syna člověka, dobro
volnou smrtí na kříži svět mohl býti vykoupen, dlouho trvalo, než
poznali, že také každý jednotlivec touto královskou cestou kříže
a ponížení jíti musí, aby se očistil, vytříbi1,věčné odplaty hodným
stal. Nejdříve boj, pak možné vítězství; kde setba, tam žeň, kde
neúmorná práce, tam koruna odplaty. Takový jest řád spravedl
nosti věčné. Spasitel sám zasloužil si slávy utrpením, cestou trni
tou, totéž žádá na svých apoštolech. I oni musili býti pronásle
dováni, mučeni, musili nésti kříž a následovati Krista; pak teprve
— a to až na konec, ne na tomto světě — určena jim koruna
spravedlnosti: »Blahoslavený muž, který protivenství trpí, neboť
až se osvědčí, obdrží korunu životalc

jakou cenu mělo by štěstí, kdyby bolestí a příkořímnebylo
vyhojováno? Daruj závodícímu cenu vítězství, aniž vítězstvídobyl;
nepřijme jí, vždyt by cti pozbyl v očích soupeřů. Krásná jest ko
runa, ale nejkrásnějším drahokamem v ní jest železná píle, jakou
byla vykoupena a získána. S tohoto hlediska pochopujeme, proč
Kateřina Sienská, které jednou ve vidění nabízena byla koruna
zlatá a trnová, po trnové koruně sáhla. Není jiné cesty do nebe,
než cesta kříže, kterou i Syn Boží kráčeti musil. »Královstviboží
trpí násilí, a jen kdo násilí použijí, budou kralovati na věky.<

Proto musil Spasitel učedníky své opustiti, samých zůsta
viti. »jest dobře pro vás, když odejdu.: jakási paedagogická mou
drost spočívá v tomto osamoceni, v tomto vystavení nepřátel
skému světu. Dokud jest dítě ještě malé, slabé, zůstává na klíně
matčině v domě otcovském. Když dospívá v jinocha, musí do
světa, musí se spolehnouti na vlastní schopnosti a sílu a v ne—
bezpečí své síly užiti. Jen tak sesílí a vypěstuje si sílu povahy.
Tak také apoštolové. Neměli zůstati dětmi doma u svých krbů,
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měli sesíliti v muže duchem i tělem. Až posavad vedl je, poučo
val a posiloval Kristus, nyní měl je voditi Duch sv. neviditelné,
pevně. Ale v člověku dřímá nezkrocená touha po viditelné, pře—
svědčivé přítomnosti. Snad jsme už kolikráte záviděli apoštolům
tak důvěrných styků s pánem nebe i země a proto pochopujeme
i bolest jejich, jakou utrpěli a pociťovali, když jim najednou tak
neočekávaně odchází. jejich tužba šla však dále. Chtěli viděti
i Otce: »Ukaž, nám Otcec, pravil jednou sv. apoštol Filip, va do
stačí nám.: A Spasitel odpovídá: >Tak dlouho jsem již mezi
vámi a neznáte mne. Filipe, kdo vidí mne, vidí i Otcelc

A jak se o ně Spasitel postarali Měl je opustiti. Kdo jim
ho nahradí? Marně by náhrady hledali. Postaral se o ně sám,
slíbil jim Ducha sv., který je všemu naučí, ve vší práci posilní.
Odešel. Vyschly prameny milostí viditelných, ale vyvěraly nové
prameny milostí neviditelných &občerstvovaly apoštoly mohutným
proudem víry, lásky, ctnosti, svatosti. A když tak v zbožném za
nícení uvažujeme o vznešenosti první církve, když se tak obdi
vujeme zástupům světců'a prvosvědků prvních století, sv. Ště
pánu, Vavřinci, Fabianu, Sebestianu, sv. Anežce, Cccilii a nesčísl—
ným jiným, kteří jen v církvi svaté, v duchu a ovzduší pravé
víry vyrostli, pak teprve pochopíme, jak veliká moc Ducha sva
tého, kterou Spasitel apoštolům svým přislíbil a skutečně poslal:
>jest dobře pro vás, že odejdu, jinak by těšitel, Duch svatý, ne
mohl přijíti.< To jest ten Duch svatý, o němž Spasitel mluví:
>On mne oslaví, vezme z mého a dá vám.: A svatí apoštolové,
kteří ještě dnes tolik váhají (v evangeliu), tolik nedůvěřují, za
krátký čas posilnění rozcházejí se do celého světa, hlásají nauky
tak velebné a celý svět moudrých a mocných hravě ke Kristu
přivádějí. jaká změna! Kdo by v nich hledal chudých rybářů
z Gallileie!

Ano bolest, utrpení, opuštěnost vychovávají naši pevnost,
sílu, nezlomnost. Tyto taje lidské povahy nám dnešní svaté evan
gelium odhaluje. Tyto přednosti poznali jsme dnes na sv. apo
štolech. S počátku nesmělí, úzkostliví, poznenáhlu porozuměli
svému vznešenému poslání, jejich důvěra v Boha rostla a Duchem
svatým jsouce posilování hrdinně si vedli.

Jak pak my se chováme v podobných okolnostech života?
Poznali jsme již s dostatek onu vychovávací sílu utrpení

na svatých apoštolech. Pochopili jsme však svoje vlastní boje ži
votní, poznáváme, že nás vedou na cestu lepší — k Bohu? Se
šle-li Bůh na člověka utrpení, posílá mu zároveň světlo do duše.
oheň, který by žádosti jeho zžíral. Bolest jest světiem. Jsou věci
na světě, které bychom těžko pochopili, kdybychom je nikdy
těžce nemusili nésti. Duše, která trpí, blíží se víře. V radosti
a zdraví zapomíná člověk své duše a své úlohy životní. A dálel
Bolest rozlévá hojivou sílu, trpký sice, ale nutný lék proti náru
živostem a vášním, zvláštní posilu a vzpruhu k probuzení schop
ností a vloh, které v bezstarostném srdci lidském dřímají. Ne na—
darmo zve se nouze matkou vynalézavosti. ádná síla nevyvine
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se bez námahy, žádný vynález nebyl učiněn hravě, bez nesnáze.
Nejsou nejšťastnějšími národy národové bohatí, zhýřilí, nýbrž bo—
jovní, strádání zvyklí a zápasu chtiví. Kdo chce z půdy hojně tě
žiti, musí ji časem pluhem, prací a ošetřováním vzdělávati, kdo
chce růži zušlechtiti, musí ji častěji a v pravý čas očkovati. Iduši
musíme pěstovati. Má-li se duše květem ctnosti honositi, od trní
žádostivosti očistiti, svatou pokorou prodchnouti, musí ji bolest
tříbiti a šlechtiti.

Nereptejme tedy nikdy nad (ranami a) osudem, který nás
pronásleduje, nad ranami, které nám život, naše okolí zasazuje.
Hleďme raději poznávati v útrapách svých vyšší úmysl ruky boží.
Obyčejný, prostý člověk zmírá a slábne pod ranami osudu, ale
člověk vírou odchovaný roste a sílí. Dobré rozpoznání úmyslů
božích a moudré pochopení a použití všech běd a útrap mění je
v hojný pramen požehnání božího. »Láska, která z utrpení nevy
chází, jest slabá,c praví sv, František Saleský. »Blahoslavení chudí
duchem, blahoslavení trpící; praví Kristus Pán. Jak mocněaho
jivě zní toto evangelium, jak chladně ono, které hlásá nyní svět.
Pochop toto evangelium a poznal jsi nejtajnější jádro křesťanství.
Montesquieu, učenec předešlého století, praví: »Křesťanství při
neslo a ukázalo nám, co klassický starověk vynalézti nemohl,
totiž účel bolu.< jediné křesťanství vysvětlilo, proč Bůh protiven
ství a bolest sesílá a kterak bolem své vyvolené tříbí. »Poněvadž
jsi byl Bohu příjemný, bylo potřebí, aby zkouška a pokušení tě
navštívilo.: Kristus sám se takořka ponořil do hlubiny bolu, aby
jej posvětil, a od té doby jest kříž znamením spásy, kdežto dříve
byl znamením bolu. Jenom v kříži jest spasení. Utrpením k ví
tězství. Není jiného jména pod nebem, v kterém bychom spasení
byli, než jméno Kristus; není jiné cesty do nebe, než kříž, který
si Kristus sám vyvolil, který na Kalvarii vytyčen byl :: tutéž cestu
i věřícím ukazuje.

Utrpení a kříže jsou školou nutnou, nezbytnou. Proto také
všichni věrní vyznavači Kristovi vyhledávali utrpení, volili kříž
s láskou, v utrpení a kříži potěchy hledali a nalezli. A tak mohli
ještě i v bolu o štěstí mluvitil

Dosti pro dnešek. Co prorokoval Spasitel v dnešním svatém
evangeliu svým apoštolům, toho dostalo se i nám. Opuštěnost,
pronásledování, utrpení všeho druhu jest údělem nás všech, a snad
mnohý z vás ho již v životě značně pocítil. I v palácích boháčů
nalezneme starosti, i na hedvábné podušky kanon slzy bolu. Tak
šťasten 'není nikdo -—čteme v staroslavné saské básni »Spasitelc
—- aby se mu obého dostalo: Na tomto světě v přepychuapře
bytku žíti a přece Bohu až do konce věrně sloužiti. Vždy musi
jednoho se zříci: buď radostí života, neb věčné spásy, Není jiné
cesty do nebe, než kterou nám Spasitel ukázal a po které nás
předešel. Kdyby byla cesta lepší, pohodlnější, jistě by jí věčná
Láska před námi netajila. »Já jsem cesta, pravda a život,: praví
Spasitel. Poslechněme hlasu tohoto dobrého vůdce a ne hlasu
a “vábení svůdců nesvědomitých, kteří nespokojenost naši jenom
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rozpalují a bídu naši zvětšují. Přijměte z rukou Kristových kříž,
který jste snad zasloužili, který vám v lásce své podává, a pocí—

'títe útěchu, která se ve slovech dnešního svatého evangelia tají:
»Máte sice nyní smutek, ale já vás brzy uvidímasrdce vaše bude
se radovati a radosti té nikdo neodejme od vás na věky.: Amen.

Dr. josef Můller. Upravil Petr Teplý.

Mše sv. koná se na čtverý úmysl.*)
»Pojd'te, klanějme se a padejme před
Hospodinem a plačme před Pánem.
který učinil nás.: alm 94,6.

Ctihodný Tomáš Kempenský ve své (IV.) knize o »Násle
dování Kristac (kap. 1, 13) takto si naříká: »Kdyby nejsvětější
Svátost toliko na jednom místě se konala a toliko od jednoho
kněze na celém světě se tělo Páně posvěcovalo, s jakou věru
dychtivostí by se lidé ktomuto místua k takovému knězi božímu
hrnuli, aby jen svatou obět konati viděli! Nyní pak mnoho je
kněží, a na mnohých místech obětuje se Kristus, aby milost
a láska boží k lidem tím hojněji se jevila: (Kap ], 12.): »I jest
velice želeti, že mnozí lidé tak málo si všímají toho spásonosného
tajemství. Ach, té slepoty a zatvrzelosťi srdce lidského, že daru
tak nevýslovného více nedbá a pro každodenní jeho požívání až
v nevážnost k němu upadá!c

S těmi slovy zajisté každý z nás. upřímně souhlasí. Právě
tím, že láska boží tak nesmírná jest a Kristus tolikráte ve mši
sv. za nás se obětuje, stává se, že mnozí neváží si toho velko
lepého a ustavičného projevu božího milosrdenství a lásky, mše
sv. stává se jim čímsi všedním a obyčejným a oni o ni nedbají.
Vy však, nejmilejší, zamilujte si tuto novozákonní obět co nejvíceí
Poslouchejte rádi a často vyzvánižalmisty Páně: >Pojďme, kla
nějme se a padejme_ před Hospodinem a plačme před Pánem,
který stvořil nás.: (Zalm 94, 6.) Věru nikde a nikdy nemůžeme '
Pána Boha tak uctíti a chváliti, jemu tak děkovati, od něho tak
mnoho si vyprositi, jej tak "dokonale usmířiti, jako ve mši sv.
Vždyť mše sv. jest nejdokonalejší obětí chvály a díků, prosby
a smíření. Mše sv. se koná na ten úmysl

1. bychom Boha náležitě otili a clzva'lili,
2. bychom Bohu za všecka dobrodiní dlkooali,
3. byo/zam všecko dobré pro tělo i pro duši sobě i jiným oy

prosili a konečně
4. byo/zam spravedlnost boží usmz'řili.
Zde máte, nejmilejší, předmět a rozvrh dnešního našeho

rozjímání.

*) P 0 z n ám k a. Komu by se zdálo kázání toto dlouhým, může dobře
rozděliti na dvakrát. Případný úvod druhé části (bod 3. a 4.) bude rekapitulace
částí první (bod 1. a B.).
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Pojednání.
1.

Všechny stvořené bytosti mají především ten účel, aby hlá
saly slávu, moc a velebnost boží, aby Boha otily a c/wa'lz'ly. An
dlle' po věky nečiní ničeho jiného než to, že Pána Boha usta
vičně chválí: »Svatý, svatý, svatý Hospodin, Bůh zástupův:
a David nadšeně volá: »Nebesa vypravují chválu boží a dílo
rukou jeho zvěstuje obloha.< (Zalm 18, 2.) O rozumných pak by
tostech dí Duch boží ústy Isaiáše proroka: »Každébo, který
vzývá jméno mé, k slávě své stvořil jsem, způsobil jsem a učinil
jsem.<< (Is. 47, 3.)

_?est tedy z"naší povinností Boha ctz'tz'a choálz'tí. Každý však
má býti ctěn a veleben dle výše důstojnosti své. Představte si
krále, který by panoval nad celým světem, od moře k moři:
jak veliký a vzácný musil by býti ten dar. který by jej mohl
důstojně uctíti? Avšak moc, velebnost a vznešenost boží jest ne
konečná, náleží tedy Bohu čest a chvála neskonalá. Uvažuje to,
volá král David: »Clwalte Hospodz'na podle množství velikostí
jeho!- (Žalm 150, z.)

Než, nejmilejší, my jsme lz'de'koneční, poskomění a lzříšní,
a proto nemůžeme prokázati Bohu poctua chválu jeho velebnosti
přiměřenou; k tomu nestačí ani všichni andělé, ani ten nepře
hledný zástup svatých, jehož spočísti žádný nemůže. Tu věru
platí: >Kdyby nebe, země tě chválily, ještě by tě hodně ne
uctily l<

Aby Bůh přiměřeně své nekonečné velebnosti ctěn a chvá
len byl, bylo by třeba, aby zůstal na trůně slávy a moci své
a současně sestoupil k našim oltářům jako obětující velekněz,
a tento obětující velekněz aby přinesl obět ceny neskonalé. Pro
tože celý svět jest konečný, Bůh však bytost nekonečně doko
nalá, nemohl by ani celý svět, ani ohromný vesmír býti obětí
velebnosti boží přiměřenou, bylo by třeba. aby Bůh sebe sama
za obět přinesl. A to se, nejmilejší, skutečně děje ve mši sv.

Ve mši sv. jest ooětzg'ícímveleknězem řešíš Kristus, úplně
rovný svému nebeskému Otci velebnosti, mocí, moudrostí a sva—
tostí. jest to týž Syn boží, o němž druhdy Otec řekl: »Tento
jest Syn můj milý, v němž jsem sobě zalíbil.c (Mat. 3, 17.)
A tento Syn boží se stává zároveň obětí, jaká to tedy radost pro
Boha Otce, přijímá—liod svého Syna za obět jeho vlastní tělo
a jeho vlastní krevl

jak velikou úctu a chválu někomu vzdáti chceme, nazna
čujeme již i zevněj'sz'm způsobem, různým stupněm ponížení sve'lzo.
Za starých dob císařové držívali papežům třmeny aneb vedli oře
jejich; děti sklánějí se a líbají rodičům ruce, věřící sv. Otci nohu;
Turci padají před sultánem a dotýkají se čelem země. Dle veli
kosti a stupně pokoření měří se tedy i velikost pocty a chvály.
Patřte však, drazí posluchači moji, patřte jen na katolický oltář,
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a rozjlmejte, zda jest někde pokoření větší,'než pokoření Syna
božího při mši sv. Na několik slov hříšného člověka sestupuje na
oltář a klade se v ruce kněze a to i tehdy, je-li knězem nej
horším. jaké to poníženll Skrývá se v způsobu chleba a vína
a při tom ze svého božství a člověčenství ničeho neztrácí! jaká
to pokora! V každé i té nejmenší částečce přebývá a dává se
k nejubožejšlmu nemocnému donésti. Denně tisíckráte připomíná
se jeho smrt mší svatou — vidíte velikost ponížení Spasitelova
ve mši sv.?

Proto jest 'tato obět jediný čin na zemi konaný, jenž se
Bohu úplně líbí, jest oslavou jeho zcela bodnou. A že se tato
obět koná po všem světě, na každém místě a ustavičně, od té
chvíle. kdy byla ustanovena, jest obět mše sv. nejvznešenější
& nejdokonalejší oběti chvály. Avšak mše sv. jest též nejdoko
nalejší obětí díků.

II.

Z ruky boží přijímáme nesčetně milosti. Není zde času
k tomu, abych vypočítával, jaká dobrodiní a jaké almužny béřeme
denně »od Otce světelc. jsou to dary udílené tělu i duši; síla
a zdraví, ba každý úder srdce našeho, schopnost k práci, veselá
mysl, denní pokrm a nápoj; — ale jest to imilostné a nezaslou
žené povolání do lůna církve, četné milosti udílené ve mši sv.,
při sv. svátostech, ochrana anděla strážného, vnitřní p0těcha,
svatá vnuknutí — a mnoho jiného. Zkrátka můžeme říci s apo
štolem: »Co máš, čeho jsi nepřijal? jestliže jsi přijal, proč se
chlublš, jako bys byl nepřijal?< (I. Kor. 4, 7.) a s církví: »Bože,
milosrdenství tvého není počtu a dobroty tvé nekonečný jest
poklad.:

Ale přijímáme-li dobrodiní, jest naší povinností za ně dě
kovatz' a vděčnost svojz' projevovatz'. Tak jenom stáváme se hodv
nými dalších milostí ze štědré ruky boží. Kterak však můžeme
za všechny dary a milosti boží se odvděčiti? My ovšem se mo
dlíme, slovy děkujeme, nadšeně zpíváme — ale jak nepatrný fest
náš dík, přz'rovnáme-lz' Je; k mzlostěm obdrženým! Vždyť i nej
menší dar z ruky boží přijatý jest tím veliký a vzácný, že »se
stupuje od Otce světel-. (jak. 1, 17.) A to-li uvážíme, věru máme
dosti příčin. tázati se s nábožným Tobiášem: ajakou odměnu
dáme jemu? Aneb co hodné může býti za jeho dobrodinl?<
(Tob, 12, Z.) a s žalmistou Páně: »Čím odplatím se Hospodinu
za všecko, co učinil miřc (Žalm 115, 12.) —Vždyt' vše, co máme,
jest majetkem božím a kdybychom dle slov Isaiáše proroka
(40, 16.) celý nebetyčný les' cedrový na hoře Libanonu zanltili
a v obět zápalnou položili všechna zvířata, ještě by tato obět
díků za dobrodiní od Boha přijatá nebyla v nijakém poměru ani
k vznešenosti toho, kdo nám dobrodiní uděluje, ani ku počtu
a velikosti dobrodiní přijatých.

Přece však nejsme tak ubozía chudí, abychom ničeho Pánu
Bohu jako projev díků podati nemohli. Naopak: »Bo/mtí učinění
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jste v Kristu ?ežz'šílc praví sv. Pavel. (I. Kor. 1, 15.) Syn boží
znal naši chudobu a nedostatečnost, proto nám pomohl a nás
obohatil. Svěřil církvi poklad, který jest nebeskěmn Otci nanejvýš
milý a vedeny. Poklad ten má větší cenu, než všechno zlato
a stříbro, perly a diamanty a drahokamy veškerého světa. Poklad
ten může vyvážiti všechna dobrodiní již přijatá —-avšak též dary
přítomné i budoucí. Poklad ten jest cennější nade všechny dary,
které všemohoucnost a štědrost boží člověku kdy udělila. Po
kladem tím jest nejsvětější tělo a krev Pána a Spasitele našeho,
ježíše Krista. Denně klade církev sv drahocenný poklad ten do
rukou služebníků svých, aby jej předložili Bohu jako dar pří
jemný, aby obětovali velebnostz' boží nejvzácnější obět diků.

Jestliže tedy za jakékoliv dobrodiní, za jakoukoliv milost
Bohu náležité díky vzdáti chcete, učiňte tak skrze ruce kněze při
mši sv., který se před pozdvihováním modlí: »V pravdě hodno
a spravedlivo iest, slušno a spasitelno, abychom tobě vždycky
a všude díky vzdávali, Hospodine svatý, .Otče všemohoucí. věčný
Bože, skrze Krista Pa'na naše/zac — Dík ten bude Pánu Bohu
nejmilejší a nakloní vám srdce boží k prokázání nových milostí.
Děkujte tedy, ale též:

III.

Proste! Zivot váš jest složen ze samé práce a starosti,
z mnohých bojův a obtíží a mnohdy, ba denně jest vám třeba
pomoci a přispění. A ke komu půjdete, ke komu se obrátíte
s prosbou o pomoc? Zajisté k Bohu, který tak dobrotivě každé
mu z nás slibuje: »Budn strážce tvůj na všech cestách tvýehc
(I. Mojž. 28. 15) a který praví: » Volatz' bude (člověk) ke mně
a ja' vyslysím jej: s ním budu v soužení, vytrknn jej a oslavím
jej.: (Zalm 90, 15.)

Avšak ty, drahá duše křesťanská, se domníváš — a to
právem —- že modlitba z tvých poskvrněných úst nedojde vy
slyšení. Nuže, obětuj, obětuj obe't prosby a Bůh vyslyší tě pro
krev Syna svého.

O kra'lz' Davidovi vypravuje Písmo ,sv. (II. král. 24, 25.).
že koupil celou horu Maria a vzdělal oltář Hospodinu a obětoval
oběti zápalné: a Hospodin slitoval se nad zemí a odvrátil od ní
ránu morovou, kterou země pro hřích Davidův stižena byla.
jestliže pro oběti zvířat, pro krev obětní vyslyšel Hospodin Da
vida, co myslíš, drahý křestane, nevyslyší i prosby tvo/'e při oběti
nejsvětější, když krev Syna jeho za tebe prosí?

Alfons Albuquerque, znamenitý admirál a státník portugal
ský, ocitl se kdysi s veškerým loďstvem svým za hrozné bouře
mořské v nebezpečném, ba zoufalém postavení. Když nebezpečí
bylo nejvyšší, když rozzuřené moře hrozilo pohltiti veškeréloďstvo
jako nepatrnou kořist v nenasytném jícnu svém, uchopil Albu
querque nevinne' dítě, pozdvilzl je k nebi a zvolal: »jestliže nás,
kteří jsme v hříších, spravedlivě trestáš a proseb našich vysly
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šeti nemůžeš, pohled, dobrotivý Bože, na toto nevinné dítě!
K vůli tomu dítěti vysvobod nás, ušetří nás, vytrhni nás z tohoto
hrozného nebezpečí !: — A hle, zdálo se, jako by Bůh pohledem
na tvář nevinného dítěte byl usmířen a vyslyšel prosebné volání
Albuquerquovo. Bouře ustala, vlny ztichly, loďstvo bylo za
chráněno.

A co myslíš, nábožný posluchači, co asi učiní věčný, ne
beský Otec, když kněží novozákonní pozdvihujz' k nebi posvěce
nou hostz'z'a jeho nejsvětějšího, nejčz'stšz'ho Syna mu ukazují P
Zda i nás nevyslyší ve všech sebe hrůznějších bouřích životních,
ve všech tísních a potřebách? Zda odepře nám toho, zač jej ve
mši sv. prosíme? Spasitel slavně přislíbil: »Amen, amen pravím
vám: Budete-li zač prositi Otce ve jménu me'm, dát váma (jan
16, 23.); čím spíše tedy bude vyslyšena prosba a modlitba, která
nikoliv pouze v jeho svatém jménu přednášena jest, ale která zá
roveň s jeho nejsv. tělem a krví, s jeho svatými ranami, s jeho
utrpením a smrti, 5 jeho nesmírnými zásluhami při mši sv. k nebi
jest vysílána?

Sv. Alfons tak byl přesvědčen, že Bůh Otec pro těloa krev
Syna svého všechny prosby vyslyší, že řikával: »Když mám Pána
v rukou (při mši sv.), dosáhnu všeho co chci/u Ano, všechno si
můžeme vyprositi při mši sv.: daru vytrvalosti v dobrém, trpěli
vosti v křížícb, posily v pokušeních, odvrácení zasloužených tre—
stův a pokut, potěchy v zármutku; zkrátka není milosti, které
bychom si touto nejsv. obětí vyžádati nemohli. Tu věru platí:
»Co chceš, ať se stane:) Byť pah bys polovici království me'hožá
dala (duše křesťanská), obdržíš.: (Esther 7, 2.) A proto právem
pravíme, že mše sv. jest nejdokonalejši oběti prosby.

IV.

Ale ještě něčeho si můžeme vyžádali a to milosti nad jiné
vzácné. Víme dobře, že každý hřích jest jako obrovský balvan,
který nám cestu do nebe zatarasuje. Naše síly jsou však tak
slabé, že jím ani hnouti nemůžeme. Odpuštění hříchů člověk
svými silami dojíti nemůže, ba bez milostí boží není mu ani možno,
aby hříchů svých litoval. Avšak když Syn boží nejsvětější Svátost
ustanovoval, řekl: »Toto jest hrev má Noveho Zákona, hterá se
vyle'vá za mnohe' na odpuštění hřz'chůc (Mat. 26, 28) Těmi slovy
sám již naznačil, že obět mše sv., při níž jeho svatá krev se pro
lévá bude obětí smíření, která hněv boží krotí a mírní, srdce
boží k milosrdenství a shovívavosti přivádí.

A není jinak ani možno. Vzpomeňte, co se dálo pří smrti
Páně na kříži, Kristus za nepřátele, za hříšníky se modlí —a hle!
Lotr na pravici, setník, zástupy lidu jsou přivedeny k sebepoznání,
uznávají svůj hřích, zkroušeně bijí se v prsa, lítuiízle'ho, jehož se
dopustili, ba jeden z nejhorších, lotr po pravici, zaslouží uslyšeti
slova: >]eště dnes budeš se mnou v rájilc (Luk. 23, 43.)



—221—

Avšak mše sv. je ta'ž obět, jako obe't na kříži. A jako na
kříži Syn boží o milost pro hříšníky prosil aza ně se modlil, tak
činí i ve mši sv. A pro předrahou do nebe při mši sv. volající
krev svého Syna dává nebeský Otec hříšníkům milost sebepoznání,
upřímné kajícnosti a lítosti a konečně i sílu, aby ze hříchů svých
vyznati se nestyděli, ale zmužile k zpovědnici přiklekli a z rukou
kněžských přijali rozhřešení ode všech hříchů ve jménu Otce
i Syna i Ducha sv.

Než ještě v jiném smyslu jest mše sv. obětí smíření.
Ve svátostném rozhřešení ve zpovědnici odpouštějí se naše

hříchy a věčné tresty, nikoli však tresty časné, které i po do
saženém rozhřešení musíme si odpykati bud' zde na zemi ' neb
v. očistci. Měli bychom tedy za odvrácení těchto časných trestů
Pána Boha všemožně prositi a tuze se káti. Kolik však jest lidí,
kteří tuhé pokání za hříchy své činí, žíněným rouchem se odí
vají, dlouhé modlitby konají, přísně se postí, spánku si- ubírají,
vzdálená poutní místa navštěvují, veliké almužny dávají, své tělo
bičují a to jen proto, aby od sebe odvrátili zasloužený trest
boží? —

A nyní považte, nejmilejší, jaké to štěstí býti dítkem svaté
církve! .Církev ma' prostředek, kterým zasloužené tresty od nás
odvráceny bývají, a to jest obět mše sv. Pro deset spravedlivých
chtěl Pán Bůh odpustiti zasloužený trest zhýralým a prosto
pášným obyvatelům měst Sodomy a Gomorrhy, zda pro krev
Syna svého neodpustíi nám trest zasloužený? Zajisté že tak
ustavičně činí.

Pozorujte jen, jak přísně trestal v Starém Za'koně! Pro
jedno cizoložství (Kniha Soudců kap. 19.1a ZO.) vyhladil tisíce
mužů z pokolení Benjaminova. Kdo by dnes obstál, kdyby krev
Syna jeho z oltářů katolických ustavičně do nebe o smilování
nevolala? Proto praví zbožný Leonard a Portu Mauritio: >Do
mníva'm se, že kdyby nebylo mše sv, celý svět by zahynul pod
tíhou tolika smrtelných hříchů.< Ano, mše sv. jest nebeským
sloupem, který zadržuje prudkost a spravedlnost božího hněvu.

Ale nejen pouze nám, dle toho, s jak velikou sebraností,
zbožnosti a pokorou mši sv. obcujeme, odpouští Bůh časné tresty,
jež bychom si buď zde na zemi neb v očistci odpykati musili;
la'ska boží sahá dále, i za hrob, i k našim zesnulým, a my mů—
žeme mší sv. nejúčinněji a nejvíce jim pomáhali z očistce. Proto
jest mše sv. nejdokonalejší oběti smiřeni.

* * *

Poznali jste tedy dnes, nejmilejší, že mše sv. jest nejvzne
šenější, nikdy neustávající obětí chvály a díků, nejúčinnější obětí
prosby a smíření.

jest tedy litovati toho, že někteří křesťané jsou ke mši sv.
lhostejní a jí zanedbávají. Jak smutno, že církev jest nucena pod
těžkým hříchem nařízovatz' účastenství na mši sv. aspoň v neděli
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a ve svátek, a že církevní zákon ten mnozí přestupují! Slyšeli
jste kdy, aby žebrák byl nucen těžkým trestem vyprošovati si
almužnu z přebohatě pokladnice? A nejsme—liž i_my žebráky,
almužníky, kteří sami ze sebe ničeho nemohou? O jak pošetile
tedy jedná, kdo o mši sv. nedbá, Boha v ní nechválí, jemu ne
děkuje, sobě dobrodiní božích nezískává. Svou lhostejností ne
připravuje se jenom o veliké milosti, ale svolává na sebe i trest
boží. Onen služebník evangelický, který zakopal hřivnu svěřenou
a z ní netěžil, byl přísně potrestán; stejného však trestu zaslu
hují, kdož lhostejně o mši sv. smýšlí, a z pohodlí, vlažnosti, ne—
tečnosti a nedbalosti ji zanedbávají.

nejmilejšíl Zamilujte sz'poklad drahocenný, važte si od
kazu Spasitelova, památky smrti jeho, čerpejte z toho nevysy
chaiícho pramene!

Zvláště nyní, v ten radostný čas velikonoční, poslouchejte
hlasu žalmisty Páně: >Pojd'me, Haně/me se a padejme před Ho
spodinem — vzdávejme mu obět chvály a díkův — a plačme
před Pánem, který stvořil na's<<— prosme ho za dobrodiníami
losti a za smíření. Nejpředněgší a nejvznešenější povinností vaší
jest Boha chváliti a jemu děkovati — ve mši sv. však to nejdo
konaleji učiniti můžete. Ve mši sv. si můžete všechno vyprositi,
zvláště milost pravé lítosti a kajícnosti, jakož i odpuštění trestů
za své hříchy. Nuže, navštěvujte zvláště v tento svatý čas veliko—
noční mši sv., proste při ní Pána Boha za ty milosti, abyste,
pokud jste snad tak již neučinili, mohli vykonati dobrou, upřím
nou sv. zpověď a ve mši sv. při sv. přijímání se svým Spasite'lem
se spojili co nejúžeji. Amen. R. S.

Svátek sv. Jana Nep.
Patero hvězd Janových.

Co jste vyšli viděti? Ev.

Když přijde člověk z domova do ciziny, bývá mu úzko
u srdce. Vidí-li něhoho známého, zaradujetse, že vidí zase známou
tvář, slyší mateřskou řeč, že vidí krajana. Čím vzdálenějí jest kdo
od domova, tím vítanější jest shledání. To z vás zažil snad každý.
Podobně se vede člověku, když jest hodně daleko na cestách
a tu v cizině mezi cizojazyčnými lidmi vidí známou věc, upomí
nající ho na domov jeho. Tak jest rovněž milé člověku, když vcí
zině shledá sochu neb obraz sv. jana. Kdybyste šli daleko za hra
nice naší vlasti, všude se potkáte se sochou neb obrazem svatého
jana s jeho pěti hvězdami. '

Stojí na mostě, stojí pod lípami, stojína rozcestíavšude tam
hlásá kolemjdoucím o vlasti naší české, o rodišti svém Nepomuku,
o svém vítězném boji s králem Václavem IV., protože ctností vy
nikal. Nám zaznamenáno o něm, že světla ozařovala mrtvé tělo
světcovo. Náš umělecký zvyk představuje sv. jana s pěti hvěz
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dami, které patero ctnosti života jeho připomínají. Jak kolem
jeho hlavy patero hvězd září, tak patero ctností zvláště na něm
můžeme viděti, jimiž záři nám zde příkladem, v cizině slávou,
v nebi přímluvou, a o nich budeme rozjímati.

Pojednání.
»Čím asi toto dítě bude?: pravili obyvatelé hebronští,

když Jan Křt. spatřil světlo světa. Tak asi pravili obyvatelé ne
pomučtí, když ve čtrnáctém století rozlétla se zpráva, že rodině
Welflinů, starým to již rodičům, Bůh prosbu vyplnil a potomka
jim dal. Jablko od stromu daleko nepadlo. Proslul jako hrdina,
který uměl včas mlčeti i míuviti. Obraz tohoto mravního hrdiny
ozdobovali umělci pěti hvězdami, jež nám připomínají ctnostijeho.

První hvězda, kterou duše jeho svítila, jest pokora. Pyšný
baží po cti a slávě. Pokorný Ian se slávě vyhýbá. Král Václav
mu nabízel litomyšlské biskupství, ale 'Ja'n nepřijal důstojnosti
jemu nabízené. Věděl, že cesta pokory a úkrytu jest snadnější
a pro život věčný bezpečnější než cesta slávy a vysokých úřadů.
Před světem se vysoký úřad ukazuje jen s hezké strany, ale před
Bohem, kde také povinnosti s úřadem se béřou na váhu, platí
zásada: čím větší důstojnost, tím větší zodpovědnost; čím větší
zodpovědnost, tím menší naděje. že úlohu s “úřadem přijatou
dobře vykonávám. Sv. Klement Alex. v prvé době církve vydal
spis nadepsaný: »Který boháč spasen bude?: a líči zde pod
mínky, které musí vyplniti člověk bohatý a vysoko postavený,
když chce dojíti spásy věčné. Spis pohnul přemnohé, že opustili
cestu slávy a volili cestu bezpečné pokory. Sv. ]an obdržel mnoho
úřadů, jež současně zastával.

Václav mu nabízel proboštství vyšehradské, kterýž úřad byl
proto velmi vzácný, že probošt vyšehradský byl zároveň kancléřem
královským. Jan se i z tohoto úřadu poděkoval, bud' znaje prch
livost královu, bud touže v úkrytu pro Boha působit. Jan kázal
v kostele týnském, Jan zpovídal, ]an na Vyšehradě zvolen ka
novníkem a ku výslovnému rozkazu arcibiskupa, přísného jana
z Jenštejna, musil přijmouti místo náměstka arcibiskupského čili
gen. vikáře. Právě že přísný Jan z Jenštejna, jenž žil život kartu
siána, zvolil jej svým náměstkem, ukazuje, že nehledal Jan dů
stojnosti, ale že arcibiskup hledal sv. jana pro důstojnost.

Nejsmet více v důstojném úřadě — před Bohem více ce
něni, než kolik v nás sv. milosti boží. Tak jako hospodář neceni
podle květu a barvy, ale podle úrody a váhy, tak Otec nebeský.
jak mnohý člověk v důstojnosti postavený jest lehký na váze před
Bohem! Že nám kronika benátská (Palackým nalezená) vypráví,
jak oblíben byl sv. jan u Čechů i Němců, ukazuje, že sv. Jan
svou pokorou neučinil si nepřátel, leč mezi zlými. Tři věci ne—
návidí mudřec v Písmě sv.: pyšného chudáka, lhavého boháče
a bláznivého starce. 0 sv. ]anu se nám zachovaly Zprávy, jak žil
v srdcích lidu pro svou výmluvnost na obranu práva, pro svou
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štědrost na úlevu bídy, pro svou prostotu ve vznešených úřadech.
Zdá se skutečně, že ta láska a úcta sv. Jana u obou národností
jest výsledek jeho 'křestanské pokory, která se vpíše všem do
srdce. Ten jediný výrok staré současné kroniky jest dostatečný
doklad svaté pokory!

Druhou hvězdou jest pobožnost. Pobožnost jest rosa, která
bylinu na slunci uchovává před uvadnutím. Pilně zalévej, kdo
chceš, aby ctnost tvá neuvadla. Tak i Jan svatou pobožností sílil
sebe v dobrých úmyslech, jako mládenec ministruje v klášteře
nepomuckém; jako student pilně studoval, tak že vyznamenán
prominutím tax při zkouškách; jako hodnostář svou zbožnost
ukazuje dary kostelu sv. Víta, kdež v inventáři zaznamenány jako
důkaz zbožnosti jeho. Jsou to: darovaný kalich a roucha obřadní,
při nichž poznamenáno v inventáři kostelním takřka rukou sou
věkovce našeho patrona: »Beati Joannis de Pomuk.: V památce
blahoslavence žil náš zbožný krajan. Zbožností hledal radu ve
věcech spletitých, ano, zbožností svou se sílil k poslednímu boji
života. Před nastávajícím pronásledováním sílil se zbožnou poutí
do Staré Boleslavě.

Zbožností si každý dle svého nitra něco jiného představuje.
jak si mnohý myslí, že odříkání modliteb aneb návštěva kostela
již ku pobožnosti dostačí, kdežto zbožnosti třeba rozuměti onen
duševní stav, v němž Boha na paměti máme a při všem svém
jednání jeho svatou vůlí se spravovati míníme. To není pobožnost
teď říkati »otčenášc a po chvíli plnými ústy klíti, teď zpívati
píseň k sv. Janu a pak hověti smilstvu, to není pobožnost dáti
obětičku v kostele a pak dáti obět opilství. Zbožnost všecky věci
proniká a k Bohu vede. Zbožnost učila ]ana píli ve studiích, věr
nosti v úřadě, trpělivosti v pronásledování. Ve všem, aby veleben
byl Bůh.

Třetí hvězdou Janovou jest svatá horlivost ve svém stavu.
Horlivost jest břitká zbraň, s kterou neumí každý šťastně zápolit.
]an však ostré zbraně používal v pravý čas, bez ohledu na osobu,
ale s ohledem na božský zákon Páně

jako kazatel horlil. Horliti bude vždy potřeba, protože nikdy
nezmizí lidé, kteří budou kráčeti cestami svými a ne po cestách
božích. Proto se vždy káže a kázati bude slovo boží, aby uka
zovalo cestu těm, kteří dbáti chtí o spasení své. Plnil slovo sva
tého Pavla: »Kaž slovo Boží včas i v nevčas, tresci, pros, žehrej
ve vší trpělivosti a učení.: Sv. ]an kázal bez okázalosti, bez hluku,
zcela dle evangelia, v němž se nám vypráví o kvasu a o zrnu
hořčičn'ém, které nenápadně sice, ale bezpečně působí. Působnost
neleží v okázalosti, ale v tichém, důsledném působení. Předpojatí
lidé domnívají se, že doba sv. Jana Nep. byla zvlášť zkažená
a nemravné. Nikoliv. Nebyla nemravnější než naše, ta má vlastních
špatnosti dosti. My nejméně máme právo házeti kamením po věku
čtrnáctém. Bylo mnoho zlého tehdy, jako jest idnesfneboť hřích
není snad podílem toliko jedněch věků aneb některého národa,
ale lidí všech. Učel horlivosti jest obmezovati hřích v soběa okolí.



—225—

Kdyby každý chtěl opraviti sebe, opravovati svět bylo by zby
tečné. Aby pak se jednotliví opravovati mohli, káže sv. evange
lium, dle něhož se máme říditi.

Tak i jan kázal nehledě na osobu, ale na věc, nehledě ani
na svou osobu,.ale na—zákon Páně. Tak horliti musí každý věrný
křesťan pro zákon Páně ve svém domově a tak přispívati ku ší
ření království božího na zemi. Horlivost netupí, neuráží, nesni
žuje, ale trpělivě učí, obvazuie rány, dělá dobrého pastýře. Hor
livost jest oheň užitečný, jenž zahřívá pomalu, osvěcuje &promě
ňuje. Vášeň však ta pustoší, tupí & ničína místo aby stavěla.
Buďte horliví, ale nepalte, nýbrž zahřívejte trpělivou láskou

tvrtým světlem slávy jest janova dobračmnast. Bylt almuž
níkem královským. V té době,kdy sv. jan Nep. žil, byla v dobré
paměti dobročinnost otce vlasti, blahoslaveného Karla IV. Tuto
dobročinnost také jaři “Nep. na dvoře krále Václava zachovati
hleděl, při čemž mu nápomocna byla šlechetná královna, kteréž
zpovědníkem byl a kterou těšívati musil pro mnohý skutek králův,
pro nějž se rmoutila. Vůbec byla to zvláštní doba, v níž sv. jan
žil. Královna pro různé přestupky královy volila raději bydleti
v domě o samotě a hleděti získati si útěchy v modlitbě a dobro
činění. Skutečně pak není větší blaženosti nad tu, učiníme-li ně
komu dobře.: To více blaží než mnohé vyražení za drahý peníz
získané. Hledají lidé mnoho zábav, ale radost, která jde z do
brého skutku, té ani neznají, a proto tolik zármutku a nespoko
jenosti. Zkus to, a čiň dobře; mluv útěchu pomoz dle síly své
a budeš viděti, že Bůhv srdci tvém způsobí radost větší, než kvas,
než společnost veselých, než pochlebování podlých lidí prodaj
ných. Dobročinností zjednáme radost sobě i jiným.

Vrchol dokonalosti janovy záleží právě v jeho vytrvalosti
v dobrém až do konce.

jest mnoho sice lidí, kteří začnou dobrý běh. ale scházíjim
vytrvalost jako onomu zrnu zasetému na skále, které vzrostlo, ale
uschlo nemajíc vláhy.

Vrchol ctnosti křesťanské jest vytrvalost dle slov Páně: kdo
vytrvá až do konce, spasen bude.

Ano, mnohý vytrvává dlouho a dlouho, ale konečně přece za
padá zpět. jiný má velikou vytrvalost, ale ne vdobrém, nýbrž ve zlém.

Kdyby tak každý člověk přemáhal obtíže spojené s dobrým
životem jako přemáhá obtíže spojené s leckterým zvykem špat—
ným, jak bychom pokročili! Na příklad: jak mnohému jest ob
tížno spočátku čeliti neřesti, která tělo hubí, ale vůle ta všecko
přemáhá jako mučedník. A má li člověk něco poněkud nepříjem
ného k vůli Pánu Bohu vykonati, již se dá první obtíží přemoci.
Na příklad obtíž spojená s modlitbou, pokoření se zpovědí, za
pření s postem a poslušností k církvi sv. Aneb jak lehce se dá
přemoci člověk nestřídmostí i s jejími špatnými následky, a jak
těžko přemáhá obtíž “spojenou se střídmostl. Kdo dobře začal,ale
.špatně skončil, celou věc pokazil. Proto na př. ctíme toho kají
cího, který dobře skončil, byť by dříve špatně začal,- nectíme ale

Rádce duchovní. 15
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jidáše, že dobře začal, ale špatně skončil. Tak ani na našem po
čátečném ctnostném životě mnoho nebude, jestli nezachováme jej až
do smrti. V setrvalmti jest vrchol ctnosti. ]an setrval a sice až
do trapně mučednické smrti své; ani meč, ani oheň, ani vlny
Vltaviny nemohly bo odloučiti od lásky Kristovy. Mnozl lidé trpí
mnoho a vytrvale, že by mohli býti mučedníky, a přece nejsou.
„Příčina činí mučedníka, ne smrt.: »Causa facit martyrem non
mors.: Trpěti pro Boha, pro ctnost, pro duši — trpěti bez viny
v pokoře a poslušnosti k Bohu učinilo zv. jana mučedníkem
»Bobu i lidem milýmc.

Což o tobě platí, křestane? jaká jest L fost tvá, jak dlouho
trvá, co tebe odloučíř

Snad první větřík, který zafouká, zlomí tř. 11?Snad posměch
špatných tě zdrží od povinnosti? jan nebyl tř_tino větrem se klátící.

Pokoř se před Bohem ve sv. zpovědi, pokloň se často ve
sv. modlitbě, horlivě konej povinnost svou denní a dobře čiň
všem, zejména domácím víry a vytrvej. Po takovém boji odpo
čineš v pokoji a slávě věčné. Amen. F. p.

Svdana Nep.,patrona českéhamučedníka.
Naše povinnosti k svatým mučedníkům.

»Bude-li mi kdo sloužiti, poctího Otec
můj. < Jan 12, 26.

Není světce, jehož památka a úcta tak rychle byla rozšířena
po celém světě, jako se stalo našemu krajanu, sv. janu Nepo
muckému.

Tážeme-li se po příčině, proč Bůb tomu chtěl, aby jméno
světce našeho a s ním sláva českého národa došly takového ob—
divu a úcty v nejzazších krajinách světa, odpovídá nám Spasitel
náš sávmslovy: »Bude-li mi kdo sloužiti, poctí ho Otec můj .

Ze sv. jan Nep. věrně sloužil Bohu a Kristu ježiši, že se
nezpronevěřil ve svých povinnostech, že raději trpěl muka nejbo—
lestnější, nežli by porušil mlčelivost ve svátosti nejdůležitější,
proti níž celé peklo po všecky věky brojí a o vliv její připravili
se snaží, aby tak mařilo se vykoupení lidstva; že neohroženě po
stavil se proti vladaři světskému a pohrdnul výhodami. jež se mu
nabízely, bude-li králi po vůli; že tedy věrně sloužil Bohu a je
žíši Kristu, poctil ho Bůh, vykázal mu místo mezi nejpřednějšími
světci na nebi. oslavil ho i na zemi, že na jeho přímluvu konal
mnohé záZraky, oslavil zvláště mlčelivý jeho jazyk, že po staletí
nalezen neporušený, aby byl stálým svědectvím pro božský původ
zpovědi, jež přináší pokoj a štěstí lidem dobré vůle. Úplné pocty
a slávy dostane se sv. janu až v soudný den, kdy těla v hrobu
zetlelá vstanou k novému životu a budou účastna slávy a blaže
nosti duše. Proto uctíváme ostatky svatých, zvláště mučedníků.
kteří život vydali za Krista, zvláště pak ostatky svých
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vlastních krajanů, jež Bůh oslavil a ustanovil za vzory, ochránce,
přímluvčí jednotlivcům a celému národu. Ale i my máme povin—
nosti ku světcům, kteří nás příkladem předešli a již odměny věčné
dosáhli. Ukázali nám nejbezpečnější cestu ke šťastné věčnosti,
a proto máme jich následovati; zanechali nám tu těla svá toli
kráte nejsvětějším Tělem Páně posvěcená, v dobrých skutcích,
sebezapírání a odříkání osvědčená, a proto máme jejich těla míti
v úctě; nabyli u Boha slávy a moci, mohou nám svou přímluvou
mnoho prospěíi, proto máme je za přímluvu prositi. —-—

Pojednání.
1. Mučednictví slouží především k oslavení všemohoucnosti

a moudrosti boží, ke svědectví pro víru a církev, ku osvědčení
se a odměně mučedníků, připodobnění se samému Ježíši Kristu.

»Jako povýšena jsou nebesa od země,c praví Bůh, »tak po
výšeny jsou cesty mě od cest—vašich a myšlení mě od myšlení
vašich.<x(Isai. 55, 9.) Jestliže Bůh něco dopouští, má to vždy svůj
účel. V nevystihlých'úradcích dopouští zlo, nebrání svobodné vůli
lidské, ale zlo může obrátiti v dobro a pramen požehnání. Do—
pouští, aby srdce vladařů a mocných osob hněvem se rozpálila,
dobro pronásledovala, ale pod dozorem božím i největší neštěstí
může byti něčím dobrým; krev mučedníků stane se semenem
nových vyznavačů, zásluhy jejich požehnáním pro ctitele jejich.
Církev sv. v bouřích světa zmítána bývá, a když se zdá, že jest
blízka zkázy, sláva. její jest ještě větší, vyznavačů přibylo a tisíce
světců odchováno pro nebe, spravedliví v dobru utvrzeni.

Pán ježíš povzbuzuje každého k mučednictví v boji o statky
duše, sám" předešel příkladem, stal se vzorem trpících, vypil
kalich až na dno a zbytek jen ponechává svým učedníkům. »Vy
dají vás v soužení a budou vás zabíjeti a budete v nenávisti
u všech národů pro jméno mé.: (Mat. —24,9.) »Nebojte se však
těch, kteří zabíjejí tělo, ale duše zabíti nemohou.: (Mat. 10, 28.)
Zloba lidská může zničiti jenom tělo naše, jež beztak určeno je
ke hnilobě. Za krátko klesne i tělo nepřátel, rozpadne sev prach
a popel. Duše naše zničiti nemohou, ta jest v rukou božích, kam
zloba lidská více nedosáhne. Nebojte se tedy těch, kteří sami
vcezmouporušení; ale bojte se toho, který i těloji duši může na
věky zavrhnouti do ohně věčného. Bázeň boží udusí v nás všechnu
bázeň lidskou, Bůh položil mučednictví za základ církvi sv. Pro
následování odkrývá slabost moci lidské, utvrzuje věřící v pravdě,
utužuje ve ctnostech, odděluje plevy od zrní, ukazuje mocislávu
boží, zvětšuje slávu věrných učedníků Kristových, neohrožených
dítek církve sv.

Představme si jen život prvních křesťanů, který byl neustá
lým mučednictvím, očekáváním smrti každé chvíle. Slídili po nich,
chytali a uváděli před soud a odtud na popraviště. Nebyli jisti
ani před domácími a příbuznými. Otec udával syna, syn otce,
muž ženu, bratr sestru. Často vypuklo pronásledování najednou,

*
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kdy křesťané v zástupech chytáni a popravováni. Nešetřilo se ani
starců, ani dítek, ani panen kvetoucích, ani žen těhotných.
A stačilo jediné slovo, že zříkají se Krista, stačil pouhý pohyb
ruky a vhození zrnka kadidla na oltář modly, a byli zachráněni
a ušetřeni muk nejbolestnějších. Málo bylo těch, kteří zradili svou
víru; raději obětovali život za Krista. Co by se stalo dnes, kdyby
pronásledování nastalo a vyhrožování mukami a smrtí ohavnou?
Jak málo bylo by těch,. kteří by _věrně stáli ve víře při Kristu;
k jakým zchytralostem odhodlali by se mnozí, aby víru zapřeli,
Krista potupili a život zachránili? Co je toho příčinou? Nemají
lásky k Bohu, nemilují Krista, nemilují křesťansky ani sebe. Co
by činili mnozí dnes, kdyby se jim nabízely nesčíslné výhody za
zradu Krista a odpadnutí od víry: bohatství, sláva, život plný
radovánek. A věrní křesťané pohrdli vším, považovali vše za smetí
světa a raději dali. život za víru a snášeli bolesti nevýslovné; vě
děli a věřili pevně, že Bůh je oslaví a poctí veřejně, že slavně
vstanou z mrtvých a slávu jim žádný neodejme. Mučednictvíjest
souhrn všech ctností, božských i mravních, živé víry, pevné na
děje, nezměrné lásky, nevýslovné pokory, horlivosti a ostatních
ctností. Kdo jmenuje některého mučedníka, říká tím všecko; celý
život jejich byl ustavičnou obětí zápalnou, jejíž vůně vznášela se
k nebesům. Jak krásný příklad dal nám světec náš sv. Jan Nep.!
Miloval Boha nade vše a v Bohu každého bližního i nepřátele
své; život jeho byl pln odříkání, horlivosti, pokory a v mučed
nictví ukázal se světec pravým rekem. Proto Bůh odměnil ho
a oslavil, že dnes památkajeho uctívá se po celém světě!

Obdivujeme se mučedníkům, že tak neohroženě stáli ve víře
a nelekali se největších bolestíía smrti nejpotupnější.

To nebylo však náladou chvilkovou; oni se učili umírati
denně odříkáním a umrtvováním sebe, zříkáním se dovolených
radostí, naučili se odumříti světu. Tělem byli na zemi, ale duch
jejich směřoval stále k výšinám nebeským, ku pravému domovu,
„kam.nás. předešel Spasitel náš a tisíce svatých. »Kdo by se mohl
diviti, že byli každé chvíle hotoví Opustiti tento svět,c praví Ter
tullian, »když už dávno všecka pouta k zemi vížící zpřetrhalih

Nepřineseme-li za obět Pánu Ježíši nějakou chvilkovou
hříšnou radost, hříšný zisk, prchavou slávu, nebudeme míti nikdy
tolik síly, abychom obětovali zaň svůj život. Od zbabělých
a změkčilých křesťanů nelze. ničeho čekati ve prospěch víry
a církve Kristovy. Jalový vtip, posměch, narážka nepřátel stačí,
.aby se od Krista odvrátili; což až by nastalo vyhrožování mu
kami a potupnou smrtí! A slabost a zbabělost jednoho svádí ke
slabosti a zbabělostí tisíce jiných! —

Jsme tedy povinni následovati sv mučedníky v jejich životě
sebezapíráním, umrtvóváním zlých žádostí, posvěcováním sebe
a v případěnejrozhodějším i obětováním života,

2. Poněvadž Bůh ctitele své odměňuje velikou slávou a mOcí,
jsme povinni uctívati ostatky svatých jakožto miláčků a přátel
„božích a prosit-i za přímluvu ve všechlpotřebách.
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Uctívání svatých jest tak staré jako mučednictví samo. Kdy
koli některý křesťan byl pro Krista umučen nebo usmrcen, hned
první starostí křesťanů bylo, aby ostatky tělesné zachránili
a uchovali. A Bůh oslavoval i tyto památky světců, aby nás
k jejich úctě ještě více povzbudil. Na hrobech sv. mučedníků
konal Bůh zázraky, aby ukázal, že jest mu naše úcta k svatým
milou a vítanou. Proto uctíváme ostatky svatých, poněvadž to či
nili již první křesťané, poněvadž Bůh ostatky jejich zvláště osla
vuje a ctitele jejich hojně odměňuje. Smrtí vydali svědectví pro
Boha svou krví a životem, Bůh vydává svědectví pro ně mnohý
mi zázraky. Proto byli světci voleni za patrony, ochránce měst
a obcí, zemí a říší, aby je Bůh na přímluvu jejich chránil od
nehod a neštěstí. aó Říme, vznešené město,: volá sv. Jan Zlat.,
»přítomnost Pavlova jest to, která tě—mně tolik milým činí! jaký
to dar přineseš svému Spasiteli, až jednou v den soudný „vstane
apoštol z posvěceného hrobu a vyjde vstříc božskému soudcil<<

»ó Praho, město vznešené,c můžeme zvolati všichni synové
vlasti naší, »přítomnost sv. jana Nep. jest to, která tě nám
tolik milou číní! jaký to dar přineseš svému Spasiteli, až jednou
v den soudný vstane světec náš z posvěceného hrobu a vyjde
vstříc božskému Spasitelilc Nemůžeme-li se 'nad hrobem svého
otce neb matky'udržeti od pláče a slz a neubráníme-li se při tom
vzpomínkám na život svých drahých, na jejich zbožná napome
nutí a výstrahy, jejich dobré rady a vzácné pokyny: neubráníme
se slzám a vzpomínkám také u hrobu sv. mučedníků, zvláště pak
patronů naší drahé vlastil

Plakati musíme nad chladnoStí krajanů svých, kteří zapomí
nají na povinnosti své k Bohu, vlasti, církvi sv. a bližnímu; nad
nejistým osudem drahého národa, nad tolika nepřáteli sv. církve!
Svatí mučedníci příkladem svým chtěli nás povzbuditi, abychom
věrně setrvali ve svých povinnostech až do posledního dechu ži
vota. Ukázali nám úzkou cestu k životu věčnému, ku pravé ra
dosti ustavičným obětováním sebe. a odříkáním. Není jiné cesty
k nebi a spáse věčné, leč cesta kříže, následování Krista a jeho
učedníků.

Všichni tito světci, jichž ostatky na zemi Uctíváme, vstanou
s těly svými z mrtvých ku slávě věčné. Zivot jejich trval na
krátko, ale život blažený bude trvati na věky. Proč bychom se
měli lekati horlivého následování svatých, čeká li nás tatáž od
měna po životě tak krátkém! Bez odříkání, bez boje proti hříchu
nebude koruny věčné!

U hrobu svatých mučedníků čerpali křesťané nadšení pro
sv. víru, posilovali se ke konání všech svých povinností a odchá
zeli plni odhodlanosti, hotovi dáti život svůj za Krista.

Ke hrobu největšího světce českého zaleťme dnes všichni
duchem, čerpejme tu nadšení pro sv. víru, zvláště v době vše
obecné hrozné chladnosti a lhostejnosti nynější.

Bůh dal nám oslavou sv. jana také výstrahu! Oslavil jeho
jazyk pro jeho neohroženost a mučednickou smrt. Když nepřátelé
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těšili se již, že nám drahý jazyk mateřský bude brzy vyrván
a národ český zahyne, postavil Bůh sv. jana Čechům na oči, aby
u hrobu jeho se shromažďovali, o přímluvu prosili, vzájemně se
zde posilovali a v boji proti nepřátelům šťastně se ubránili. Svatá
víra, dědictví otců, víra svatováclavská, dědictví po sv. apoštolech
Cyrillu a Methoději, souvisí těsně s národností. Bude-li nám vy
rvána víra pravá, bude brzy vyrván i jazyk mateřský. Největším
nepřítelem národa jest, kdo tupí sv. víru. Chceme-li zachrániti
národ svůj, chraňme zároveň i dědictví otců svých, víru, nábo
ženství křesťanské, víru katolickou, neporušenou, kterou nám
církev sv. hlásá. Budeme-li veřejně vyznávati Krista a jeho učení,
budeme li mu sloužiti věrně a svědomitě, poctí nás Otec nebeský,
zachrání národ náš, zachrání nás ve své církvi a poctí zvláště
a odmění na věčnosti slávou, jakou připravuje všem, kdo jej mi
luji a život mu zasvěcují. V. M. Va'c/zal.

Neděle pátá po Velikonoci.
V těchto dnech jest modlitba snadná a mocná.

»Proste, a vezmete.c Jan 16, 24.

Za našich dnů lze vídati ve větších městech veliké průvody
mužů a žen. Brzy se domáhají rozšíření volebního práva, brzy
protestují proti drahotě a válce, přicházejí před sněmovnu a říš'
skou radu, aby jim otevřeny byly brány jejich.

Jestliže se konají takové průvody, kdo může zazlívati kře
sťanům, že i oni konají rozličné průvody? Kdo může zazlívati
nám, že v průvodech prosíme nejvlivuplnější osobnost Boha, aby
nám dal, čeho potřebujeme?

Tak i v těchto dnech budeme konati průvody, bychom si
vyprosili požehnání boží pro úrodu zemskou. Neboť jsme přc
svědčeni, že na božím požehnání všechno záleží.

Právě v těchto dnech nejvíce řídíme se slovem Páně:
»Prostelc Jak mnohé modlitby vystupují v nich k nebi! Nejen
my, nýbrž křesťané na celém okrsku zemském vystupují z kostela
a konají průvod prosebný. Ale Pán nejen řekl: >Prostec, nýbrž
doložil též: )a vezmete, aby radost vaše byla dokonalác S ja
kou důvěrou můžeme se vrátiti z průvodu domů! Neboť. když
jsme vykonali, co Pán Ježíš přikázal, můžeme jistě doufati, že
také učiní, co přislíbil, že vezmeme, aby radost naše dokonalá
byla. Ale snad si myslíte: »Mnoho se modlíme, ale kéž bychom
se_řádně modlili. kéž by nám modlitba prospěla !< a máte pravdu:
»Spatná modlitba nám prospěchu nepřináší. Ale právě proto, že
špatná modlitba jest bez užitku, máme se přičiniti, abychom
právě v těchto třech dnech řádně a pilně se modlili. A proč
právě v těchto dnech? Odpověď na tuto otázku budiž předmětem
dnešní řeči. Pravím tedy: »Právě v těchto dnech máme se pilně
a řádně modlitic:
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]. Poněvadž je v těchto dnech řádná modlitba velmi
snadná a

II. velmi mocná.

PojednánL
I.

V těchto dnech jest řádná modlitba velmi snadná.
Nejsnáze můžeme se zajisté řádně modliti v těch dnech,

které samy sebou nás přivádějí v náladu, jakou při modlitbě
míti máme.

A jakou náladu máme míti při modlitbě?
1. Máme se modlitz' ve jménu Pána Yežz'še—a jak jest snadno

v těchto dnech modliti se ve jménu ježíšeř Proč jsou tyto tři
prosebné dni? Právě protože předcházejí svátek Nanebevstoupení
Páně. Ve čtvrtek vrací se z tohoto slzavého údolí k Otci svému
do nebe a my se v těchto dnech kolem něho shromažďujeme,
abychom mu prosby své přednesli, bychom mu řekli, co má
u Otce v nebesích od nás vyříditi. jest již sice dlouho v nebi,
ale pro nás, kteří jsme při jeho na nebevstoupení přítomni ne
byli, jest svátek čtvrteční to, co pro apoštoly a učedníky byl
den, v němž na nebe vstoupil. jako dobrý člověk, který daleko
cestuje do země, kde jeho přítel příbuzné a známé má, k příteli
praví: »Odjedu do země, do města, kde uvidím tvé příbuzné
a známé, nemáš pro ně nic? jen mně vše řekni, já jim to věrně
vyřídím-, tak i Pán Ježíš, nežli se vrátil k Otci, řekl apoštolům
a praví i nám skrze svou sv'. církev v dnešním evangeliu: »Vy
šel jsem od Otce a přišel jsem na svět: opět opouštím svět
a jdu k Otci. Nemáte nic, co bych mu měl vyříditi? Jen to
řekněte, obstarám vše: Proste, a vezmete, aby radost vaše byla
dokonalá.: — A proto se modlíme, a mnoho se modlíme v těchto
dnech.

Ke komu vysíláme modlitby své, zdaž ne k Pánu Ježíši-P
Jako apoštolé ho provázeli k hoře Olivetské, kde vstupoval do
nebe, tak i my ho duchovním způsobem v těchto dnech dopro
vázíme, a přednášíme mu své prosby, aby je vyřídil Otci svému
a Otci našemu. Proto tedy koná církev slavné průvody do polí,
vylévajíc hojné společné modlitby. Při tom má také na zřeteli
nastávající odchod Vykupitele do nebes, kde žije jakožto věčný
Prostředník náš a skrze něho doufá vyslyšení tím bezpečněji
dojíti. Tu kde takořka Spasitele do nebes se beroucího dopro
vázíme, pozdvihujeme v společné modlitbě k nebi srdce svá,
a naše city a naše touhy proměňují se ve vroucí a srdečné
modlitby. Vidíte, jak snadno jest se modliti v těchto dnech ve
jménu Pána ježíše, že modlitba již sama má tu vlastnost, že se
děje ve jménu Pána Ježíše.

2. Dále kdo se řádně modlí, má se modlz'tz' pokorně. Mo—
dlíce se, máme uznávati hříšnost svou a tudíž i nehodnost býti
vyslyšenu, jak dí sv. Rehoř Veliký: »Ten přináší Bohu pravou
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modlitbu, kdo sebe samého zná, pokorně nahlíží, že prach jest,
sobě žádné zásluhy nepřičítá a uznává, že vše dobré, co koná,
z milosrdenství Stvořitelova pochází.< Tak se modlil onen pu
blikán, který stoje zdaleka v chrámu bil se v prsa svá řka:
»Bože, buď milostiv mně hříšnému.< A písmo sv. praví: »Mo
dlitba pokorného oblaka pronikác.

A jak jest snadno míti pokoru a ošklivost nad hříchy
v těchto třech dnech. Viz, Pán Ježíš odchází v těchto dnech od
nás k Otci svému, a podívej se ještě jednou na něho, co vidíš
na jeho rukou, nohou, na jeho boku? Znáš ty rány? Znáš je,
víš, kdo mu je zasadil? Kdybys bratra svého, kterého otec s te
bou do ciziny poslal, poranil tak, že byi po ozdravění měl stopy
tvých ran v obličeji, a kdyby poselství najednou přišlo, že se má
tento bratr domů navrátiti, neměl bys strach, až otec syna uvidí
a zeptá se, kdo mu to udělal? S ranami na rukou a nohou, že
lze do nich prsty vložiti, s ránou v boku, do níž lze ruku vlo
žiti, s těmito ranami, které jsme mu hříchy svými způsobili, vrací
se Pán Ježiš, milovaný Syn boží a bratr náš, k Otci svému
a k Otci našemu. jak způsobilé jsou tyto dni, kdy v průvodech
duchovním způsobem se s ním loučíme, když jen se na jeho rány
díváme, vzbuditi v nás náladu, v níž se publikán modlil: »Bože,
buď milostiv mně hříšné-mul:

3. Máme se též modliti v duchu apravdě, máme srdce svá
v pravdě povznášeti a bledati, co nahoře jest, máme se modliti
s jakousi tou/zau po nebi. A jak snadno jest modliti se v těchto
dnech 5 touhou po nebi! Podobáme se v těchto dnech apošto
lům, jak doprovázeli Pána na horu Olivetskou, raději byli by
s ním do nebe vstupovali než se do jerusalema vraceli. Kdo by
tu nepocitoval také touhu, touhu po nebeské vlasti, že by ne
volal: »Chtěl bych s Pánem ježíšem také do nebe se dostati.
Komu nepřipadá, jako by i k nám Pán ]ežíš pravil, jako k apo
štolům: »Maličko budu ještě jen s vámi, jdu k Otci, abych vám
tam příbytky připravil.: Kdo by v těchto dnech, kdy Spasitel
k Otci se vrací, vroucně nevolal: »Přijd království tvélc A když
při průvodech s křížem a prapory kráčíme, zdaž nepřipadá nám
myšlenka na blaženou budoucnost, kdy, až dobojujeme, s ví
těznými prapory kráčeti budeme v nebeský ]erusalem, jak nám
nebeštané půjdou vstříc a kdy se s nimi jako vítězové pozdra
vímeř ]e-li tedy kdy možno snadno se modliti s touhou po nebi,
v duchu a pravdě, je to právě v těchto dnech.

4. Než i důvěrně máme se modliti, pevně očekávajíce, že
Bůh vyslyší modlitbu naši, bude-li to nám ku prospěchu. Svatý
Bernard p'íše: »Dle důvěry naší řídí se míra milosti, kterých od
Boha dosahujeme. Veliká-li důvěra naše, dosáhneme i velikých
milostíc. Jak snadno můžeme se důvěrně modliti v těchto dnech!
jakou důvěru vzbuzují v nás zvláště poslední hodiny jeho života
zde na zemi! Neviděl jsi za života jeho, jak byl soucitný, milo
srdný, jak volalk sobě všechny, kteří pracují a obtíženi jsou,
jak přijímal i hříšníky a jedl s nimi, jak za nás poslední kapku
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krve prolilř Jak důvěrně můžeš v těchto dnech k němu ruce. své
zvedatil Ten, který s nebe sestoupil pro nás, nezapomene nás,
když jest u Otce! Ten, který pro nás tolik trpěl a za nás umřel,
nepřestane se za nás přimlouvati. A což rány, když je Otec
uvidí?

Ty také v kajícím hříšníku vzbuzují důvěru. Hříchem jsme
mu je způsobili, jsme-li kající, snášel je pro nás. Když se Otec
Syna zeptá, kdo mu je způsobil, odpoví Syn za kajíclho hříšníka:
»Neptej se, Otče, kdo mně to udělal, viz toho, pro kterého z lásky
jsem je snášel.< Tak může kající hříšník, když se v těchto dnech
dívá na rány Páně, s církví mluviti: )Jak září tyto rány, které
jsi pro mne obdržellc Ano, nikdy nezáří skvěleji tyto rány nežli
v těchto dnech před Nanebevstoupením Páně, nikdy nevzbuzují
tolik naděje a důvěry jako v těchto dnech.

5. Ale i způsob, jakým se .pobožnost křížových dnů koná,
jest způsobilý srdce i ducha k pobožnosti vzbuzovati. Průvod
koná se pod širým nebem, kde Skřivánek prospěvuje Bohu píseň
svou, jakož i modlitby, kteréž se při něm konají, přivádějí věří
cím na mysl žiVě to, zač prosí. Záhy z rána svolávají se věřící
do chrámu, odtud berou se v slavném průvodu do polí, kračejí
zelenajícími'se poli, lučinami. Při průvodu modlíme se litanie ke
všem svatým, aby tito prosby své s našimi spojili. Pěií se též
nábožné. příhodné písně. Koná se tak čtvero zastavení. Tu se čte
počátek každého sv. evangelia, na význam, že se evangelium do
čtyř uhlů světa hlásalo. Po přečtení každého evangelia modlí se
kněz, aby Bůh, který nás skrze sv. evangelisty víře vyučil, na
jejich přímluvu nás vyslyšel. Potom se modlí, by nás Bůh vy—
svobodil od hromu, války a jiných metel. Na to následují vždy
dvě modlitby, v nichž prosí, aby Bůh úrodu zemskou ode všech
úhon chrániti a zdar a požehnání všeho dáti ráčil. Posléze žehná
kněz lidu i osení. Po skončeném průvodu pěje se v chrámu žalm
a konají se modlitby k litanii příslušící. Celá pobožnost se končí
chvalozpěvem: »Bože, chválíme Tebe: a sv. požehnáním.

Tak vidíte, jak snadno jest řádně se modliti v těchto dnech,
poněvadž v nás vzbuzují náladu, kterou při modlitbě míti máme.

II.

Ale nejen snadná, nýbrž :“ mocná jest modlitba v těchto
dnech.

Když člověka o něco prosíme, záleží mnoho na tom, zdali
jsme snad jen sami, kdo s námi jde, a zdali jsme volili pří
hodnou dobu. A smíme—litotéž říci o Bohu, jsou skutečně tyto
dni pro nás prosící příjemný čas spasení.

1. Neboť v těchto dnech nejdeme sami, abychom se mo
dlili. Podívej se zítra, zdali budeš sám, zdali nepůjdou jiní s te
bou? 'A jako u nás, tak ve všech farnostech celého katolického
světa konají se průvody. Všichni, mali ivelcí, mladí'i staří, hříš
níci i spravedliví vydávají se na cestu do polí, a i když nás od
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nich hory, doly, řeky i moře dělí, jsme přece v duchu s nimi
všichni shromážděni před jedním Otcem, a jedním hlasem a zjed
noho srdce voláme vši-hui: »Otče náš, jenž jsi na nebesíchlc
A i kdybys byl hříšníkem, myslíš, že jsou všichni jako ty? Kolik
nevinných, Spravedlivých bude vprůvodu! Podívej se na nesčetný
zástup nevinných dětí, Bohu zasvěcených panen, zástup kajícníků
v celém katolickém světě, kteří všichni s námi k Bohu ruce spí
najíl S těmi všemi spínáme i my ruce své; tolik ruk jest k jed
nomu Otci nchskému spínáme, a co slíbil, když jsou dva neb)
tři shromážděni v jeho jménu? Kdyby byl Bůh deset spravedli
vých v Sodomě a Gomoře nalezl, byl by k vůli nim ušetřil měst
těch. Když k vůli desíti, kteří se za to nemodlili, ale jen pro
jejich spravedlnost ušetřiti chtěl zkažených měst, co se stane,
když hříšníci skutečně se modlí a modlitby své s modlitbami
nesčetných spravedlivých spojují? Když opouští spravedlivé, aby
ztracenou ovečku vyhledal, jak opustí hříšníka, když ho vidí ve
společnosti spravedlivých?

Vespolek se modlíce, vineme se tedy jako dítky k jednomu
Otci, spojeni svazkem jedné víry, naděje a lásky, a tím spíše
stáváme se hodni milosti boží. Obyvatelé města Gizy v zemi za
slíbené byli zatvrzelí pt-hmé. Když roku 308 bylo veliké such)
a hlad hrozil, přičítali to sv. biskupu Porfyriovi. Když sucho
mnoho neděl trvalo shromáždili se pohmé v chrámu svém aobě
tovali jupiterovi deštivému četné oběti po sedm dní, a když nic
nepořídili, mrzutě se vraceli kpracím svým. Na to se shromáždilo
asi 300 křesťanů a putovali s biskupem svým k sousedním chrá
mům, k hrobům mučedníků, prosíce o déšť. Když se do města
vraceli, zavřeli jim pohané brány. Dvě hodiny zde stáli a čekali,
až by Bůh odměnil jejich trpělivost. A hle, strhla se veliká bouře
a déšť přišel ve velikých proudech. Pohané vidouce to, otevřeli
jim brány a připojili se k nim volajíce: »Kristus jest Pán, on
sám zvítězil.: Mnozí šli s nimi do chrámu a stali se také
křesťany.

jak mocná jest tedy modlitba v těchto dnech, když uvá
žíme, kolik tisíc se s námi modlí a my s nimil

2. Než i proto jest naše modlitba mocná v těchto dnech,
protože ji konáme se svou matkou, církví svatou. Nikoli my.
nýbrž církev sv. ustanovi'a tyto dni. Ona nás vede za ruku, když
jdeme do polí, v jejím duchu se modlíme, jejími ústy voláme.
Ano, v těchto dnech test církev sv. jako matka, která stojí se
svými dítkami před loučíclm se otcem, ruce jim zvedá, dítky
a sebe otci doporoučí a za ním jde, až ho již nevidí. Zdaž srdce
otcovské při takovém pohledu může zůstati bez pohnutí?

jak jest tedy modltba naše mocná v těchto dnech, když
uvážíme, že nás naše matka, církev sv., k této modlitbě vedel

3. Ale také proto jest naše modlitba v těchto dnech mocná,
poněvadž jest to velmi vhodný okamžik k modlitbě. Neboť. tyto
tři dni předcházejí svátek, kdy ježíš Kristus jakožto král nebe
a země vstupuje na trůn. »Vstoupil na nebesa, sedí na pravici
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Boha Otce,: t. j. jak vstoupil Pán Ježiš na nebesa,dal mu Otec
všelikou moc na nebi i na zemi, a tu podrží Syn boží až ku po
slednímu soudu.

Ve čtvrtek tedy vstoupí nejvyšší král nebe a země na svůj
trůn. Co se obyčejně stává, když pozemský král nastupuje na
trůn? Ty dni udílí nový král obyčejně mimořádné milosti, čestná
místa, povyšuje do šlechtického stavu, odpouští tre-sty neb část
jich, zajatcům otvírá brány a p. Když to dělá pozemský král, co
teprve bude činiti nebeský král? — Ano, že mimořádné milosti
uděluje, ukázal Spasitel, když nastoupil na trůn kříže. Tu odevzdal
apoštola jana mateři své za syna, tu se modlil za své mučitele,
tu slíbil ráj lotru na pravici, tu nás smířil s Otcem svým a za
jatcům v předpeklí oznámil brzké jich vysvobození. Když své na
stoupení na potupné dřevo kříže tolika milostmi vyznamenal, jak
milostiplný bude budoucí čtvrtek, nastoupení trůnu na pravici
Boha Otce, když mu v těchto dnech modlitbami svými prosby
naše skrze matku svou, církev sv., přednášímeř Jak vhodný jest
tedy nynější okamžik pro nevinnost, aby v milosti rostla, pro
spravedlivé, aby ve spravedlnosti povýšeni byli, pro hříšníky, aby
jim odpuštěno bylo? Skutečně ať uvážíme, kdo se s námi modlí,
jak nás matka naše, církev sv., k modlitbě vede, at uvážíme, jak
vhodnou dobu nyní volíme, vždy nahlédneme, jak mocná jest
modlitba naše v těchto dnech; jest to skutečně příjemná doba,
jsou to dni spasení.

Poněvadž jest tedy v těchto dnech modlitba tak snadná
a mocná, modlete se pilně a použijte řádně těchto dní. Poněvadž
se pak v těchto dnech podobáme apoštolům, kteří Pána ]ežíše
na horu Olivetskou doprovázeli; chceme se jim také podobati
vytrvalou modlitbou a zbožným životem, abychom se jím hod
nými stali milosti boží. Potom také, když s nimi truchlíme nad
odchodem Páně, srdce naše potěšeno bude, když i my vzati bu
deme do slávy nebeské. Amen.

jan Nap. For. Holý O. Praem., farář v Holišově.

Tři hlavni částky mše sv
>Vy jste rod vyvolený, královské
kněžstvo, národ svatý.c I. Petr 2, 9.

V poslední promluvě o mši sv. jsme uvažovali o tom na
jaký účel se mše sv. koná, a přesvědčili jsme se, že jest nejdo—
konalejší obětí chvály a díků, prosby a smíření. Tu ovšem lec
kdo by mobl záviděti knězi, že před mnohými jinými lidmi, před
vladaři a králi a mocnými tohoto světa má štěstí, jehož ani an
dělům dopřáno není, že totiž může tu přesvatou obět přinášeti,
Boha nejdokonaleji cbváliti a jemu děkovati, jej nejlépe a nej
účinněji prositi a usmiřovati. A věru pravda: je li co na světě
závidění hodno, je to veliká důstojnost kněží, kterým dáno jest
tělo Páně do rukou bráti, je pozdvihovati a denně přijímati.
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Než, nejmilejší, ne dOSti správně jsem se vyjádřil.
O králi anglickém Eduardu ]. se vypravuje, že jedenkráte

při mši sv. sestoupil se svého trůnu, a když kněz tělo a krev
Páně pozdvihoval, podpíral svýma rukama ruce kněze, aby na
značil, že zároveň s ním obětuje. Tak můžete a máte i vy či
niti. Není ovšem možno, abyste všichni svá místa opouštěli,
k oltáři se hrnuli a rukou kněžských se dotýkali, ale duchovně
tak učiniti můžete, můžete vzbuditi úmysl, že s knězem zároveň
mši sv. sloužiti, Bohu přinášeti chcete. V tom smyslu takédí
svatý Petr: »Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ
svatý !(

Abyste tak činili, přeje si církev sv. ; z modliteb, které kněz
při mši sv. ve jménu shromážděné obce křesťanské koná, vysvítá,
že tak skutečně činiti máte. Při obětování kalicha modlí se kněz:
»Obětuieme tobě, Hospodine, karlic/t spaseníc, po umývání rukou:
»Pr'ijmiž, sv. Trojice, tu obět, kterou toběpřinášímec, obraceje se
k lidu, dí: »Modlete se, bratří, aby má i vaše obět příjemnou se
stala u Boha Otce všemohoucí/tov, před proměňováním: »Bozpo
men se, Hospodine, na služebníky a služebnice své . . ., kteří tobě
přinášejí tuto obět chvála/:, po pozdvihování: >Proc'ež take', Ho
spodine, my služebníci tvoji, ale i lid tvůj svatý přinášíme při
7'asne' velebnosti tve' . . . obět čistouc.

Z toho_ plyne zcela jasně, že všichni, kdož mši sv. pobožně
obcují, jako údové s hlavou svou Ježíšem Kristem spojeni jsou
a zároveň s ním a s knězem obět mše sv. Bohu přinášejí.Abyste
tedy s tím větším porozuměním tak činili, uvažujme pro krátkost
času jenom o třech hlavních částkách mše sv.:

1. o obětováni,
2. o proměňování,
3. a přijímání.

P oj e d n á ní.

1.

Při obětování podáváme věčne'mu Boku sve' dary. Jaké však
dary podati můžeme tomu, před nímž vše pozemské jest pra
(nepatrnéř Víte z předešlého rozjímání našeho, co pravil Isaiáš
40, 16.): Kdyby všechny nebetyčné cedry na horách libanon
ských byly pcraženy, z nich'byla upravena obrovská hranicea na
té Bohu v obět přinesena všechna zvířata v celém tom velikém
pohoří a. lese se skrývající — ještě by ta obět nestačila, aby byla
přiměřenou velebnosti a moci boží.

A co my přinášíme za obět/3 Při obětování odhaluje kněz
kalich, béře s něho zlatou misku, paténu, na níž leží prostičký,
tenounký, kulatý, bílý, pšeničný chleb; paténu béře tedy kněz do
svých rukou a drže ji před prsama svýma, prosí, aby Bůh milo
stivě přijal tuto obět. Pak nalévá do kalicha víno, přimísí kněmu
trochu vody a obětuje je Bohu, prose při tom, aby tato obět
s líbezuou vůní vstoupila před obličej velebnosti božské. Tedy
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chléb a vína, a sice nepatrný chlebíčeka několik kapek vína
obětujeme Bohu nekonečnému? Přijme tuto obět? Poslyšte, proč
tyto dary jsou vzácné, proč jsou Bohu obětí miloul

Vzácné jsou již samy sebou. Chléb a víno jsou nejušlechti
lejší plodiny země, ovoce lidské píle. Zrno obilné, jež uzrálo
v tuku země, a bobule vinná, zplozená v slunečním žáru, jsou
takřka morkem země, jsou masem a krví její. Co jest proti chlebu
a vínu mrtvé zlato,“ co jsou drahokamy sebe více se blyštící?
Třeba by chléb a víno byly dary prostičké, přece jsou nejvzác
nější, jež můžeme podati.

Vzácně jsou ty dary též tz',m co zároveň s nimi se přináší.
Vy všichni — ať v jakémkoli povolání — pracujete a namáháte
se po celý rok, abyste si zasloužili chleba, jak mnoho tisíců právě
na poli a ve vinici snáší břímě dne i horkal Na chlebě a víně
tedy jaksi lpí pot vaší práce. Jestliže tedy chléb a víno obětu—
jeme, obětujeme zároveň i své práce, namáhání, hořké krůpěje
utrpení a všecky slzy své.

Vzácné jsou ty dary proto, že jsou hlavní potravou pro život
tělesný. Mouka pšeničná obsahuje v sobě součástky lidské krve;
člověk snáze se uživí samotným chlebem než samotným masem.
»Chléb pasilňuje srdce člověka.: (Žalm 103,15) Víno pak nej
lépe působí na naše dýchání i na oběh krve, tak ze již žalmista
Páně dí: »Víno obveseluje srdce člověka.< (Žalm 103,15) jestliže
tedy chléb a víno obětu)eme, chceme tím naznačiti, že i vlastní
tělo a vlastní krev, svůj život zároveň v obět přinášíme.

Vzácnějsou ty dary proto, več brzy proměněný budou. 0 ně
kolik minut'později není již na paténě mrtvý chléb, ale ten, jenž
sám řekl: »já jsem chléb živý, jenž jsem s nebe sestoupil.<z (jan
6, 51.) Ta bílá clona ukrývá více, než morek země: toho, proti
němuž všichni tvorovéjsoujako krůpějupřirovnáník nekonečnému
moři. Kalich pak neobsahuje po několika minutách vína, ale krev
pravého vinného keře, ježíše Krista, tu krev, která svět obmyla,
duše svým purpurem okrášlila, mučedníkům statečnost, pannám

čistotu dala. A záblesk té budoucí slávy ozařuje již při obětování
chléb a víno.

Do kalicha vlévá kněz několi/ekapek vody, která s vínem
se smísí, s ním jest obětována, s ním proměněna. Vína pro svou
ušlechtilost a léčivou a posilující moc znamená Syna božího, voda
ustavičně plynoucí a mizící, znamená pomíjející lidstvo. Vy tedy,
nejmilejší, sami máte býti zároveň obětováni, krví Kristovou pro
niknutí a s Kristem co nejúžeji spojeni. Víno krve Kristovy má
vás všechny proniknouti, očistiti a přetvořiti, máte býti promě
něni v lidi šlechetné, trpělivé, laskavé, tiché, čistél O ponořte
tedy hříšnost svoji do toho vzácného kalicha jako krůpěj vody!

Vše tedy jest připraveno: chléb, víno, vy sami! Kněz se
obrací" k lidu, "jakoby hledal někoho, kdo by mu pomohl, roz
píná své“ruce 'a volá: r'Orate fralresl Modlete se, bratří, aby má
i vaše obět příjemnou se stala u Boha Otce všemohoucího lc' Sly
-šíte kněze? O vaší oběti mluVí;.na vás jest, abyste jis ním-při
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nášeli. S ním se modlete, s ním chléb a víno Pánu Bohu obě
tuite, s ním za přijetí proste! Pozorujete, že v tom okamžiku se
stáváte »královským kněžswem Re Tak připraveni, uvítejte rána,
jenž

2.

při proměňování do vašeho středu zavítá.
Před pozdvihovánim modlí se kněz prefacz', nejslavnější, nej

vznešenější a nejúchvatnější díkůčinění a chvalořečení, jež končí
slovy: »Svatý, svatý, svazjý,Pán Bůh zástupůl . .. Hosamza na
výsosteclzlc Proč ta modlitba? lsaiáš u vytržení patřil jednou do
nebe a slyšel, kterak andělé před tváří boží prozpěvovali: »Svatý,
svatý, svatý . . .: Brzy stane se i dům boží nebem, Pán přijde,
nuže, naší povinností jest zaujmouti místo andělův a »Svatýc pro
volávati. jako král tichý, kníže pokoje vjel Pán ]ežíš na oslátku
do jerusalema, a lid tehdy provolával »Hosannalc A i k nám
přichází jako kníže pokoje, ne na válečném oři neb voze, ne
v purpuru a s mečem, ne ve tmě, za svitu bleskův a rachotu
hromu, ale zahalen v tichounkou způsobu c_hleba. My jsme jeho
lidem, volejme mu tedy nadšeně: »Hosanna na výsostech !:

Ale před pozdm'lzova'm'm vše umlka', varhany ustanou ve hře,
lid ve zpěvu, jen od oltáře stříbrný hlas zvonku kostelem se nese.
jaké to velebné ticho! To ticho upomíná nás na ticho té noci,
v níž věčný Bůh a věčný Otec Syn z Marie Panny se narodil.
To ticho připomíná nám mrtvé ticho Velikého pátku, kdy tma
rozestřela se světem a jen Syn boží s kříže mluvil. Nikdo ne
může pochopiti, co se státi má, proto to velebné ticho.

Kněz sám v tiché modlitbě vypravuje, co Ježíš Kristus při
poslední večeři učinil, a béře do svých rukou chléb. Druhdy
biskup pomazal ty ruce, jež nyní představují svaté a ctihodné
ruce Spasitelovy, které tak často při práci umdlévaly, často že
hnaly, často k modlitbě se spínaly, k utrpení spoutány a na kříž
přibity byly.

Kněz pozdvihuje svých očí k nebi, vždyt má vykonati cosi
velikého a neobyčejného. Děkuje,žebná, sklání se nad chlebem;
Kristus jeho ústy mluví: »Totoť jest tělo me'lc Řekl — a stalo
se! jeho tělo jest to, jež kněz v ruce drží, před nímž v pokoře
kleká a jež k nebi pozdvihuje. Hlas zvonku vybízí: »Klaň se
mu, klaňlc Nepřipomíná nám bělostná způsobachleba bílé plénky
betlemské? Neupomíná nás na bílé roucho. do něhož jeho mrtvé
tělo bylo vinuto? Na ten oblak světlý, jenž jej zakryl při jeho
nanebevstoupení ?

Sotva že jsme svého krále mezi nás pod způsobou chleba
sestoupivšího pozdravili, béře již kněz do svých rukou kalich,
žehná jej, děkuje a nad ním na místě Kristově, Kristus Pán pak
jeho ústy pronáší slova: »Tentoť jest kalich krve me', nového
a věčného Zákona, tajemství víry, která za vás a za mnohé vy
lita bude na odpuštění Izřz'chůc. V témž okamžiku teče v ka
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lichu krev Beránka božího, kalich jest naplněn krvi jeho srdce,
jeho ran.

Kněz opět v pokoře sklání své koleno před krví Páně,
pozdvihuje kalich k nebi a zvonek hlasitě vybízí: »Klaň se krvi
Páně, klaňlc Oltář stal se sídlem velebnasti boží, soudnou jeho
sltolicí — ale též írůnem milosti. Jako tehdy, když Kristus Pán
na kříži byl pozdvižen, díval se okem láskyplným s toho vzne—
šeného trůnu po celém zástupu u svých nohou shromážděného,
jako tehdy viděl každému účastníku své popravy až do srdce,
s díkem přijal každý projev soucitu a úcty: '——podobněs oltáře
shlíží do chrámu, dívá se po všech shromážděných, vidí i pro
sebníka, jenž nesměle & pokorně kdesi za pilířem se ukrývá, vidí
do každého srdce, vidí každá ústa. S radostí přijímá hold víry
a úcty, trpělivě vyslýchá každou prosbu. pro každého má laskavý
pohled, potěchu, vyslyšení, požehnání. () duše křesťanská, holduj
svému králi! Padni před ním na kolena, pozdrav jej, pros za
smilování, přednes své prosby a žádosti! K vůli tobě, zcela
k vůli tobě sestupuje nanášoltář, hledí na tebe ačeká až k němu
promluvíš!

A zatím co ty s miláčkem a s ženichem duše své rozmlou
váš, nadešla třetí hlavní částka mše sv., totiž

3.

přijímání. Při sv, přijímání snižuje se Spasitel ke každému.
Za knížete, krále, panovníka. který svému lidu jest dobrotivým
otcem a ke každému se snižuje i do chudičkých chat sestupuje
a tam těší a pomáhá, lid by šel, jak přísloví dí, i do ohně.

A takovým jest náš král, Yežíš Kristus. Nestačí mu, že
mezi námi přebývá, chce se ke každému snížiti, i do chudičkých
chat — do našich srdcí — sestoupiti.

pojďte tedy a klanějte se mul Nikoho nezapuzuje od
sebe, i hříšník dochází milosti! Nejbohatší král chce každého
obohatiti, chce sebe samého dáti za pokrm ve sv. přijímání.
Těla jeho si žádá do srdcí našich sestoupiti, živý pramen krve
jeho v kalichu jest neklidný a nepokojný a přeje si duše naše
skropiti.

Když synové Fakubom' přišli k Josefovi, správci a pánu
země egyptské, byli přísně a nevlídné přijati. Josef své bratry
těžce zkoušel a skoro tvrdě s nimi jednal. Když však přišli po
druhé a"přivedli s sebou Benjamina, přijal je laskavě, pozval je ke
stolu, zahrnoval je milostí a přízni. Kdybychom my sami chtěli
objeviti se před obličejem nebeského krále našeho, stejně by se
nám vedlo, jako bratřím bez Benjamina. My však přicházíme
k Otci se Synem jeho, který jest mu daleko milejším, než byl
Josefovi Benjamin. Přinášíme mu Ježíše Krista, jenž při promě
ňování na oltář sestupuje a při sv. přijímání s námi co nejúžeji
se spojuje, tak že Otec, chce-li svého Syna obejmouti, nás musí
obejmouti. Syn boží sestupuje do chudičké chaty těla našeho!

.
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Svatá Izrůea nás jímá při tom pomyšlení. Zkroušeně bijeme
se třikráte v prsa a voláme: »Pane, nejsem hoden, abys vešel
pod střechu mou, ale tolika rei slovem anzdrcwena budeduše má !c
Nejsem lzoden, volá člověk, ale Pán přece chce vejíti. Neodstra—
šuje jej ani největší chudoba a bída, ani nejodpornější nemoc:
ke všem chce vejíti! '

Modlite se: »Tolz'ka rei slovem a uzdravena bude duše ma'-,
a Pán odpovídá: »já přijdu a uzdravím těla _

Synové lidští, uvažte, co to znamená, Bůh přichází pod
střechu ubohé duše vaší, Syn věčného Otce do chudičké, hliněné
chaty těla vašeho! Dnes a kdykoliv mši sv. zbožně přítomni jste,
stává se spasení duši vaší, která jest proměněna v trůnní sál
boží. Dostane-li se domu vašemu vzácné návštěvy, všichni oby
vatelé domu vyjdou návštěvě vstříc, pozdraví příchozího„ uvedou
jej s radostí do domu. I v duši vaší tak státi se má Nechť vyjde
víra vaše s jasným plamenem, nechť poklekne, vloží ruku v ránu
boku jeho a řekne: »Pán můj a Bůh můj !: Nechť vyjde nadeje
vaše; pohled na něj je posilní, povzbudí. Nechť vyjde vaše láska
a oheň lásky jeho nechť se znovu roznítí! Nechť vyjdou vaše
starostí, prosby a přání — nechť otevrou svá ústa, dnes dojdou
vyslyšení!

Než sv. obět chýlí se ke konci. Kněz obrací se a žehná
vás; jeho rukama žehná vás Kristus sám. jeho požehnání pro
vází vás ku práci, zůstává s vámi celý den. Není lepšího po
mocníka při práci, není-lepšího přítele v, zármutku nad pože
hnání Spasitelovo. ]eť závdavkem slavného z mrtvých vstání
a věčně blaženosti. Zda by mohl soudce spravedlivý jinými slovy
v poslední den osloviti ty, kdož často mši sv. obcovali, než slovy:
»Pojd'te, požehnauí Otce méholcř

* *
. .X.

Zda "tedy odejdete 's prázdnem, jestliže mši sv. zbožně ob
covati budete? Zajisté nikoliv! O navštěvujte tedy často a rádi,
pokud možno denně obět mše sv.! S knězem obětujte, s knězem
se Pánu ježíši klaňte, s knězem —-nemůžete-li skutečně — aspoň
duchovně přijímejte!

Avšak někdo z vás snad řekne: »Ma'm mnoha práce, málo
časunx — Tím více potřebuješ, milý příteli, pomoci boží a pože
hnání Kristova! Budeš-li zbožně mši sv. přítomen, jistě se tvá
práce a podniky lépe dařiti budou, jistě tvé snažení bude dobrým
výsledkem korunováno. Cas, který sám sobě takřka uzmeš, abys
jej Bohu obětoval, bohatý přinese užitek, a' Bůh sám hojně tě
odškodní jak časnými tak věčnými statky. »Kdo mši sv. příto
men byl, bude toho dne míti více milosti při své práci, při svém
řemesle, při svém obchodě a též i na cestě. Kříže a utrpení, jež
na něj doléhají, budou mu mší sv. ulehčeny. Pán jej posilní na
těle i na duši, andělé budou jej raději provázeti a pečlivěji ostří
hati. A kdyby téhož dne, kdy mši sv. přítomen byl, nenadále
zemřel, Kristus Pán sám bude při něm v posledním tažení jako
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on byl při Pánu Ježíši ve mši sv.< Tak praví jeden zbožný muž-.
Spoléhej tedy jen na Boha, jistě tě jeho požehnání bude pro
vázeti, budeš-li mši sv. často a zbožně navštěvovati a to i tehdy,
když se ti času nedostává: Ta půl hodina, již Pánu Balm budeš
obětovali, přinese lze/ne' požehnání pro čas i věčnost. Amen. *)

Nanebevstoupení Páně.
Sursum corda.

)A zajisté Pán Ježiš, když jim od
mluvil, vzat jest do nebe a sedí na
pravici boží.: Marek 16, 19.

Byla veliká válka, Řím a Karthago válčily spolu. Byla to
válka na život a na smrt. jedna z těchto říší musila podlehnouti.
Dlouho válka trvala. Konečně se nalezl v ímě muž, Scipio afri
kánský, který nepřátelskou říši přemohl. V Římě byla proto ra
dost k nepopsání, a význačné pocty očekávaly vítěze. Byl mu
uspořádán vítězný průvod. Slavnostně ozdobenou branou vtáhl
hrdina na skvostném vítězném voze za radostného volání velikého
množství lidu do města. Před vozem šli nejvznešenější přemožení
nepřátelé pouty spoutání a vydobytá kořist následovala vůz. Se
nát a vznešení mužové íma pozdravili ho jako zachránce vlasti,
ozdobili ho vítěznou korunou a udělili mu čestný název :impe
rátorc t. j. vládce.

I na zemi byl boj a to od dávna. Od prvního hříchu bylo
nepřátelství mezi nebem a zemí. Nebe, pro lidi od počátku ur
čené, bylo zavřeno, a smrt jako následek hříchu nad lidmi pano
vala. Mocnými nepřáteli byli lidéobklíčení. Hleděli si sice po
máhati, toužili po osvoboditeli, bojovali proti hříchu a peklu, ale
nechtěla se jim práce dařiti. Nepřátelé byli mocní, lidé, hříchem
poranění, byli slabí. Chyběla jim pomoc z nebe, jen ta je mohla
zachrániti. Tu konečně přišel hrdina, lidem slíbený a od nich
toužebně očekávaný, který měl opět smrti a ďáblu panství odej
mouti a lidi do nebe přivésti. Tímto hrdinou byl ježíš Kristus,
který z lásky k lidem člověkem se stal a lidi svou krví na kříži
vykoupil a spasil.

Lidstvo bylo tak od hříchu vysvobozeno a mohlo opět na
býti posily z nebe, milosti, která jest mocnější než moc pekla.
Tak byla moc pekla zlomena. Vzkříšením odňal vítěz nad peklem
i smrti její panství tak, že má jen krátký čas moc nad tělem, ale
v poslední den musí svou kořist vydati. Ještě scházel dílu vyku—
pitelskému poslední kámen. Bylo třeba ještě, aby lidstvu bylo
nebe otevřeno, aby tam přijato býti mohlo. Scházelo ještě seslání
Ducha sv., který v díle vykupitelském dále pokračuje. Aleihrdina,
vítěz nad smrtí a peklem, měl býti ještě odměněn, jednak k vůli

") Užito: Nagel und Nist: Ein Stráusslein Myrrhe, mein Geliebter.
Rádce duchovní. 16
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sobě, jednak k vůli učedníkům, aby je ve víře a v sebe, v na
ději v sebe a v lásce k sobě posilnil. To se stalo vše nanebe
vstoupením, Páně.

Ctyřicátého dne po vzkříšení byl mu uspořádán velikolcpý
vítězný průvod, a tento byl velikým svátkem v nebi. Z vlastní.
síly pozdvihl se Bůh a spolu člověk k nebi. Oblaka byla jeho
vítězným vozem, a zástupy nebeských duchů, kteří.mu přišli vstříc,
doprovázely ho. V nebi byla velká touha po jeho příchodu. Tu

volal hlas: »Pozdvihněte, knížata, brŽan svých, a vyzdvihněte sebrány věčné: a vejdet král slávyc (Žalm 23 7..) Při této zprávě
zmocnilo se nebe radostné vzrušení. Nebeštuné pozdvihli se a chvá
tali mu vstříc, aby ho přijali. Brány nebeské se otvírají, a král
slávy, ]ežíš Kristus, Bůh a spolu člověk, vítěz nad smrtí a ďáblem,
vchází. Otec chvátá mu v ústrety, pozdravuje ho jakožto milo—
vaného Syna a dává mu místo na své pravici, dává mu všelikou
moc na nebi & na zemi, ustanovuje ho soudcem živýchimrtvých.
Jako kořist dobytá následují ho spravedliví z předpeklí, kteří před
ním zesnulí, kteří dříve do nebe nemohli přijíti, kteří proto tento
den toužebně očekávali. A přišli andělé, aby holdovali vítězi ajemu
se klaněli, a po prvé bylo slyšeti z lidských úst novou píseň:
»Hoden jest beránek, kterýž byl zabit, vzíti moca božství, imou
drost i sílu i čest i slávu i dobrořečení.: (Apok. 5, 12.) Andělé
a lidé se radovali, že brány nebeské jsou otevřeny a že krá
lovství boží může se rozmnožovati.

Tak dnešní svátek pozdvihuje sám sebou mysl, srdce naše
k nebi, volá k nám: Sursum corda, vzhůru srdce, vybízí nás
k modlitbě.

Kardinál Hugo dí: »V 'modlitbě se představuje nanebe
vstoupení Páně, nebo co jest modliti se než myslí na nebevstu
povatie. K modlitbě za příčinou dnešního svátku vybízí nás
básník slovy:

Kristus vstoupil k Otci svému,
sedí na pravici jemu.
Tam, kam ježíš vstupuje,
necht tvá mysl směřuje.

Proto dnes chceme uvažovati, jak nás dnešní svátek k mo
dlitbě vybízí, jak k nám volá: »Sursum cordalc

Pojednání.
Pán ježíš vzat je do nebe. Tam předešel své věrné, tam

máme také my ho následovati, abychom, kdež on jest, i my byli.
Až vyprší lhůta našeho života, povolá nás a my se odebéřeme
za ním, a budeme. účastni slávy a blaženosti, budeme-li toho
hodni. A když ještě nemůžeme tam nyní přijíti, "máme se na pe
rutích modlitby a zbožnosti vyšinovati se k požehnaným oněm
krajinám. K tomu nás vybízí dnešní modlitba církevní : »Popřej
nám, prosíme Bože, abychom, jakož věříme, že jednorozený Syn
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tvůj a Vykupitel náš dnešního dne na nebe vstoupil, abychom
i my duchem nyní již s ním přebývali v nebesích.c

Modlitba jest nábožněpozdvižem'myslz' kBo/zu. Právě dnešní
svátek samoděk naši mysl nábožně k Bohu, k nebi povznáší
a pozdvihuje. Sv. Augustin dí: »Na nebesa vstoupil Spasitel náš,
my však proto na zemi se nermuťme. Tam buď mysl naše,azde
bude pokoj. Povznesme se s Kristem, prozatím srdcem, až pak
přijde den jím zaslíbený, budeme následovati též tělem. Proto
Kristus jest na pravici Otce přijat, abychom i my vzhůru pový
šeni byli.: Proto také církev sv. nás denně při mši sv. vyzývá,
abychom k nebi srdce pozdvihovali, volajíc: »Sursum cordac.
Vzhůru srdce. Ano vzhůru — k nebi, kdež Pán sídlí, musíme
míti pozdvižené srdce své, v nebi musíme srdcem a myslí
nyní za živa meškati, chceme-li jednou k slávě nebeské se po
vznésti.

Kristus povznáší se dnes k slávě nebeské. Přijímá korunu
slávy, kterouž si neskončenými zásluhami vydobyl. Nuže, oslavu
jeme ho dnes také, modlitbou chvály.

Božský Spasitel otevřel nám dnes brány nebes, kteréž hří
chem prvníeh rodičů zavřeny byly, a připravil tam věrným svým
příbytky, jakž jim přislíbil.

Jak mu nemáme za takové obohacení vřele děkovati mo
dlitbou díků.

Apoštolé hleděli za Pánem, do nebe se ubirajícím. A kdo
nepatří rád k nebi? Kdo nepozdvihuje rád mysl tam k blaženým
krajinám, kdež sedí Kristus na pravici Otce? jsou pak v životě
lidském zvláště doby strasti, utrpení, pokušení, kteréž nás vyzý
vají, abychom k nebesům zraky pozdvihovali a tam útěchy, po
moci a posily hledali, jako květina neustále se kloní k slunci,
od něhož světla a tepla nabývá. Tak nás dnešní den vybízí
k modlitbě prosebné.

Sv. Jan píše: »Synáčkové moji, toto vám píši, abyste ne—
hřešili. Pakli by kdo i zhřešil, plímluvce máme u Otce, ]ežíše
Krista spravedlivého . . .: Kdož by se z toho netěšil, že máme
u Otce spravedlivého přímluvce, který nás s Otcem smiřuje, uka
zuje mu svaté rány své a ustavičnou obět za nás přináší? Nuže,
prosme ho, aby nás s Otcem smířil, hříchy nám odpustil — ko
nejme rádi modlitbu smz'mou !

Pán ježíš vstoupil na nebesa : hory Olivetské, tam, kde po
čal trpěti, tam kde se třikrát vroucně k Bohu modlil. Modlil se
tam o samotě, vzdálen od lidí — poučuje tě, že i ty máš rád
o samotě se modliti. A nyní na témž místě před očima apoštolů
do nebe vstupuje — tak i ty pohlížej k nebi společně s jinými,
modlí se nejen o samotě, ale také ve společnosti jiných, společná
modlitba ještě více zmůže než modlitba soukromá.

Dnešní svátek má oktávu, která nám připomíná, jak apoštolé
s Matkou boži společně se modlili, aby nás Duch sv. obnovil,
nebot bez milosti Ducha sv. nemůžeme nebe dojíti.

*
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Dříve nežli se Pán k nebi vznášel, ujistil apoštoly, že jest
mu dána všeliká moc na nebi i na zemi a potěšil je slovy: »A/",
já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.< Kristus
jest tedy i po svém nanebevstoupení neviditelně mezi námi. Jím
jest nebe se zemí podivuhodné spojeno. Pán Ježíš jest stále
s námi jako náš přítel. Miluje nás stále jako své bratry, své
přátele. své učedníky.

Pán Ježíš jest náš přímluvce u Boha. Proto také vstoupil
na nebesa, aby byl stále naším prostředníkem.

Sv. Pavel dí (Heb. 7, 24.): »Co jest věčný kněz, který stále
žije, aby za nás prosil.:

A sám Kristus důrazně ujištoval, že bude za nás v nebi
prositi. Ve všech potřebách našich můžeme se důvěrně obraceti
k tomuto prostředníku, ať se jedná o tělesné nebo duševní blaho.
Kdybychom o tom častěji uvažovali, kdybychom si moc tohoto
přímluvce a prostředníka před oči stavěli, častěji a důvěrněji by
chom k němu útočiště brali, následovali bychom s větší horli
vostí příklad církve sv., která všechny modlitby Spasiteli jako
prostředníku přednáší a proto pravidelně je končí slovy: »Skrze
Krista Pána našeho.: Radujme se proto, že Spasitel na nebe
vstoupil, aby nás stále u Otce zastupoval a za nás se modlil.

Kristus jest náš prostředník v nebi, který neustále nám po
žehnání dává.

Poslední jeho čin na zemi byl, že vstupuje na nebesa, svým
učedníkům a celé zemi ještě jednou ,že/mal. Přišel na svět, aby
mu požehnání přinesl; žehnaje loučí se se světem. Požehnání od
něho z nebe proudí stále na nás. Požehnání to osvícení, posilnění,
útěchy, požehnání sedmi prameny sv. svátostí, požehnání skrze
hlásání jeho božského slova, požehnání neustálou přítomností svou
v nejsvětější Svátosti oltářní. Co činil, když do nebe vstupoval,
v tom pokračuje po všechny věky, povýšen jsa na pravici Boha
Otce. Tak nám stále dává požehnání své, ale třeba, abychom jej
také denně 0 to požehnání prosili, bychom k tomu prostředníku
svému nábožné modlitby vysílali.

Apoštale' vrátili se, jak sv. Lukáš vypravuje s velikou ra
dostí do Jerusalema, chválili a velebili Boha. Dali nám tím pří
klad, abychom dnes při živé vzpomínce nanebevstoupení Páně
s velikou radostí chválili a velebili Boha, abychom s obnovenou
důvěrou v našeho přítele, bratra a prostředníka, s horlivostí se
modlili, ale také ho slovem i skutkem vyznávali.

Sv. Štěýán byl první ze všech, který viděl Krista Pána ve
slávě na pravici Boha Otce všemohoucího, Jak ho tento pohled
povzbudil a nadchlí S veselou tváří usnul v Pánu, když ho ne
přátelé kamenovali. ]aká sláva to jest, která tak podivuhodné
mocně působí, tak podivuhodné povzbuzuje, nadchne, sílí! >Po
hleděv do nebe, uzřel slávu boží a ]ežíše, stojícího na pravici
boží. Iřekl: Aj, vidím nebesa otevřená a Syna člověka stojí
cího na pravici boží. : (Skutky ap. 7, 55.) »I kamenovali Štěpána,
modlícího se< (ib. 58..) Pohled na Spasitele ve slávě Boha Otce
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v boji, utrpení nadchl, posilnil svi. Štěpána, ale sám si také po
máhal modlitbou.

Nuže, i my pozdvihujme rádi mysl svou nábožně k Pánu
]ežlši ve všech bojích a utrpeních života svého, pomáhejme sobě
ve všech pracích a strastech modlitbou, jak nás k tomu dnešní
svátek nanebevstoupení Páně vybízí, hlasitě volaje: »Vzhůru
srdce.: Amen. _7anNe). 30s. Holý O. Praem., farář v Holišově.

Slavnost Nanebevstoupení Páně.
O nutnosti křtu k Spasenl.

»Kdo uvěří a pokřtěn bude, spasen
bude; kdo pak neuvěří,bude zatracen.:

Mar. 16, 16.

Dílo lidského vykoupení bylo dokonána a Spasitel odchází
do království nebeského. Než i posledních chvil pobytu na zemi
k tomu užívá, by učedníky ještě napomínal, těšil a poučoval.
O minulých nedělích slyšeli jsme láskyplná slova ta ve sv. evan—
geliích.

I nyní ubíraje se již do nebe a louče se s apoštoly, vkládá
svým učedníkům na srdce, by se rozešli do veškerého světa,
slovo boží národům zvěstovali a hlásali, ty, kteří jim uvěří,pokřtili,
slibuje, že bude s nimi, že jim dá i moc divy činiti, aby jim lidé
tím spíše uvěřili. Dokládá pak: >Kdo uvěří a pokřtěn bude, spasen
bude; kdo pak neuvěří, bude zatracenc.

jak důležitý jest tedy křest, když na něm dle slov Vyku
pitelových spasení naše spočívá! Kdo chce jednou překročiti
bránu nebes, musí býti pokřtěn. A Vykupitel ještě před odcho
dem na věčnost nauku tu opakuje a dotvrzuje. Než odkud po
známe tak velikou důležitost křtu sv.? Z toho, co se od křtěnců
vyžaduje a co jim křest sv. přináší, ze slibu a úmluvy křestní.
To bude přčdmětem dnešní úvahy naší a dokážeme nutnost křtu
k spasení 1. z požadavků a 2. ze zaslíbení jeho, o čemž v jedno
tlivých dílech.

Díl I.

Nutnost křtu ke spasení vyplývá a požadavků, jež se křtěn
cům činí.

Na křtu sv. činí člověk s Bohem křestní úmluvu a spolu
zavazuje se slibem, který mu jest pak v životě splniti. Kmotři
slibují jménem nedospělého dítěte a dospělí sami na sebe béřou
jisté závazky.

1. Křest sv. vyžaduje, by křtěnec odřekl se ďábla, pýchy
jeho a skutků jeho.

již rozum lidský tomu nasvědčuje, že člověk, který přilnul
jenom k světu a jeho radostem, který hříchů se dopouští, pýše
hoví a tak svědomí své obtěžuje, víc a více se stává nehodným
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věčné blaženosti a království božího se hned na zemi zbavuje.
»Zdalíž nevíte, že nespravedlíví nebudou královstvím božím vlád
noutíP- I. Kor. 6, 9. »Snáze jest velbloudu jehlou projítí, nežli
bohate'mu vejítz' do království nebeského.: Mat. 19, 24.

Proto vyžaduje církev sv. od lidí, chtějí-li do království bo
žího jednou vejíti, by na křtu sv. ďábla a všeho, co s ním sou
visí se odřekli a zbavili pro život časný a za tou pouze podmín
kou jim věčnou radost přislibuje a dává.

2. Křesťan musí na křtu sv. též přijmouti nauku Kristovu, bez
které by ani křesťanem nebyl, musí věřiti v Boha trojjedinébo
a víru tuto skutky svými vyznávati. Naukou Kristovou, vírou sv.
cesta k nebesům se lidem otevírá. Kdo nevěří, kdo víru svou od
sebe odmítá, zbavuje se už napřed věčné slávy, svého spasení
a připraveného místa v království nebeském.

»Kdo uvěří a pokřtěn bude, spasen bude. Kdož pak neuvěří,
bude zatracen.< Mar. 16, 16. »Bez víry pak nemožno Bohu se
líbítz'. Nebo kdo k Bohu přistupuje, musí ve'řz'tz',že Bůh jest. a že
těm, kteří ho hledají, odplatítelem jest,< píše sv. Pavel Zidům.
(16, 6.)

Proto vyznávají kmotři, že křtěnec chce věříti všemu tomu,
co církev sv. předkládá, všem pravdám božského učení a křesťan
jest povinen dle toho se říditi a spravovati.

3. Na srdce se též křtěnci ukládá, by zachovával přikázání
boží a církevní.

Pouhá víra bez skutků by k životu věčnému nedostačovala;
na skutcích a řádném životě, ctnostech a zásluhách mnoho ano
všechno záleží. »Co prospěje, bratří mojí, praví-lí kdo o sobě, že
má víru, nemá-lí skutků .PZdalz'ž jej bude moci pouze víra spá
sitz'Pc Jak. 2, 14.

Než cesta k spasení vede církví sv., jíž dal Kristus moc,
aby věřící “spravovala; tedy pravému křesťanu jest poslouchati
církve, čemu nás učí, k čemu napomíná a před čím varuje. Její
přikázání se druží úzce k přikázáním božím. >Kdo vás slyší, mne
slyší a kdo vámz'pohrdá, mnou pohrdá; kdo pak mnou pohrdá,
pohrdá tím, jenž mne poslal.< Luk. 10, 16.

To jsou požadavky, jež činí Bůh na křtěncích: odříkání se
ďábla, víra a zachovávání přikázání; na těch požadavcích spočívá
blaženost věčná a dle nich se řídí i zaslíbení, jež nám Bůh činí.

Díl Il.

Převeliké jsou účinky křtu sv.; proto svátost tato na prvém
místě postavena a nejpotřebnější á nejprvnejs'í se nazývá. Mnoho
uděluje a zaslibuje Bůh křtěncům a na účincích azaslíbenícb těch
spočívá lidské spasení.

1. Odpuštěníhříchu dědičného a hříchů před křtem spáchaných
jest účinek této svátosti. Každému člověku odpouští se hřích dě
dičný a dospělým i všechny hříchy, před křtem sv. spáchané.
Toto odpuštění jest podmínkou k dosažení věčné blaženosti, neboť
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se hříchem nikdo do nebe nemůže vejíti. Hřích dědičnýjest těžký
a tedy ani v očistci nelze jej odčiniti.

»Byli jsme dle přirození synove'hněvu jako i jiní,: (trestu
hodni jako pohané), vyznává sv. Pavel. Spasitel pak dí: >Nena
rodil- li se kdo 'znova z vody a Duc/za sv. (skrze křest a přijetí víry),
nemůže vj'zti do %m'lovstvz' boží/zon. Jan, 3, 5.

2. Kdo přijal křest, obdržel i právo k přijetí ostatních svá
tostí. I po křtu sv. člověk zůstává slabým a často upadá do
htícbů. Tu pak potřebuje obrození, by povstal ze hříchů svých
a obmyl duši svou. A kdyby i hned nehřešil, nedostává se mu
mnohdy síly a odvahy, by vždycky dobré konal v rozličných
okolnostech života, v ctnostech se udržoval a tak cestou k spa“
sení kráčel. Potřebuje posily a pomoci k životu právě křesťan—
skému a k dosažení jednou cíle nejvyššího, to jest králoství ne
beského. _

Abychom dosáhli nebeské blaženosti, musíme k tomu. uží
vati náležitýcb prostředků., To jsou sv. svátosti a jako branou
k nim jest křest, bez něhož nikdo nemůže přijímati svátosti jiné.

3 Křtem sv. stává se člověk synem božím a dědicem kní
lovstvz' nebeské/zo. Hříchem prvotním toto synovství ztratil, v ne
milost boží upadnuv, ale na křtu sv. Bůh jej opět přijímá za dítě
sxé a spolu mu všechna práva příslušná uděluje. Kristus zanechal
liJem dědictví smrtí svojí, blaženost věčnou a kdo chce dědictví
toho dojíti, kdo se chce synem božím a dědicem nebes státi,
musí především přijmouti křest.

»Ten zajisté Duc/z svědectví vydává duc/zu našemu, že jsme
synové boží, a jestliže synove', tedy z dědicove, dědicove' zajisté
božz a spolu dědicove Kristovi, jestliže však spolu s nim trpz',me
abychom i spolu osloveni byli.< Řím. 8, 17.

Tak vznešené jsou účinky svátosti křtu! Tak působí tato
svátost ve prospěch spasení našeho! Podává nám odpuštění hříchů,
bránu k ostatním svátostem a synovství boží.

Čím větší jsou tedy užitky křtu sv. adůležitost a užitečnost
jeho, tím více nás blaží štěstí, že se nám křtu sv. dostalo, že jsme
se stali katolickými křesťany. Děkujme za to Bohu, nebes Pánu
a církvi sv., v jejíž lůno jsme se křtem dostali, která nás přijala
a synovstvím Páně obdařila pro čas i věčnost.

Spolu však musíme cítiti neštěstí těch, kteří křtu sv. ne—
dosáhli. Prosme Boha, by seslal paprsek milosti jim, aby učení
Kristovo poznali a přijali, by jim byl věčný Soudce milosrdným
a dobrotivým.

My pak byli jsme všichni pokřtěni a všem nám Spasitel,
který dnešního dne na nebe vstoupil,připravil místa; než na nás
záleží, bychom se stali milosti té hodnými a sídlo v nebesích si
zasloužili. A stane se tak, vyplníme-li, co jsme při křtu sv. slí
bili, budeme-li ctnostně žíti, pevnou víru míti, tuto skutky doka
zovati, přikázání boží plniti a tak dojdeme cile svého. Amen.

Alois Dostál.
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Neděle Šestá po Velikonoci.
Modlitba — sestoupení k zemi.

»Bud'te opatrní a bděte na modlitbách!
l. Petri 4, 7.

V kalendáři najdete název dnešní neděle: Exaudil Neboť tak
začíná dnešní mše sv.: >Vyslyš, Pane, hlas můj, kterým jsem
k tobě volallc Proto má dnešní neděle název: Exaudi. »Vyslyš,
Pane, vyslyš náslc Toužebně všichni si přejeme, by nás Bůh vy
slyšel. Sv. apoštolové vrátili se s hory Olivetské, kde před očima
jejich Kristus na nebe vstoupil, do Jerusalemaa zůstali tam deset
dní na modlitbách. Sestoupili takořka s nebe opět na tuto zemi.
Ukázali nám, že řádná modlitba není jen nábožné pozdvižení
mysli k Bohu, nýbrž i pokorné sestupování člověka k zemi,
k světu — jest to modlitba s prací, modlitba ustavičná, jak nás
k ní v dnešní epištole sv. Petr vyzývá slovy: »Buďte opatrní
a bděte na modlitbáchíc

Znáte malého, veselého posla jara, skřivánka, milého zpě
váka na našich nivách? jak vysoko se vznáší ve vzduchu, jak
často první pozdravuje ráno, jak hlasitě a slavně zaznívá k nám
jeho zpěv; a když Pánu, Stvořiteli svému zazpíval ranní píseň
a splnil, co o něm psáno jest: Benedicite omnes volucres coeli
Domino ——chvalte všichni ptáci nebeští Pána -— když dle svého
způsobu se pomodlil, pak chvátá rychlým letem k zemi, hledá
potravu, staví hnízdo pro svou rodinu a podává pečlivě potravu
svým mláďatům. Jest to jen obraz, ale ukazuje nám, jak i my,
rozumní tvorové, tím více křesťané, práci s modlitbou Spojovati
máme.

Řádná modlitba jest nejen vystupování duše k nebi, jak
jsem vám již ukázal, nýbrž i sestupování člověka k zemi, ksvětu,
a o tom chci k vám dnes mluviti.

Pojednání.
Bůh nám dal tělo a duši — a obě máme posvěcovati.

Prosme proto Boha, aby nás naučil této dvojí a neustálé modlitbě
skrze Syna svého Ježíše Krista.

At jsme se dlouho nebo krátce modlili, vždy musíme 5 této
výše sestupovati do hloubky, v povinnosti stavu svého, které
máme v povolání, které jsme si vyvolili. Když duch v modlitbě
okřál, chce i tělo a vše, co s ním souvisí, také svou péči, a když
jsme v 'modlitbě společnému Otci všech lidí city srdce svého
projevili, mají také jiní zvěděti, že jsme s Bohem rozmlouvali,
krátce: Když jsme se řádně modlili, máme také ukázati ovoce
modlitby. A když to činíme, modlíme se ještě dále, modlí se
naše ruce, modlí se všichni údové našeho těla, které buď ve
službě vlastní nebo ve službě svých bližních zaměstnáváme — jest
to modlitba bez přestání. jako jest modlitba vystupování duše
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k nebi, tak jest také sestupování člověka k zemi. A člověksestu
puje opět k zemi po třech stupníelz :

Na prvním stupni nalézá sebe sama,
na druhém stupni uale'za' své/za bližního, zvláště přítele,
na třetím stupni nalézá svě/zo nepřítele.

I.

Na prvním stupni nalézá sama sebe, nebot každý jest sobě
nejbližší bližní. Nezapomínejte při modlitbě na sebe samya proste
zvláště o duševní statky, o pravé pokání, o vyplenění zlých ná
vyků, o věrné vykonávání povinností svého povolání, o milost vy
trvalosti v dobrém a o šťastnou hodinku smrti.

A když jste se modlili za sebe samy, máte nejdříve pečo
vati opět o sebe samy, o svou osobu, o svou rodinu, o svůj dům,
0 tělesné a duševní potřeby svých svěřenců. V tomto smyslu
možno též rozuměti slovům sv. evangelia: pKdo z nás bude pro
siti otce za chléb: zdali kámen dá jemuPc Neboť jako na jedné
straně chlebem, jehož výroba od počátku až ke konci tolik ná
mahy působí a tolik potu stojí, ale nejsilnější a nejzdravější po
trava jest, jak se chlebem činný a pracovitý život, mrtvým, ne
hybným kamenem nečinný, zahálčivý, lenivý život rozumí, tak se
na druhé straně vyjadřuje, že prosící duši své, prosícímu tělu
svému nemáme podávati kámen, žádné dary totiž, které je obtě
žují, jim škodí, nýbrž chléb, dary totiž, které jsou jim užitečný
a potřebný pro čas a věčnost. To je první ovoce modlitby naší,
dobrý, chutný chléb, kterým nemusíme šetřiti, z kterého štědře
svým rozdávati můžeme — ano, první ovoce je to, nebot sv. Bo
naventura dí (Sermo 5. de uno con£): >Kd9 rozumí umění řádně
se modliti, rozumí také umění řádně žíti.< Rádně žíti — zdaž to
neznamená pracovati stále o spásu duše své, o své posvěcení,
poctivě a svědomitě živobytí vyhledávati, domácnost v pořádku
udržovati, denní své povinnosti plniti, v malém i ve velkém
věrným býti, o své se starati, slovem — býti spravedlivým
správcem, který jest každou hodinu připraven skládati účty ze
své správy. Když jsi se tedy, příteli, řádně modlil; ukaž také
ovoce modlitby, ukaž, že jsi hoden, by vyslyšel Bůh modlitby tvé,
když k němu s počátkem dnešní mše sv. voláš: Exaudi, vyšlyš
mne, Panel — a když jsi žádal od Boha, by ti byl po vůli, ukaž
také, že i ty jsi ochoten vůli jeho plniti. Či chceš, aby Bůh tvé
modlitby vyslyšel, když ty sám jeho přikázání neposlouchášř
(Sv. Řehoř: In psalm. 6. poen.) Proto buď věrný ve stavu, který
ti Bůh dal, který jsi si po vůli boží vyvolil, buď záhy a pozdě na
místě, kam tě zaměstnání tvé volá, nešetří námahy, a cítíš-li
únavu, hledej v prosícím a pokorném pohledu k Bohu novou
sílu; nezapomínej nikdy na ty, kteří jsou tvé péči svěření — ať
jsou to dítky, ať jsou to služebníci, ať je to kdokoliv domě tvém
— tvoří s tebou jednu osobu a nemůžeš je zanedbávati, aniž bys
sebe sama nezanedbával, a soud jejich nemůže býti od tvého od
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'loučen; připomínej si vždy slova sv. apoštola: »Kdo se o své
nestará, ztratil víru a jest horší než pohan.:

II.

Když člověk v modlitbě k zemi sestupuje, nalézá na druhém
stupni své bližní. jest to zvláštní zjev lidské přirozenosti, starati
se o to, co je mu na blízku, a nemůže jinak, chce-li se řádně
modliti, musí se také modliti za své bližní. Sv. ]an Zlatoústý dí

'(de symbol. apostol.): nZa sebe se modliti nutí potřeba, za jiné
se modliti, k tomu nás vybízí bratrská láska.: A má za něho
také jednati, jako se za něho modlil. Tak můžeme také rozuměti
slovům sv. evangelia: »Prosil-li by (kdo otce svého) za vejce,
zdali podá jemu štírařc Neboť jako se vejcem může rozuměti
milosrdenství pro jeho mírnící a psilující vlastnost, štírem pak pro
jeho jed lstivost vyčkávající, potají napadající a zraňující —
tak se tím také vyjadřuje, že svým strádajícím, trpícím a prosícím
bližním nemáme předkládati štíra, že je nemáme lstí, na cti utrhá
ním, pomluvou zraniti, nýbrž jim máme podávati vejce — to jest
milosrdenství. To je druhé ovoce modlitby, a tu možno říci: Kdo

se modlí, miluje, a kdo se nemodlí, nemiluje také, a jak dí svatý
Cyprian: »Milosrdenství jest korunou a dokonáním modlitby.—
Když jsi se tedy řádně modlil, příteli, ukaž také ovoce modlitby,
a když jsi žádal, aby Bůh tobě byl milostivý, konei také milo
srdenství na svém bližním, a když tě Bůh obdaroval a tobě po
žehnal, necht také jiní zvědí, že tvůj a jejich Otec ti požehnal.
Nepohrdej nikým, kdo trpí; nenech nemocného, kterého znáš,
bez útěchy a pomoci, nezapuzuj hladového od svých dveříaukaž,
že v každém ubožáku ctlš svého bratra a dítě svého otce. »Když
chudému něco dáš,c dí sv. Jeroným (In psalm. 133.), »dostáváš
od něho více, nežli mu dáváš. Dáváš mu snad kousek chleba,
a on ti dá království nebeském Nepodávej mu štíra, nepočínej si
jako štír, který pokoutně přichází a v temnotě bolestně zraňuje,
haj jeho cti a dobrého jména a zakrývej pláštěm milosrdenství
a lásky chyby jeho, pomýšleje na své chyby a na svou slabost,
pro kterou i ty sám můžeš klesnouti a snad hlouběji nežli
bližní tvůj., “

Toto ovoce modlitby pociťoval na sobě blahosl. Petr Faber,
kněz z Tov. ]ežíšova. Byl mužem modlitby. Již v dětském věku
modlíval se rád a zůstal po celý život věren modlitbě. Modlitbou
rozmáhala se v něm horoucí touha po spáse duší lidských, na
modlitbách dostával od Boha osvícení, a proto uměl si povždy
vésti tak; že s pomocí boží dodělával se kýžených úspěchů ve
své snaze po spasení duší lidských. jednou ubíraje se zFlorencie
do Sienny, vstoupil do lesní hospůdky, kde přenocoval. Brzy po
něm-přihrnul se do jizby dav pustých tuláků, kteří se začali ba
viti necudnými řečmi. Po chvíli jeden z nich zpozorovav kněze
v koutě sedícího, zvolal k němu: »Co soudíš o naší zábavěřc
Faber odpověděl vlídně: »Právě jsem myslil na hrozný soud boží,
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jemuž žádný člověk neujde, i na tresty, které na onom světě
stihnou nekající hříšníky, a proto jsem měl soustrast s ubohými
dušemi vašemi.: Prostá slova ta zarazila zpustlé muže ty, že se
odmlčeli, a Faber mluvil k nim dále o ohavnosti hříchů, o hrů
zách pekelných, o nejistotě hodiny smrti tak vlídně a důrazně,
že nazejtří ráno vykonali všichni doživotní zpověď.

Proto na druhém stupni, když k zemi sestupuješ, nezapo
mínej na své bližní při modlitbě. Tato modlitba jest i pro nás
velice užitečná, neboť nikdy nemódlíme se vřeleji za sebe, nežli
když se modlíme za jiné. Snad někdy modlíme se vlažně a jiní
za nás modlí se horlivě a vroucně. Modlitba .ta prospívá také
jiným, nebot často na naši přímluvu dává Bůh jiným milosti, za
které ho prosíme. Sám Spasitel zařídil Otčenáš tak, že všechny
prosby pronášíme v množném čísle, tedy že se nejen za sebe,
nýbrž i za jiné modlíme. Modleme se tedy rádi za jiné, zvláště
při mši sv., při tiché modlitbě před pozdvihováním. Modlete se
za sv. církev katolickou, aby ji Pán v pokoji zachovati, chrániti
a říditi ráčil; modlete se za sv. Otce, biskupy a kněze, aby Bůh
byl s nimi a jim pomáhal při práci jejich pro čest a chválu boží
a spasení věřících. Modlete se za své rodiče, aby jim Bůh od
platil všechnu námahu a péči, kterou ovás měli; modlete se za své
sourozence, aby kráčeli po cestě, která knebi vede. Pamatujte na
trpící a nemocné, na umírající toho dne, té hodiny. Takové mo
dlitby jsou Bohu příjemné a Maria Panna bude je svou přímluvou
podporovati.

III.

Činíte-li to, tím snadněji sestoupíte na třetí stupeň, kde vám
v ústrety přichází nepřítel. Nezapomínej, jak jsi se _modlil. Viz,
modlíš se se sepiatýma rukama a levá ruka tvá spočívá klidně
v pravici; ty, které jsou jinak od sebe a v opačném pořádku
jsou proti sobě, jsou nyní sepiaté a spočívají v sobě souladně
a smířené. Co dělá tvá pravice levici, čiň i svému nepříteli. Tak
možno též rozuměti slovům sv. evangelia: »Kdo z nás bude otce
prositi za ryby: zdali místo ryby dá jemu hadařc Neboť jako se
hadem rozumí nepřátelství a nesmířlivost, poněvadž had rozsil
nepřátelství mezi Bohem a člověkem, poněvadž had byl od po
čátku nepřítelem Boha a lidí — a jako lze rybou vyrozumívati
Krista — již v katakombách byla ryba obrazem Krista, vítězenad
hadem — a smiřlivost a lásku k nepřátelům, protože Kristus lidi,
své nepřátele, až k smrti kříže miloval, tak se právě tím také
naznačuje, že s Kristem máme také své nepřátele milovati, žehnati
těm, kteří nás nenávidí, a modliti se za ty, kteří nám protiven
ství činí a utrhUjí nám — nikoli však, abychom zlé zlým splá
celi, abychom po způsobu hada jed nenávisti a pomsty proti těm
vystřikovali, které za své nepřátele pokládáme ať správně, at bez
příčiny. To je třetí ovoce modlitby a jestliže nás s Bohem láska
spojuje, máme se dle slov sv. Basila s Bohem, který s_lunce své
nechává svítiti na spravedlivé i nespravedlivé, i v tom spojovati,
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abychom paprsek lásky boží, kterou v sobě chováme, všem sdě
lovali — i našim nepřátelům, všem v stejné míře. Jestliže jsi se
řádně modlil, příteli, ukaž též ovoce své modlitby, že jsi se vážně
modlil: »Odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim
vinníkům !c

Jak krásně se modlil sv. apoštol Jakub ml. za své nepřá
telel Byl prvním biskupem v Jerusalemě. Postil se hodně, pro
dléval často v chrámě a modlil se za lid na kolenou, tak že ko
lena jeho klečením zmozolovatěla a jako kůže velbloudova ztvrdla.
Pro své ctnosti nazývali ho lidé »Spravedlivýmc a ctili ho tak
velice, že kdekoli šel, hrnuli se k němu, aby se dotkli roucha
jeho. Když byl již 29 let svůj apoštolský úřad v Jerusalemě za
stával, byl u vysoké rady obžalován, že prý ruší mír a svádí lid.
Vysoká rada vyzvala ho, aby o Velikonocích vystoupil na pavlán
chrámu jerusalemského a aby blud svůj odvolal. Jakub stoje na
cimbuří chrámu zvolal: »Co se mne ptáte o Ježíšovi? Ont sedí
na pravici veliké moci boží a přijde opět jednou v oblacích ne—
beských.: Statečná slova ta měla znamenitý účinek. Mnozí uvě
řili v Krista. Zatvrzelí nepřátelé vidouce to vstoupili rychle na
cimbuří chrámu- a svrhli Jakuba zuřivě střemhlav dolů, kde ho
kamenovali. Apoštol pokleknuv modlil se: »Prosím, Pane Bože,
odpust jim, neboť nevědí, co činí.<<Jeden z přítomných kněží vy
křikl: »Přestaňte! Co děláte? Aj spravedlivý ten modlí se za vás
k Bohu le Tu uchytil jistý valchář sochor, jímž se sukno ve vodě
tlačí, a udeřil jím apoštola do hlavy, tak že ho tím usmrtil
(r. 62.). Modlil se tedy 961etý apoštol umíraje za své nepřátele
po příkladě Pána Ježíše a prvomučednika sv. Štěpana.

O nepřátelích mluvi Kristus Pán iv dnešním evangeliu:
»Ven ze škol vyženou vás . . A to vám učiní, protože nepoznali
Otce ani mne.a Udává zde důvod a příčinu, proč je nepřátelé
budou nenáviděti a pronásledovati, protože nepoznali Otce ani
Pána Ježíše. Neznají Pána Ježíšel A přece má jméno Ježíš důstoj
nost, která jest nade všechny důstojnosti. Ve jménu Ježíše mají
všichni kolena skláněti. Ale jak se chová svět? Co máme říci
o těch, kteří svou zlobou svým bližním život ztrpčují? Neznaji
ani Otce, ani Ježíše Krista, nemají pravého ducha křesťanství,
křivdí jiným, začež jim bud Bůh milostiv. Jest totiž v pravdě
křesťanské šetrně souditi o nepřátelích, láskyplně o nich mluviti
a požehnání nebeské na ně svolávati. »Velice příjemnou jest Stvo
řiteli modlitba za nepřátele.: (Sv. Rehoř Vel.) Upřímná modlitba :
»Otče, odpust jim, nebot nevědí, co činila činí nás pravými učed
níky Ježíše Krista a sprostředkuje nám vyslyšení modliteb a od
puštění hříchů. Naproti tomu nevyslyší Bůh modlitby zlomyslných,
nebot modlitba jedovatého jazyka není voláním modlícího se,
nýbrž syčení hada, které nemůže býti Bohu příjemné.: (Bonav.)
Vezměme si to velice k srdci a třesme se při myšlence na po
mstu boží na všechny hněvivé a nesmiřitelné! Odpouštějme bra
třím a sestrám, když nám ublížili. Odpouštějm'e upřímně a z ce
lého srdce, nenechávejme v srdci svém místa hněvu. Odpouštějme
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všem a bez výjimky! Odpouštějme ihned, aby nás nezastihla ho
dinka smrti, kdy nebudeme moci odpouštěti. Odpouštějme a dů
věrně budeme moci se modliti slovy začátku dnešní mše sv.:
Exaudi, vyslyš nás, Panel

Vřelou modlitbou: »Vyslyš nás, Pane: chceme zakončiti
dnešní rozjímání, uvažujíce, že všechny věci přicházejí od vůle
boží, který“ nejlépe ví, co jest nám užitečné a prospěšné. »On
jest Pán, at činí, co jest dobrého v očích jeholc ([ král. 3, 18.)
Při odevzdanosti do _vůleboží bude život náš sladkým pokojem
duše korunován, i tehdy, když přijdou dnové, kteří se nám ne
líbí. Buďme jen naplněni dětinnou důvěrou v Boha a Duch boží,
duch pravdy a útěchy vždy nám bude na blízku. Aby tomu tak
bylo, voláme: Duchu boží, prosíme tě, buď nám vždy na_blízku
se svou milostí. Přijď na nás o Letnicích v bohaté míře. Opřijd',
Duše svatý, přijď, osvět, posilň a potěš nás, »aby ve všech věcech
veleben byl Bůh skrze Krista, Pána našehOc. Amen.

yan Ne;). 70s. Holý O. Praem., farář v Holišově.

Mše sv. —Školou ctností.
:ležíši, příklade ctností, smiluj se nad
námi!: Litanie k nejsv. jménu Ježíš.

Asi čtyři tisíce let bloudila lidstvo ve tmách nevědomosti
a hříchův a toužilo po božském učiteli, jenž by je poučil 0 po
vinnostech k Bohu a k bližnímu a navedl k ctnostnému životu.
A tu vroucně želaný učitel sestoupil »v plnosti časuc na svět,
a jeho budoucí činnost naznačoval již ten úkaz při jeho narození:
anoc tmavá se proměnila v světlo denní:. Víte, že jest jím Ježíš
Kristus, k němuž v litanii k nejsvětějšímu jeho jménu se modlíme:
»Yežlšz',přz'klaa'e ctností, smiluj se nad námi/<

Ale jako lidstvo před příchodem Krista Pána na tento svět
toužebně si žádalo božského učitele, podobně nemohlo lidstvo po
narození Spasitelově bez něho zůstati. Proto nestačilo Synu bo
žímu, že v lidském těle po 33 roky mezi lidmi bydlil a je po
učoval; v nesmírné lásce své chtěl stále býti v našem středu,
sta'le svým příkladem na's uc'z'tz'.

A tu již blízká jest otázka: Kde jest škola ?ežz'šova, aby
chom se dali do ní zapsatiř Kde jest ta vysoká škola moudrosti
a ctnosti, již může každý, i sebe prostší a neučený, navštěvovati,
v níž bude s radostí přijat a uvítán? Kde jest učitelská kathedra
Syna božího, abychom i my u ní se shromáždili, kde jest jeho
kazatelna?

Na oltáři katolickém, ve mši so. S oltáře učí nás denně
Syn boží, olta'ř jeho jest štěpm'cz' os'ech křesťanských ctností. Na
oltáři vidíme vzor největší lásky k Bohu; u oltáře se učíme mi
lovati bližní tak, jak je miloval Pán; tam se učíme víře — vždyt
mše sv. jest význačné »tajemstvím víryc ; tam oživujeme svojina
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ději — vždyť nejsv. Svátost je příčinou a zárukou věčné blaže
nosti; tam učíme sebe přemáhati a zapírati, tam je nejlepší škola
pokory a poslušnosti; tam rostou lilie panenství, tam srdce čerpá
odvahu připodobniti se chudému Ježíškovi v jesličkách. Proto také
ti, kdož do té školy často a rádi chodili, ctnostným, svatým ži
votem vynikali.

Není nám, nejmilejší, možno, abychom probrali po řadě
všechny ctnosti, kterým ve mši sv. od ]ežíše Krista učiti se mů
žeme. Ale na sklonku rozjímání o mši sv. chci vás upozorniti na
to, jak důležitým sociálním činitelem \jest mše sv., a chci vám
ukázati, že zejména čtyřem hlavním ctnostem, jichž je společnosti
lidské a zvláště době naší tak velice třeba, nejlépe právě při mši
sv. od svého milého mistra a učitele, Pána našeho, Ježíše Krista,
učiti se můžeme. Jsou to:

1. sebezapírání a obětavost,
2. pokora,
3 poslušnost a
4. chudoba.
O tom budiž dnešní závěrečné naše pojednání!
_7ežz'šz',přz'klade ctností, smilnj se nad námi!

PojednánL
1.

Rakovinou doby naší, zachvacující všecky vrstvy národa,
jest bezmezná požz'vaoost, shon po radovánkách a zábavách. Zdá
se, jakoby heslo pohanské školy epikurejské: »?ez, pti. po smrti
není žádne' radosti!: vracelo se do společnosti křesťanské. Počí
tejte ty četné zábavné podniky, drahé lahůdky ze zámoří k nám
dovážené, považte rok od roku stoupající spotřebu různých alko
holických nápojů, vzpomeňte na ty prokouřené milliony: to
všechno žaluje na dobu naši a viní ji z veliké požívavosti.

A do toho víru světa ozývá se denně s oltáře při mši sv.
hlas Spasitelův: »Učte se ode mne !:

Pozorujme jen, kterak se sám ve mši so. umrtvuje, zapz'rá,
všeho dobrá hmotne'ho se zříká, sám sebe maří. Druhdy »raněn
jest pro nepravosti naše, pohřben jest pro hříchy naše: (Is. 53, B.);
>přijav způsobu služebníka ku podobenství lidí učiněn, sebe sa
mého zmařil.< (Ef. 2, 7.) A rovněž tak činí denně v oběti mše
sv. Hlavní známkou oběti jest zničení, .zmařenl daru obětního.
A vizte, drazí posluchači m0ji, kterak Spasitel váš při nejsvětější
oběti se maříl Když kněz nad chlebem říká: >Totoť jest tělo
mélc, proměňuje chléb v tělo Páně; a když kněz nad vínem
pronáší slova: »Tentoť jest kalich krve mélc, proměňuje víno
v krev Páně. Slova knězova jsou tedy jako duchovní meč. který
zabijí, maří beránka novozákonného, ježíše Krista, tajemným
způsobem. Tím, že mše sv. pod dvěma oddělenými způsobami
chleba a vína se koná, naznačuje se smrt Páně, neboť jeho tělo
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a jeho krev právě tak jsou od sebe odděleny, jako na kříži, kdež
krev četnými ranami z těla vyšla. Však nedosti na tom: Před
sv. přijímáním láme kněz sv. hostii po pravé straně, aby naznačil.
probodnutí boku Páně. Při sv. přijímání požívá tělo a krev Pána
Ježíše, a tak viditelné způsoby nadobro maří.

ekli bychom: >3est to oelz'komyslna' obětavosti — ale ta
slova obsahují málo; věru nutno přiznati: nemáme slov, abychom
vystihli nesmírnost oběti, sebezáporu Ježíše Krista, jak se nám ve
mši sv. jeví.

-A tato obětavost, to Kristovo tisíckrát denně opětované za
píránl a maření sebe sama jest nejlepší školou sebezáporu naše/zo.
'Cesta do nebe jest cestou odříkání, sebezapírání a mrtvení. Spa
sitel otevřeně pravil: »Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe
sám, vezmi kříž svůj a následuj mne!: (Mat.16,24.) ajindy řekl:
»Vcházejte (nepohodlnou) těsnou branou — těsná jest brána
a úzká (obtížná) cesta, která vede k životu.< (Mat. 7, 13.—14.)
V nás všech se ozývají tělesné žádosti druhu různého; již svatý
Pavel si stěžuje: »Libuji sobě v zákoně božím ——ale vidímjiný
zákon v údech svých, který odporuje zákonu v mysli mé.< (Rím.
7, 22—23)

Ve mši sv. však učí se křesťan kráčeti královskou cestou
kříže a sebezáporu, zříkati se tělesných, smyslných požitků, pře
máhati sebe sama, vítěziti nad hříšnými žádostmi, nésti kříž svůj.
Ve mši sv. volá k němu Spasitel: »Frosím vás, abyste vydávali
těla svá v obět živou, svatou, Bohu libou!< (Řím. 12,1.) Ve mši
sv. učí se kře fan i svůj celý život službě boží zasvěcovati a lásce
k bližnímu obětovati. Oltář novozákonný nadchnul tisíce, ba mil—
liony křesťanů k odříkání a velikomyslné obětavosti, jíž nenalé
záme tam, kde není mešní oběti. Malý příklad: Iprotestanti mají
své řeholní sestry, diakonisky, jež posluhují nemocným. Ale jaký
je rozdíl mezi našimi jeptiškami a jimi. Kde béřou naše ctihodné
sestry tu obětavost, trpělivost, sílu, ten sebezáporř V denním úča
stenství na mši sv. 3. v častém přijímání. Tam je ta vysoká škola,
kde učí sama Moudrost věčná. U oltáře se učili mučedníci pro
Krista dávati životy, u oltáře se učili křesťanští Jobové trpěli
vosti, u oltáře zasvěcují panici a panny Bohu ustavičnou čistotu.

Vizte, nejmilejší, jak mnoho příčin máte i vy, abyste tu to
školu často navštěvovali a k Pánu Ježíši při mši sv. volali:
»ýežz'šz',přz'klaa'e ctností, smilu; se nad námi/'

2.

Druka' charakteristická známka naší doby jest lzr'z'cksata
nův, pýcha. Nahlédněte jen trochu do denního života—co v něm
pýchy! Drahým oděvem, na dluh koupenými skvosty. přepychem
v domácnosti hledí lidé ukázati svoji povýšenost. Nezřízenátouha
po'přednosti, chlubivost, domýšlivost, pohrdání jinými zachvacuje
celé vrstvy národa. Kdo byl dříve mistrem, má dnes »velkový-_
robuc. K tomu přistupuje u tak zvaných lepších tříd honba za
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tituly a řády, z pýchy pocházející pohrdání náboženstvím a bo
hoslužbou a mnoho jiného. Nelze krátce vypověděti, v kolikeré
způsobě se ten jediný hříchobjevuje a jak úžasné jsou jeho následky.

A k tomu pyšne'mu světa zase vola' Spasitel při mši svaté :
„Učte se ode mne, nebot'jsem tichý a pokorný srdcem !“ (Matouš
11, 29.)

Velihe' bylo ponížení jeho v jeslích, větší bylo na kříži,
avšak největší jest ve mši sv. V jeslích a na kříži ukryto bylo
pouze jeho božství, ve mši sv. pod nepatrnými způsobami chleba
a vína jest ukryto také oslavené jeho člověčenství. Pod rouškou
prostičkého chleba a několika krůpějí vína zahaluje celou bytost
svou, podobaje se pouhému nic. Jako na kříži, tak i zde nemá
„ani podoby, ani krásy“. Neboť..kdo by mohl věřiti, kdo chá
pati, že se Bůh tak hluboce ponižuje, kdyby nás o tom nepře
svědčilo neklamné slovo jeho! Tak se ponižuje, že ač Spasitel,
přece tvoru do rukou se klade, že i od hříšných kněží a neuctivě
a svatokrádežně sebou zacházeti dopouští!

V jeslích byl sice Syn boží ódkázán na pomoc Panny Marie,
ale ve mšz' sv. jest ještě nepatrnejs'í a nbožejšz', než to nejslabší
novorozeňa't/eo. Sv. Josef jako pěstoun jen jedenkráte utekl s ]e
žíškem do Egypta před Herodem, ale mše sv., jak jsme jindy
obšírněji slyšeli, od křesťanských vladařův, od křesťanských ná
rodů byla častokrát pod přísnými tresty zakazována a Spasitel
nucen utíkati se svých oltářů. [ v naší vlasti Čeští bratří mši sv.
potupovali, bylať jim čarováním (Winterz Zivot círk., 42), a na
Jičínsku byl v srpnu r. 1629 umučen P. Burnatý ajeho ministrant
jan Rokyta, protože šel sloužiti mši sv. do Rovenska. Na kříži se
posmívali Spasiteli pouze lidé a pohané, ve mši sv. svou neucti
vostí jej urážejí křesťané. K jeslím přišli z daleka mudrci a hla—
nět'z'se jemu, avšak tisíce, ba mz'ZZz'onyvlažných, netečnýchašpat
ných křesťanů chodí lhostejně podle dveří chrámových — a ač
koliv církev pod těžkým hříchem ukládá povinnost účastenství
na mši sv., přece přemnozí toho za nic neváží. Za živa činil Pán
Ježíš zázraky, aby svou moc ukázal a své božské poslání potvrdil,
ve mši sv. činí nesmírný zázrak, aby svou božskou velebnost
ukryl.

Jak tedy ty, drahý křesťane, jenž jsi prachapopel,chodíš-1i
do té školy pokory Spasitelovy a uvažuješ-li to vše, jak bys
mohl svoji šíji povznášeti a se pyšniti? Při mši sv. uč sebe sa
mého poznávati, uvažuj svoji slabost, své zlé náklonnosti, svoji
nedostatečnost, svoji hříšnost — a nebudeš »o sobě více smýšleti,
než slušíc. (Rím. 12, B.) Máš tedy dosti příčin volati při mši sv.
k Spasiteli: „7ezíšz', příhlade ctností, smiluj se nad námi!“

3.

Po celém světějest na'řeh na nedostatek poslušnosti a úcty
podřízených h představený/m,pohrdání autoritou. Vždyť již i školní
děti a studenti stávkují, své učitele aprofessory zabíjejí. Na říšské
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radě se chlubil kterýsi řečník: »My jsme proti každé nebeské
i světské vrchnostilc V Praze vycházející list napsal vážná slova:
»Všechna autorita jest zničena, lid jest zdivočen, nikdo nechce
poslouchatila Tisícové jedí chléb svého pána — ale přece na tom
zhusta velmi dobrém pánu zradu páchají, jemu nevěrni jsou.
Dříve se říkalo: vČí chléb jíš, toho píseň zpívejlc Ale dnes?l

Zase do toho moderního zmatku s oltáře ozývá se hlas:
»Pojd'te sem, ke mně, ode mne se uěte Ic Druhdy Spasitel »ponížil
sebe samého učiněn jsa poslušným až k smrti a to smrti kříže:
(Filip 2, 8.), a ve mši sv. na oltáři denně osvědčuje svou posluš
nost. Jest vypočteno, že denně na světě jest obětováno asi
350000 mší sv. — a sotva každý z 350.000 kněží mši sv. slou
žících vyřkne slova posvátná a Krista Pána takřka jménem za
volá, Syn boží, ač mu »dána všeliká moc na nebi i na zemi.
(Mat. 28, 18.), úplně a bezvýminečně jest poslušen. Neposlouchá
však ani nejsvětější Matky své, ani panického pěstouna, »jimž byl
poddánc (Luk. 2, 51.), ale podrobuje se vůli svého tvora, svého '
sluhy, a kdyby to byl ten nejposlednější, nejubožejší a nejhříš
nější v celé církvi. jemu dal moc nad sebou, jemu přikázal, aby
tuto moc denně vykonával — a proto na jeho slovo sestupuje
na oltář a tam se klade za obět. Kněz svatou hostii do rukou
béře, ji vyzdvihuje, láme ——a Bůh k tomu všemu mlčí.

Křesťanští rodičové! Chcete, aby vaše dítky podobaly se bož
ske'mu Dítěti ?) poslušnosti, aby dbaly vašich napomenutí, rozka
zův a výstrah? Posílejte a voďte je do vysoké školy poslušnosti,
na ms'z'sv. Tam Syn boží vlije do srdce jejich ducha pravé po
slušnosti a vypudí z nich všelikého ducha odboje a vzpoúryl
A jestliže snad vaše děti, vaši podřízení proti IV. božímu přiká
zání hřeší, vás poslušni nejsou, vás nectí, nemiluji, uráží — tažte
se sami u sebe: Nejsem snad já sám tím vinen? Posílám je
aspoň v neděli k oltáři Kristovu, kde se povinnostem IV. božího
přikázání nejlépe naučiti mohou? Nezdržuji je od návštěvy mše
sv., nedávám jim v té příčině špatný příklad, neukládám jim snad
dokonce v neděli a ve svátek bez potřeby práce služební? Apo
stihnete-li se sami jako vinníci, učiňte předsevzetí, že ode dneška
má jinak býti. Pozorujete přece, že máte dosti příčinuoltáře Kri—
stova při mši sv. volati: »Yežíši, příkladě etnostz', smilui se nad
námi!:

4.

Skon po penězích a bohatství/'e neposlední známkou lzamižné
naší doby. Malý příklad: V Rakousku byla před nedávnem za
vedena třídní loterie;_ vydáno 100000 losů, ale záznam byl
mnohem větší; proto má býti vydáno dalších 40.000 losů. Málo
kdo je spokojen se svým stavem; tisíce lidí chtějí zbohatnouti,
a nejde-li to poctivě, tedy třeba nepoctivé. Smutné ukázky z ve
řejného našeho života podávají denní listy. Doby naše jsou doby
defraudací, zpronevěr, národní zrady.

Rádce duchovní. 17
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A zase s oltáře katolického zaznívá hlas: »Pojd'te ke mně,
a učte se ode mne/< Chudičký Ježíš při mši sv. tak volá. Po celý
život opovrhoval zlatem; v chudobě se narodil, chudý žil, chudý
umřel — a nyní chudý ustavičně se obětuje, chudé při mši sv.
těší a sílí. Svět staví si nádherné paláce, avšak jak ubohý jest tak
mnohý dům boží u nás, což teprve v krajinách missionářských!
Chata dřevěná, z několika prken sbitá, a ta jest trůnem božského
Spasitele! V lísteček chlebový, v několik kapek vína, v tyto chu
dičké způsoby halí nesmírnou velebnost svou ten, jehož nebesa
obsáhnouti nemohou! Chléb zvolil pro mši sv., pokrm nejobyčej
nější, pokrm chuďasa, jejž všude lze opatřiti bez obtíží, abyi v té
nejzapadlejší a nejchudší vesničce obětovati se mohl. jak chatrná
jsou leckde mešní roucha, prádlo kostelní, prádlo kněze ke mši
sv. — a přece Spasitel v největší chudobě i s tím se spokojí.

0 s toho katolického oltáře nadmíru vážně znz' výstraha:
»Běda vám bohatým, nebo již máte potěšení svélc (Luk. 6, 24)
U oltáře se učí člověk milovati svoji chudobu — vždyť jí se
stává podobným Spasiteli; u oltáře rozumíme lépe slovu Spa—i
telovu: »Neskládejte sobě pokladů na zemi, kde rez a mol kazí
a kde zloději vykopávají a kradou, ale skládejte sobě poklady
v nebi, kdežto ani rez ani mol nekazí a kde zloději nevyk0pá
vají aniž kradoulc (Mat. 6, 19.—20.) jenom u ltáře chápeme,
jak hluboká “moudrost jest obsažena v učení Písma sv.: »jest pak
zisk veliký pobožnost s dostatečností (s myslí na mále přestáva
jící). Nic jsme zajisté nepřinesli na tento svět: bezpochyby že také
nic odnésti nemůžeme. Ale majíce pokrm a čím bychom se odí
vali, dosti na tom mějme. Neboť kteří chtějí zbohatnouti, upadají
v pokušení a v osidlo d'áblovo a v žádosti mnohé neužitečné a
škodlivé, kteréž pohřižují lidi v zahynutí a zatracení.: (I. Tim.
6, 6.—9.)

Zpytujme se, nejmilejší, zkoumejme srdce svá a tažme s:,
zda i my nejsme nespokojeni se svým stavem, zda nereptáme a ne
proklínáme chudobu, zda nezávidíme jiným, zda si nepřejeme
bohatství, abychom mohli vésti život pyšný, zahálčivý, hříšný.
A až nám svědomí naše odpoví, řekněme si, zda není nám třeba
často oboditz' do te' šleoly chudoby, kterou na oltáři při mši svaté
]ežíš Kristus otvírá, zda nemáme příčiny volati k němu, když za
ha'en v chudičké způsoby chleba a vína na oltáři se obětuje:
»řežz'šz',příklade ctností, smz'luj se nad námi/<<

* *
*

fak důležitým sociálním činitelem jest tedy ms'e sv.! _“7est
lékem naší doby, největší vředy naší doby mohou jí býti zhojeny;
jest protijedem požívavosti a pýchy, pohrdání autoritou a honby
za bohatstvím. jaké štěstí tedy pro společnost lidskou, jaké vy
znamenání pro nás, že máme mši sv.! Žádný lidský jazyk ne
může vypověděti, jak bohaté milosti z ní plynou a jak mnoho by
lidská společnost získala, kdyby jen všichni katolíci dle vůle boží
hojně a často mši sv. navstěvovali! A trpí li doba naše vadami



a neduhy vylíčenými, bují li v ní požívavost a pýcha, rozmáhá-li
se neúcta a nevážnost k autoritě a honba za statky časnými, jistě
jest na _snadě myšlenka: Neni nějake' spojitosti mezi těmz'smut
nými zjevy ——:; potaprázdnými chrámy) Není to snad právě tím,
že mše sv. tak mnoho jest zanedbávána?

Co tedy učiníte)
Učiňte dnes na sklonku našich rozjímání o mši sv. to svaté

předseveetz', že bez důležité příčiny v neděli a ve svátek nikdy ji
neopamznete; slibte dobrotivému Spasiteli, že chcete, pokud jen
možno, i ve všední dny té vzácné obětí se zúčastňovati!

A budete-li v slově státi, pak až ne zvony všech kostelů
celého světa, ale zvuk trub andělských zváti vás bude k věčné
mši sv, k věčnému patření na Pána v nebi, až ne kněží u oltá
řův, ale andělé sami volati budou: »Svatý, svatý, svatý Pán Bůh
zástupůlc — pak vás bude provázeti před trůn spravedlivého,
ale též milosrdného soudce vědomí, že jste se Spasitelem už-zde
na světě se scházeli, do jeho školy na mši sv. chodili, od něho
se učili ——a pak splní se na vás prorocké slovo sv. Jana: »Bla
hoslavenz', kteří k večeři svatby Beránkavy povoláni jsonlc.
(Zjev. 19, 9.) Amen.*) R. S.

Na svátek sv. Josefa, ochránce církve.
(Neděle třetí po Velikonoci.)

Sv. Josef“ a nejsv. Eucharistie.
Jděte k Josefovi: a cokoli on vám
řekne, učiňte. (I. Mojž. 41, 55.)

V Kristu shromáždění! Církev sv. oslavuje dnes sv. Josefa
jakožto ochránce celé církve svaté. A zajisté právem. Jestit sv.
Josef velikým svatým a mocným přímluvcem u Boha. Vímet
z evangelia, že sv. Josef byl před zákonem otcem ježíše Krista
a komu jinému ještě kromě sv. Josefa řekl Pán: Otec můj jsi
ty, já dnes zplodil jsem tebe? Kdežto ostatní svatí měli co činiti
jen s dílem vykupitelským, byl sv. Josef v úzkém vztahu 5 Vy
kupitelem samým. Tyto vztahy byly úzké, tak vnitrné, důvěrné,
ale i důležité, že vyjímajíce jedinou Matku boží nesetkáváme se
s nimi nikde. A proto též vedle Matky boží není svatého, který
by stykem svtěleným Slovem tak posvěcen byl, jako světec náš.
— Téhož cíle jako sv. Josef máme dojíti i my. »Tot jest zajisté
vůle boží, posvěcení vaše: (l Thess. 4. B.). Prostředků posvěco
vacích zná katolický křesťan mnoho; než myšlenka na sv.“Josefa
vede nás“ přímo k prostředku nejúčinnějšímu. k Bohu samému,
přítomnému v nejsv. Svátosti oltářní Jako dlel božský Spasitel
uprostřed sv. rodiny, tak dlí též uprostřed nás. Jest záhodno,
v Kristu shromáždění, abychom v době velikonoční, kdy připo
mínáme si ustanovení nejsv. Svátosti oltářní a kdy církev sv. pod

—7_*_)"I_-Il_a_vněpoužito: Dr. Kupka, »O mši SVJ
*
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těžkým hříchem zavazuje nás ku sv. přijímání, abychom V této
době častěji na nejsv. Svátost myslili a k větší pobožnosii k ní se
povzbudili. Příležitost k tomu máme i dnes, kdy slavíme V cír
kevním roce druhý svátek sv. Josefa. Proto uvažujme o tom, čemu
učíme se od pěstouna Páně vzhledem k nejsv. Svátosti oltářní,
.a cokoli nám řekne, učiňme.

Pojednání.
I.

Bylo to brzy po zasnoubení sv. Josefa s Pannou Marií,
když ukázal se anděl Páně sv. Josefovi ve snách, řka: »Josefe,
synu Davidův, neboj se přijmouti Marii, manželku svou: nebot
co v ní jest zplozeno, z Ducha sv. jest. Porodí pak syna a na
zveš jméno jeho Ježíš, neboť on spasí lid svůj od hříchů jejich:
(Mat. 1, 20.—21).— Tak poučil anděl sv. Josefa, že nevěsta jeho
jest bez úhony, že dílo, jež v ní uskutečněno, jest dílem božím,
a účinkem Ducha sv., že dítě, kterého se Marii Panně dostane,
není nikdo jiný než sám Syn boží, zaslíbený Messiáš. — A jak
přijal slova tato sv. Josef ? Písmo sv. nám nic jiného nepraví než:
»Povstav pak Josef ze sna, učinil, jakož mu byl přikázal anděl.
I přijal manželku svou: (Mat. 1, 24.). Sv. Josef věří a proto též
anděla tak ochotně a bez váhání poslouchá.

Jak toužebně pak asi očekáván v domku nazaretském za—
slíbený Messiáš! Ale zde neměl se zaslíbený Vykupitel naroditi.
Označilt prorok Micheáš jiné místo jakožto jeho rodiště. Tam
bylo se Marii Panně odebrati. — Tichá, svatá noc snesla se nad
Betlemem, kde »Slovo tělem učiněno jest a přebývalo mezi námic.
V chudém stáji klaní se Maria Panna svému prvorozenému a jedno
rozenému, ovinuje ho plenkami a klade do chudých jeslí. Na to
probouzí sv. Josefa a vede ho k dítku. Sv. Josef přistupuje k je
slím a vidí po prve tvář toho, jejž tak mnozí králové chtěli vi
děti a neviděli. Patří na malé, slabé dítko, ale osvícen nadpřiro
zeným světlem poznává celou jeho velikost a velebu. Proto vrhá
se s Matkou boží na kolena a kloní se musvěrou, úctoualáskou,
jíž jen svaté srdce jeho schopno bylo. Jeho duše se tu takřka
rozplývá láskou, radostí a vděčností k Bohu. Jen jedna věc dotkla
se bolestně dobrého srdce sv. Josefa. Bylo to ono okolí, v němž
Bůh jeho prožití musil první okamžiky svého pobytu na zemi:
pustý, opuštěný chlév. Jen svou lásku, své srdce mohl mu sv.
Josef v tomto okamžiku dáti. A božské dítko hlubokým a mou
drým okem svým porozumělo těmto myšlenkám a zahrnulo sv.
Josefa již nyní hojnými milostmi.

Tak stal se nám sv. Josef vzorem a učitelem víry, pevné
a neochvějně víry v přítomnost Syna božího mezi námi. Jak nás
však myšlenka ta zároveň zahanbujel Vždyť víra sv. Josefa za
kládala se pouze na zjevení andělském, a byla tak ochotná, silná
a neochvějná, kdežto víra naše, ač kotví ve slově věčné Pravdy
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samé, když řekla: Toto jest tělo mé, toto jest krev má, jest
mnohdy tak slabá. Oč více tu máme příčiny říci se sv. Tomášem
Aquinským: »Věřím všemu, cokoliv Syn boží řekl.: — Proto
kdyby snažil se zlý duch tuto víru v nás zviklati, ať již pochyb
nostmi nebo rouhavými řečmi jiných, rceme jen vždy se sv,
Pavlem: >Vím, komu jsem uvěřil.: Sv. Josefa nezmátla ani ne
přízeň obyvatelů betlemských, ani nedůstojný příbytek zrozeného
dítka, ani bezbranné, zimou se chvějící dítko samo. Věděl, komu
uvěřil.

A když dostane se nám toho štěstí, že můžeme se klaněti
svému Bohu, pokleknouti před svatostánkem, ó, pak učiňme tak
v duchu sv. josefa. Vzbudme víru v jeho přítomnost, lásku a vděč—
nost k tomuto tajemství lásky a občtujme Spasiteli svému
všechny své práce, celý svůj život. Ačiňme tak častěji. Jak často
podobá se i ten nejkrásnější chrám opuštěné a studené jeskyni
v Betlemě. Kostel prázdný a chladný! Nemyslím ani tak chlad,
který pociťuje tělo naše, jako chlad, který doléhá na duši naši
a ještě více na duši božského Spasitele ve svatostánku, když
nikde v celém chrámě nehoří k němu plamen lásky v srdci lid
ském. . proto pojďte, třebas jen na chvilku, sem často duše,
které Spasitele svého milujete, a nahraďte mu svou planoucí
láskou urážky a chlad srdcí ho nemilujících. S jakou láskou
shlédne pak na vás boží Syn, s jakým zalíbením shlédne na vás
i sv. pěstoun jeho, když příkladu jeho následujete a jakoby na
místě jeho Bohu svému se klaníte.

II.

. I chodívali rodiče jeho (totiž rodiče Pána Ježíše, jak vypra
vuje dále sv. Lukáš) každého roku do jerusalema na slavnost
velikonoční. A když byl ve dvanácti letech, a oni podle obyčeje
svátkového šli do Jerusalema a dokonavše dny sváteční se vra
celi, pacholík Ježíš zůstal v Jerusalemě, aniž to zpozorovalixodiče
jeho. Domnívajíce se pak, že jest v průvodu, ušli den cesty

. a hledali ho mezi příbuznými a známými, a nenalezše navrátili
se do Jerusalema, hledajíce ho- (2, 41.45.). — jak veliká byla tu
bolest pěstouna Páněl jak mučila jej nejistota a strach o božské
dítko! Proč je opustil? Snad byla to jejich nehodnost, jež božské
dítko od nich odpudilař A bolest nad ztraceným štěstím pudí
je k tomu, by s božským ditkem co nejdříve se shledali. Vizme,
jak všemi cestami procházejí a jak zevrubně poutnická procesí si
prohlížejí. »I stalo se, po třech dnech nalezli hovchráměc (Luk. 2, 46).

V Kristu shromáždění! Imy někdy jakobychom ztráceli
Boha, kdy se nám aspoň tak zdá, že nás Bůh opustil. Jsou to
především ony chvíle časného zla: bolestí. nemocí, pronásledo
vání, neštěstí, kdy duše naše pod břemenem bolu klesající tak
tak že nevyrazí v povzdech: »Bože můj, proč jsi mě opustilřc
V takových chvílích musíme i my hledati Boha, a to především
hledat Pravdu jeho; neboť Bůh jest Pravda. Musíme okem víry
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posuzovat své utrpení a prosit Boha o sílu a spasitelná vnuknutí,
abychom. utrpení trpělivě nesli a šťastně přesláli.

Sv. Josef schodil mnoho cest, ale jen po jedné dostal se
k božskému dítku, a to byla cesta do chrámu. Táž cesta jest
nejjistější i pro nás, hledáme-li Boha v neštěstí, cesta do chrámu
před svatostánek, kde »přímluvce máme u Otce, Ježíše Krista
spravedlivého: (1. Jan 2, 1.). >Až dosavad,c volák nám Spasitel
náš ze svatostánku, »neprosili jste za nic ve jménu mém; proste
a vezmete, aby radost vaše byla úplná.: (Jan 16, 34.)

Veliká bolest sv. Josefa skončila pro něho velikou radostí
a ctí, když odváděl božského Syna svého Opět s sebou domů.
A podobně můžeme i my svou radost před svatostánkem vy
vrcholiti tím, když od oltáře z chrámu vycházímes Bohem svým,
ne snad jen vedouce jej za ruku, ale s Bohem v srdci svém, po
571.příjímání. Jakou radostí a silou teprve tu pro život vyzbro
jeni budeme, když přijmeme do srdce svého »chléb života-,
»chléb silných: a »víno panny rodícíc. 0, proto pojďte k němu
všichni, kteří obtíženi jste, a on vás občerství!

Sv. Josef v pokoře své domníval se,že snad nehodnost jeho
božské dítko od něho zapudila. Nebylo tomu tak. Božský jinoch
zůstal v chrámě zvláštním řízením božím.

Ale pohleďrne, v Kristu shromáždění, na sebe. My často snad
ztrácíme Boha vlastní vinou, to jest hříchem, když ztrácíme
hříchem milost boží. Tu nám nastává přísná povinnost Boha,
milost boží hledati, a to s bolestí. Jest to bolest nad hříchy,
lítost, která jediné nám ztraceného Boha vrací. Ale i tu zbývá
nám ještě radost naši nad vrácením Boha, nad milosti odpuštění
hříchů vyvrcholiti přijetím Boha do srdce našeho, tohoto druhého
domku nazaretského, domu to Ducha sv., aby Bůh náš zůstal
s námi a chránil nás příště od každého neštěstí tělai duše. Hle
dejme takto Boha svého zvláště ve sv. době velikonoční; při
stupme v této době všichni k svátosti pokání a přijměme nej
světější Svátost oltářní!

III.

Po památném případě jerusalemském nastává pro sv. Josefa
doba tichého a útulného štěstí. Jest to jeho život v Nazaretě.
Sv. Lukáš praví o božském dítku: >I odebral se s nimi a přišel
do Nazareta a byl jim poddán. A Ježíš prospíval moudrosti a vě
kem a milostí u Boha i u lidí: (2, 51—52). — Ze slov těchto
můžeme poznati i účinky, jaké měly na srdce sv. Josefa ustavičná
přítomnost a styk jeho 5 božským Synem. Pán Ježíš prospíval
moudrostí, t. i. dával čím dále, tím více na jevo svou moudrost;
z toho však plyne, že lidé, s nimiž obcoval — a mezi těmi byl
vedle Matky boží na prvním místě sv. Josef — od něho na po
učení víc a více získávali, víc a více Boha poznávali a vnikali do
tajemství vykoupení. A toto stále dokonalejší poznávání Syna
božího mělo za následek stále větší lásku k němu. Jako andělé
pohledu na Boha nemohou se nasytiti a celým svým srdcem na
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Bohu jakožto svém největším dobru lpí, tak shromaždil a sou
středil i sv. Josef v tomto zrcadle vší krásy, ve světlém zjevu
božího, Syna všechny své myšlenky a city. Vše vztahovalo se na
Ježíže Krista, tento živý, viditelný a jediný střed jeho života.
A čím větší byla láska sv. Josefa k božskému dítku, tím duše
jeho stávala se Bohu podobnější a světější, protože Bůh jest
i Láska.

Chceme li, v Kristu shromáždění, dojíti téhož dokonalého
poznání Boha a dojíti oné veliké lásky sv. Josefa k božskému
Synu jeho, pak pěstujme též častý a pokud možno i denní styk
s božím Synem. Stává sa netoliko vmodlitbě, vnávštěvách nejsv.
Svátosvti, ale též a především častým z' denním sv. přijímáním.

Castým sv. přijímáním vnikneme víc a'více do pravd sv.
náboženství, pochopíme též víc a více nejsv. Svátost oltářní,
a srdce naše rozhoří se mocnější láskou k Pánu Bohu. Časté sv.
přijímání nás též uschopní, abychom se Synem božím v srdci
lehce a radostně prošli pouští a nástrahami tohoto světa. Když
prchal sv. Josef před Herodem, bylo mu mnoho vytrpěti: musil
projíti nehostinou pouští, bydliti v cizí zemi, kde mluvili._lidé
zcela jinou řečí-a uctívali modly; ale božské dítko bylo s nimi
a naplňovalo je útěchou a radostí Tak bude i nám božský
Spasitel v častém sv. přijímání jedinou radostí a silou, když se
nám ubírati bude pouští tohoto světa, kde tak pořídku setkáváme
se s praménky pravdy a kvítky ctnosti, kde mluví lidé zcela ji
nou řečí než jest řeč hodného katolického křesťana, a kde místo
Boha a Syna jeho uctívá se tolik model. Proto pojďte a vizte,
jak sladký jest Pánl

IV.

Tiché štěstí skrytého životav Nazaretě bylo přerušeno smrtí
sv. Josefa. O době, kdy sv. Josef zemřel, nevíme nic určitého.
Máme však za to, že se sv. Josef rozloučil s tímto světemvdobě,
kdy Spasitel dosáhl již věku mužného a mohl matku svou vy
datně se starati. Smrt sv. Josefa nastala snad následkem nemoci,
ale více ještě strávením tělesných sil jeho mocnou a hlubokou
láskou, jakou choval k svému Synu a Bohu. Láska sv. Josefa
k Synu božímu během času se stupňovala. Tak nabromadilo se
v srdci sv. Josefa tolik lásky, že příboji její vln nemohlo jemné
tkanivo těla aživota jeho trvale vzdorovati. Ano, plamen lásky
k božskému Synu vyssával a stravoval stále víc a více životní
sílu sv. Josefa, až konečně životní síla došla a bezvládné tělo
kleslo. Jistě že v tomto okamžiku, okamžiku to pro člověka nej
rozhodnějším a nejvážnějším, plně se zjevila láska a vděčnost
božského Syna a Marie Panny, tak že sv. Josef umírá smrtí nej
krásnější a nejblaženější: Pán života a matka jeho dlí po boku
umírajícího otce a snoubence, těší ho a v milujících rukou svých
drží klesající již tělo. Duše jeho, sladkými milostmi občerstvená
a od Ducha sv. útěchou a radostí naplněná, čeká již na rozkaz
boží, kdy jí bude z těla vyjíti. A tu sklání se již božský Syn
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k hlavě svého sv. pěstouna o rámě jeho opřené a na rozlouče
nou vtiskuje mu na čelo políbení jakožto viditelný důkaz své
vděčnosti a lásky k němu. V témž okamžiku odlétá čistá duše
sv. Josefa v lepší svět. Krásná, vznešená a velebná byla smrt sv.
Josefa, jako když veliké, zlaté, naposledy na zem usmívající se
slunce tiše za hory zapadá s uspokojením patříc na svou celo
denní práci. , jak drahocenná jest před Pánem smrt sva
tých jebol .

Zajisté, že takováto drahocenná, šťastná smrt jest i naším
přáním. Nuže, starejme se o to a včas a modleme se za to,
abychom jako sv. Josef zemřeli takřka v náruči božského Syna,
s milostí a láskou k Bohu v srdci, posilnění na cestu do věčnosti
nejsv. tělem a krvz'Páně. Pak ztratí pro nás smrt své hrůzy, po
něvadž pak bude smrt pro nás jistě jen přechodem do života
lepšího, jak nám slíbil Pán: »Kdo jí mé tělo a pije mou krev,
má život věčnýc; pak bude se nám též nadíti, že i tělo naše,
jemuž zde právě pro život věčný často ukládati musíme oběti,
povstane k věčné oslavě. až Pán ho — jak slíbil — vzkřísí v den
poslední.

V Kristu shromáždění! Mohli bychom říci, že sv. Josef jest
svatý pro naši moderní dobu. Každá doba má své zvláštní ne
bezpečí a potřeby, a Pán Bůh ve své nevyzpytatelné moudrosti
a dobrotě stará se o patřičné prostředky, by potřebám světa
zadost učinil. Tak učinil i vzhledem k naší době, kdy náměstek
jeho na zemi, nynější sv. Otec, ku zahojení ran, z nichž krvácí
jak jednotlivci tak společnost, jakožto nejjistější anejúčinnější pro
středek doporučil časté, idenní sv. přijímání. A my poznali jsme
dnes, že ze života sv. Josefa mnoho též získati můžeme pro svou
víru v nejsv. Svatost oltářní a život podle této víry. , prosme
vždy, ale zvláště dnes sv. Josefa, aby nám vyprosil pevné víry
v přítomnost Syna božího v nejsv. Svátosti oltářní, aby chránil
nás při této víře, by pudil nás milostí, jíž nám na Pánu Bohu
vyprosí, k častému i dennímu svatému přijímání a zejména
aby jako ochránce náš & přímluvce za šťastnou hodinku smrti
vyprosil nám blažené smrti a té milosti, abychom spojeni s bož—
ským Synem jeho uslyšeli od Soudce svého táž slova, která i jej
do blažené věčnosti přivítala: >Dobře, služebníku dobrý a věrný
— vejdi v radost Pána svého.: Amen. yan Ertl.

“%—



LISTY VĚDECKÉ.

Zasílání mešních stipendií.
Farář A. obdržel dopis z jižní Italie: odesílatel — jistý ka

novník — prosil o mešní stipendia. Faráři B. zaslána byla z jisté
severní diecese prosba tamního kněze o mešní intence! K dopisu
přiložen byl řádně vyhotovený doporučující list biskupův.

Smějí těmto petentům býti zaslány mešní intence?

V novějším zákonodárství církve o persolvování a další pře
dávání objednaných mší (srovn. dekrety S. C. C. »Ut debitac
z 11. května 1904 a Recenti z 22. května 1907) potírá se s celou
přísností a pod trestní pohrůžkou jakákoliv forma obchodu a vý.
těžku, nemírné shánění a hromadění a konečně lehkomyslné další
předávání mešních stipendií. Tyto nepříslušnosti musí býti z ko
řene vymýceny. Vzhledem k poslednější chybě praví se v de
kretu »Recentic: »Sunt reperti, qui a lege discedentes expressa
num. 5. Decreti (»Ut debitac) missas celebrandas commiserint,
non modo copiosius quam liceret largiri privatis, sed etiam in
consideratius; quum ignotis sibi presbyteris easdem crediderint,
nominis titulive alicuius specie decepti vel aliorum commandatio
nibus permoti, qui nec eos plane nossent nec assumpti oneris gra
vitatem satis perspectam haberent.c

Kongregace koncilová obrací se na biskupy a ostatní ordi
náry (regulární praeláty & představené řádů), aby v této důležité
věci byli náležitě bdělí a upozornili klerus na nebezpečí hrozící
z nedbání církevních nařízení, jakož i na přísnou povinnost svě
domí. Nikdo nemá odporovat nařízením církve, která vydána byla
na základě hořké zkušenosti.

Kterých předpisů musí býti dbáno při předávání mešních
stipendií? Chce-li někdo dle intencí dárce stipendií nebo dle na—
řízení církve mešní stipendia předati, může tak učiniti jen pře
dáním na jiného kněze nebo na svého ordinara. V prvém případu
jest předepsáno (srv. dekr. »Ut debitac 5. 6.) 1. že přijímatel jest
osobně znám, 2. že jest nade vši pochybnost důvěry hodným,
svědomitým knězem, 3. že o persolvování převzatých mší dá pro
střednlku ústní nebo písemné potvrzení. Za přesné dodržení těchto
předpisů ručí kněz, který stipendia předal, svým svědomím a
svým jměním. Tím jest vlastně zasílání stipendií valně obmezeno.
Absolutně jest vyloučeno, aby na cestách na př. v Italii bylo vy
hověno žádosti některého tamního kněze o stipendia: rovněž jest
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zakázáno předati stipendium cestujícímu knězi, který nemůže se
vykázati řádnými průkazy. Chce-li regulární nebo sekulární kněz
zaslati mešní stipendium mimo vlastní diecesi, musí tak učiniti jak
dekret »Recentíc I. předpisuje: (»per eorum Ordinarium, aut ipso
saltem audito atque annuentec). A kdo — biskup nebo kněz —
zaslati chce stipendia biskupu nebo knězi na východě, musí tak
učiniti prostřednictvím kongregace propagandae ňdei (II.)' nebo
apoštolského delegáta. (Odpověd S. C. C. z 9. září 1907.) jen
představení řádů a náboženských ústavů smějí — dle téže odpo—
vědi ——příslušníkům svého řádu na východě se nalézajícím bez
prostředně zaslati mešní stipendia. Kdo zašle stipendium obyčej
nému knězi, ručí za persolvování až do té doby, než dojde po
tvrzeni, že mše byla čtena; kdo předal mši biskupu nebo před
stavenému řádu“ (event. Svaté Stolici, kongregaci propag. nebo
apoštolskému delegátu), jest před Bohem a církví prost veškeré
povinnosti (5. C. C. 27, února 1905). Proto také kněz, zasílá-li
stipendium někomu mimo svou diecesi, učiní tak prostřednictvím
ordinara příjemcova ; pak stačí inu pouhé potvrzení příjmu (S. C. C.
27. února 1909).

Nejjednodušší jest, musí-li někdo stipendium předati, zaslati
je svému biskupovi nebo představenému řádu. V takových pří
padech přestává všechna další povinnost a zodpovědnost, kterou
přijímá úplně a zcela ordinar.

Biskup nebo představený řádu musí vésti dvě knihy: jednu,
v níž zaznamenávají se zaslané mešní intence s příslušným obno—
sem stipendia (Ut debita 7), a druhou, v které zapsáni jsou kněží,
kteří intence obdrželi & počet předaných stipendií (»Recentic II.).
Ordinarovi náleži pečovati dle možnosti o brzké persolvování mší,
a to.: především maji býti čteny vlastní manuální mše a pak ony
nadační, které — poněvadž v domácím kostele čteny býti ne
mohou — správně a s dovolením sv. Stolice směji býti předány
jinému kněz'. Stipendia mají býti rozdělena buď mezi domácí
klerus, mohou však také býti zaslána jiným biskupům resp. před
staveným řádů, ano i kněžím mimo diecesi, dummodo sibi noti
sint, omnique exceptione majores. Od obyčejných kněží musí
ordinar žádati potvrzení o persolvování: zasílá-li se jinému ordina
rovi, není potvrzení potřebí.

Co týká se doby, v níž musí býti mše přečtený, počíná tato
dnem, kdy mešní intence ordinarem byla přijata.

Z uvedených zde předpisů lze snadno usouditi, směli-li fa
ráři A. a B. žádaná stipendia dotyčným petentům zaslati.

A. nesměl zaslati stipendium neznámému, v cizí diecesi by
dlícímu kanovníkovi, kdežto B. svému spolubratru intencí zaslati
směl, neboť z přiloženého biskupova vysvědčení vysvítá, že petent
jest svědomitým knězem, a jestliže biskup k žádosti za stipendium
dal svůj souhlas, jest farář B. biskupem žadatelovým kryt. Nesmí
však B. zapomenouti vyžádati si potvrzení o persolvování mší a
toto potvrzení přiložiti k mešnímu žurnálu.
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Sto krátkých odpoVědí na sto volno
myslitelských otázek.

Jak známo, vydali mnichovští volnomyslitelé před časem
leták, který hromadně rozdáván větším školním dětem, v němž
náboženské učivo bylo ve stu otázkách zlehčeno a dětem dílem
pochybnosti, dílem však přímo nevěra tímto opravdu ďábelským
způsobem vočkována. Protože z tohoto letáku čerpají různé české
církvi nepřátelské časopisy a tu a tam podobné otázky ve škole
z nenadání se vyskytují, domnívá se redakce, že jest časové této
otázce i v tomto listě náležitou pozornost věnovati, a proto při
náší odpovědi na volnomyslitelské námitky, jak je v »Kath.Kir
chenzeitungc (Solnohrad) uveřejnil prof. Dr. Josef Vordermayer.
Odpovědi jsou upraveny se stanoviska katechetského a jsou ze
jména krátkou apologií bible. Třeba by čtenáři sami dovedli na
námitky ve způsobě otázek přednesené odpověděti, přece výstiž
nost a pohotovost odpovědí přijde jim vhod a zaslouží re
produkce.

|. Kdo stvořil Boha, má-li vše svůj počátek?
Bůh nemá počátku, jest od věčnosti sám od sebe; jenom

bytosti mimo Boha mají svůj začátek a byly stvořeny.
2. Co činil Bůh před stvořením světa?
O tom nám ničeho nezjevil a proto ničeho nevíme. Jistě

však byl Bůh nejvýš blažen pro svrchovanou dokonalost svou
a jeho nekonečná moudrost neměla nedostatku myšlenek.

3. Proč stvořil Bůh svět? Chyběla mu něco, pokud byl
sám V ničem?

Bohu před stvořením světa nic nechybělo. Jenom z lásky
stvořil rozumné, svobodné bytosti a pro ně svět, aby mohly na
jeho blaženosti podíl bráti.

4. Co znamenají slova: »Na počátku stvořil Bůh nebe
ož jsou nebe a země dvě hlavní částky světa asi tak

jako podlaha a střecha?
5 Nebylo stvořeno nebe (obloha) opětně a teprve druhého

dne a země jako souš teprve třetího dne?
Slovy: »Nebe a zeměc jest krátce všecko rozuměti, co

vůbec Bůh stvořil, tedy celý vesmír, a sice tak, jak to vše 5 po—
čátku bylo ještě beztvárné a bez určitého pořádku. Další zprávy
o stvoření světa líčí pak zvláště, kterak & v jakém pořádku Bůh
ednotlivé části všehomíra stvořil aneb uspořádal. Proto v bibli

čteme, že Bůh stvořil druhého dne oblohu a třetího dne na země
kouli vodu od souše oddělil a trávě, keřům a stromům ze země
vyrůsti kázal.

Při té příležitosti budiž vytčeno stanovisko věřícího kato
líka ke zprávě o stvoření světa. Církev popřává v té příčině vol
nosti různým výkladům. Věroučné články, které ze stvoření světa
vyplývají, a jež církev k věření předkládá, jsou: »Jest jeden Bůh
a to mino svět. Vesmír ve všech svých částech pochází od Boha,
byv z ničeho stvořen. Svět není věčný, samojediný Bůh jest
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věčný.: V jiných otázkách mohou se katolíci přikloniti k tomu
mínění, jež za více odůvodněné považují.

6. Byla země skutečně dříve nežli její matka, slunce a nežli
milliony stálic?

Dosud ani jeden učenec nedokázal, že slunce je matkou
země, proto můžeme klidně věřiti zprávám biblickým. — Ostatně
však dle theorie Kant-Laplaceovy, jež tvrdí, že naše sluneční
soustava se vyvinula z pralátky, z obrovské plynné koule, tvoří
právě slunce poslední bod tohoto vývoje, poněvadž ited ještě—
alespoň z části — sestává z ohnivých plynů, kdežto na př. naše
země a měsíc již jsou ztuhly.

7. Jaké světlo bylo před sluncem a hvězdami stvořenor
A kterak mohlo se toto světlo (jako den) s tmou (jako nocí)
pravidelně střidati, když ještě slunce nebylo?

Někteří vykladači Písma sv. se domnívají, že toto světlo
bylo již skutečným sluncem, jehož stvoření se později ještějeden
kráte a důkladněji líčí.

Dle výše zmíněné theorie lze však i jinak a to zcela jedno—
duše ten zjev vyložiti: Různá nebeská tělesa, která povstala
z původní první obrovské plynné koule, byla ještě ve stavu
ohnivém a proto zářila, zatím co země již ztuhla a byla tmavá.
Střídání dne 5 nocí lze vyložiti 1ůznou polohou země k hlavním
světelným tělesům.

8. Trval jeden »den: ve stvoření 24 hodiny a měl jitro
a večer?

Slovem »denc jest rozuměti jistý oddíl časový. Největší část
vykladačů kloní se k názoru, že to byla doba nesmírně dlouhá.

9. Mohly růsti stromy dříve, než bylo slunce?
Protože světelná tělesa v prostoru nebeském vyzařovala

světlo (a zajisté i teplo), byly by mohly stromy růsti idříve, než
slunce bylo stvořeno. Avšak v Písmě sv. nevypravuje se o rost
linách a stromech již dne prvého, ataké nikde nenalézáme zprávy,
že by flora hned s počátkuavkrátkém čase svého plného roz
voje dosáhla.

|O. Byli »zeměplazové- naposled stvořeni? Což nežili již
dříve než ryby a ptáci a než stromy »nesoucíovocec, jak přírodo
věda učí?

Přírodověda, najmě t. zv. palaeontologie učí, že vůbec byla
květena dříve než zvířena; tvrzení, že zeměplazové žili dříve než
ptáci a ryby, není ničím odůvodněno.

l_l.Nevyvinuly se během millionů let rostliny a zvířata samy
ze sebe, vyšší druhy z nižších?

Katolické náboženství nikomu nebrání přidržeti se názoru,
že dnešní druhy rostlin ——ano i zvířat ——Ív dlouhých dobách
samy ze sebe se vyvinuly(' totiž buď z jedné neb z několika zá
kladních forem. Není však nikterak dokázáno, že by se všecky
dnes existující druhy tak vyvinuly, a tvrzení, že by tento vývoj
trval milliony let není prokázáno.
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l2. Proč zakázal Bůh člověku požívati ovoce se stromu vě
dění dobrého a zlého? Neměl je spíšek tomu pobízeti, aby s toho
stromu jedli a naučili se znáti dobré a zlé?

Strom, o němž Písmo sv. mluví, nenazývá se »szromemvědění:
proto, že Adam a Eva požíváním ovoce s toho stromu různých
užitečných vědomostí měli nabýti a také poznati, co je dobré
a zlé. Nikoliv. Na tomto stromě mělo se zjeviti a také se zjevilo,
zda Adam a Eva ve zkoušce obstojí či nic. Ovšem pojedše ovoce
s toho stromu, nabyli oba poznání, avšak jen toho, že ]lŽ nejsou
v tom stavu, v kterém je Bůh stvořil, a že si na těle i na duši
uškodili.

l3. Proč trestal Bůh první lidí za to, že přestoupili jeho
přikázání? Když se zapověděného stromu jedli, nevěděli vůbec
ještě, co jest zle', že tedy učinili něco zlého, že neposlušnost,
trest, smrt jsou zlem. Neměl Bůh posečkati s přísným trestem,
až by první lidé své skutky konali po rozumném uvážení a vě
domě, jako rodiče mají shovívavou trpělivost s malými dětmi?
Vždyť ani zákon netrestá nevědomých dětí!

Právem potrestal Bůh první lidi za to, že přestoupili jeho
přikázání, neboť věděli zcela dobře, že přestoupení božího přiká
zání jest čímsi zlým a trestu zasluhuje. Bůh jim výslovně zakázal
požívati s toho stromu a pohrozil smrtí, kdyby přece jedli. Proto
trest byl zcela spravedlivý, vždyť Adam a Eva nebyli nevědo
mými dětmi.

I4. Když Bůh pozoroval vše, co stvořil, a viděl, že by velmi
dobré bylo, jistě se mýlil, protože i zlo ve stvořených věcech
vězelo.

Bůh se nikterak nemýlil, když o stvořených věcech prohlásil,
že jsou velmi dobré. Bůh nechtěl stvořiti svět, nad nějž lepšího
by si nebylo lze pomysliti; stvořený svět však úplně byl dle
plánu, jejž Bůh o světě měl, a v tomto smyslu shledal Bůh vše
velmi dobrým.

l5. Odkud přišel had? Kdo vlastně stvořil zlo?
l6. Aneb snad zlo bylo bez vůle boží mimo Boha? Byl by

pak ještě samojediným a všemocnýmř
Had byl ovšem v ráji jako jiná zvířata. Zlo, které ve světě

jest, jest jen z dopuštění božího; nebylo třeba je stvořiti.
Zlo nebylo zvláště stvořeno, také zlo neexistuje samo o sobě,

nýbrž vždy na něčem, co jest samo o sobě dobrým. Zlý skutek
na př. shledáváme jenom učlověka, který jest stvořen jako bytost
dobrá, který však svých schopností nedobře užívá. Nemoci,
bolest shledáváme na lidském těle, které samo o sobě jest za- '
jisté čímsi dobrým a užitečným. Zlo Bůh jen dopouští, ale ani
Bůh sám ani kdo jiný dříve než Bůh zla nestvořil.

|7. Mohl had mluvitiř Jakou řečí? Není to bajkou, co Písmo
sv. vypravuje?

Had ovšem ze své vlastní moci nemluvil, ale nic neodporuje
tomu, že zlý duch skrze hada mluvil a to tou řečí, kterou první
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lidé mluvili. Bajkou by ta událost byla pouze tehdy, kdyby zvíře
jako zvíře mluvilo.

|8. Svedla skutečně žena muže? jest proto k poslušenství
mužovu a k bolestem při porodu dětí odsouzena?

Bible nás o tom zpravuje slovy zcela jasnými; věda nemůže
nijak opaku dokázati, a proto můžeme bez rOZpaků zprávě bi
blické věřiti. ' \

l9. Byla země dříve úrodná od Boha jen k vůli číověku
prokleta?

Země byla podrobena kletbě boží vtom smyslu, že člověku
nedává svých plodů bez jeho těžké práce, a že člověk nezřídka
přes veškero namáhání své neúrodou, krupobitím'a pod. bývá
připraven o užitek své práce. A že tato kletba byla nad zemí
vyřknuta jediné k vůli prvotnímu hříchu, o tom zcela jasně vy
pravuje Písmo sv.

20. Bylo muži uloženo vzdělávati půdu zemskou a konati
práce v potu tváře své jako trest za hřích? Nemá býti práce ra—
dostí a ctí, spásou a požehnáním lidstva?

Ačkoliv namáhavé a obtížné vzdělávání půdy zemské člo
věku v ráji uloženo jako trest za hřích, přece práce dle úradku
božího člověku poskytuje radost i čest, spásu i požehnání. Práce
udržuje a utužuje síly a zdraví tělesné, a výsledky práce jsou
příčinou radosti a spokojenosti.

2I. Přišla smrt na svět následkem hříchu prvního? Neumí
rala zvířata a nepožírala se vzájemně již dříve, než člověk byl
na světě?

Bible učí pouze tomu, že smrt člověka přišla na svět jako
trest hříchu. Kdyby první lidé nebyli se dopustili hříchu, nebyli
by dle vůle boží zemřeli.

22. Nebyli lidé na světě mnohem dříve než před 6000 roky,
již v době ledové? Nepovznesli se lidé během času ze stavu zví
řecí divokostí k mravnosti a kultuře? Právě opak praví bible!

Církev katolická jest povolanou vykladatelkou sv. Písma
a nikterak nás nezavazuje, abychom věřili, že od Adama až na
naše časy uplynulo 6000 let. Protože nejnověji věda s jakousi ji
stotou dokázati se snaží, že první objevení se člověka připadá již
asi 10000—15000 let před narozením Krista Pána, můžeme to
muto výsledku badání přisvědčiti.

Co se týče vývoje lidstva ze stavu zvířecídivokostí k mrav
nosti a kultuře, sluší připomenouti, že moderní nevěrecká věda
ovšem ráda ten vývoj — v odporu s biblickými zprávami — za
jistý považuje. Avšak lze pouze to dokázati, že jenom kultura
hmotná se od počátku vzmáhala, kdežto čistota nábožensko
mravních idejí právě opačnou cestou se brala.

23. Jestliže Bůh osobně s prvními lidmi mluvil, jistě pevně
v něj věřili; proč přes to nezůstali dobrými? Tedy víra v Boha,
slovo boží a dokonce i boží přítomnost u lidí nic neprospěla?

Víra v Boha a slovo boží jest pro člověka neocenitelná pro
čas i věčnost, zvláště žije-li člověk dle této víry. Avšak člověk
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není ani k víře, ani k životu dle víry nucen, a proto mohli i Adam
a Era zhřešiti, ačkoli Bůh byl s nimi v ráji přítomen. Přítomnost"
boží v ráji nepozůstávala v patření božské bytosti, nýbrž Bůh se
zjevil tak, že člověk mohl smysly svými toho postihnouti.

24. Není nápadno, že právě při službě boží, při obětí se
stala první bratrovražda? Nebyl tento způsob bohopocty příčinou,
že lidé — bratři — hned od počátku nevraživosti rozdvojení byli?

Obětování nebylo příčinou, nýbrž pouze příležitostí, při které
se první bratrovražda stala. Proto vina nepadá ani na Boha ani
na náboženství, právě tak, jako nelze viniti rodiče neb jejich vý
chovu. jestliže zlé dítě proto, žejest trestáno, z nenávisti se začne
se svým dobrým, pochváleným bratrem vaditi aneb s ním zle
nakládá.

25. Proč učinil Bůh Kainovi znamení, aby ho nikdo ne
zabil? Kdo pak by jej mohl zabiti, vždyť mimo jeho rodiče nev
bylo lidí na světě?

Jestliže bible vypravuje, že Bůh učinil Kainovi znamení, aby
ho nikdo nezabil, jest rozumnému člověku jasno, že bible tím
chce říci, že mimo Kainovy rodiče ještě jiní lidé byli již tehdy
na světě. Adam a Eva měli mimo Kaina a Abela zřejmě ještě
jiné děti mužského i ženského pohlaví. Protože Bůh chtěl, aby se
lidé rozmnožili a jiného prostředku nebylo, vcházely děti Ada
movy vzájemně v sňatek manželský, jejich potomci rovněž vzá
jemně v manželství vstupovali, tak že po smrti Abelově zcela jistě
již četné potomstvo Adamovo a Evino na zemi žilo. Tím jest
již rozluštěna otázka následující (ZS.), odkud Kain měl svoji
manželku. 

27. Nemohl Bůh neposlušné lidstvo jinak ztrestati leč po
topou světa?

Nejedná se o to, zda mohl Bůh neposlušné lidstvo jinak
ztrestati, nýbrž zde běží o to, co chtěl Bůh učíniti, aby prosto
pášnost lidskou ztrestal.

28. Když se Bůh rozhodl lidi usmrtiti, nemohl tak učiniti
rázem místo toho, aby zhynuli po týdny trvajícím, denně rostou—
cim nebezpečí neodvratně a hrozné smrti? Což neusmrcujeme
i všechna škodlivá zviřata krátce a rychle?

Zaj'sté mohl Bůh lidi náhlou smrtí ztrestati. Dlouhá smrtelná
úzkost. kterou někteří lidé při potopě zakusili, byla ovšem těž
kým trestem. Avšak nehledě k tomu, že trest Bohem stanovený
jistě byl spravedlivý, mohla právě ta dlouhá, smrtelná úzkost lec
kterého hříšníka; přivésti k upřímné lítosti nad dosavadním hříš
ným životem a tak mu pomoci k záchraně duše. — Zvířata za
bíjíme proto krátce a rychle, že u nich nelze lítosti a polepšení
očekávati.

29. Odkud vzal Noe od každého druhu zvířat párek do
archy; vždyt zvířata žijí v různých zemích a z největší části jsou
divoká a nebezpečná?

30. Měla všechna zvířata v arše dosti místa a dosti potravy
na jeden rok? jest to možné?
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Katolická víra nenutí nás k přijetí domněnky, že všechny
země byly postiženy potopou. Nebylo tedy třeba, aby Noe vzal
do archy po páru všech zvířat, jež se na zemi tehdy vy
skytovala. Také, pokud se týče těch pásem zemských, z nichž
Noe zvířata do archy vzal, sotva lze biblický výraz »ze všech
živočichů: bráti v nejpřísnějším jeho významu. Proto jest starost
o místo a potravu pro zvířata v arše zbytečná.

3I. Nebyly již před stavbou věže babylonské na světě
různé řeči a různí národové? (Na př. Egypťané a Babylonští,
kteří dávno před potopou, začátkem třetího tisíciletí před
Kristem žili ?)

Určení času potopy jest velice nejisté, nelze tedy ani s ja
kousi pravděpodobností tvrditi, že by Egypťané a Babylonští žili
již před potopou, a že tedy již dříve byly různé řeči na světě,
než stavěna babylonská věž-.

32. ]akou řečí mluvil tehdy Bůh?
Zajisté tou, kterou mluvil oslovený.*) (Pokračov

„K Římu“l v protestantských zemích vy—
jádřeno v číslech

Ve Velké Britanniz' :: Irsku napočteno roku 1908 5,499000
katolíků. Roku 1911 přestoupilo ve třech církevních provinciích
Westminsteruj Birminghamu a Liverpoolu ke katolicismu 7400
osob. Připočteme-li k tomu přestupy v Irsku jakož i ty konverse,
které z různých příčin jsou zatajovány, jistě dojdeme číslice 8000
ročních návratů do katolické církve v Anglii.

V Německu r. 1800 bylo asi 10 millionů katolíků, nyní (dle
sčítání r. 1907) jest tam 22,109.644 katolíků.

V Hollandsku bylo r. 1800 asi 300000 katolíků, nyní skoro
2,000 000.

v Dánsku, Švédsku a Norvéžsku nebylo r. 1800 skoro
žádných katolíků.

V Dánsku napočteno r. 1909 na 8050 katolíků,
ve Švédsku jest nyní asi 3000 kat.,
v Norvěžsku 2800 katolíků. Každým rokem přihází se nej—

méně 50 až 100 konversí ke katolicismu v těch zemích. R. .S'.

*) Upozorňujeme ovšem, že snáze jest se ptáti než odpovídati. Proto
často se doporučuje mluvku otázkami přivésti ad absurdum.

Ý



LISTY HOMILETICKÉ.

Hod boží svatodu-šní.
(Působení milosti boží.)

>Utěšitel pak Duch sv. . . . ten vás
naučí všem věcemc.

jan 14, 26.

ježíš Kristus před svým odchodem z tohoto světa dal apo
štolům rozkaz, aby šli do celého světa a učili všechny ná
rody. ]ak však měli učiti, když sami ještě vše nevěděli, všemu
nerozuměli? Proto, aby mohli svět k poznání Boha přivésti,
zvláštní milosti jim bylo potřebí, a tu jim Ježíš slíbil: »Utěšitel,
Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí
všem věcem a připomene vám všecko, cožkoli jsem mluvil vám<
(jan 14, 26.) a opět pravil: »Když pak přijde ten Duch pravdy,
naučí vás všeliké pravdě.: (jan 16., 13.) »Když vás voditi budou do
škol a k vladařům, nepečujte, co byste odpovídali, neb co byste
mluvili; Duch sv. naučí vás v tu hodinu, co byste měli mluvitic.
(Luk. 12, II.) Co Ježíš slíbil, stalo se. Duch sv. na apoštoly se
stoupil, poučil je, osvítil je, že porozuměli. Bez seslání Ducha sv.,
bez jeho milosti nebyli by schopni bývali sv. apoštolové kázati
světu sv. evangelium, bez pomoci Ducha sv. by církev sv. nebyla
mohla povstati a zmohutněti, bez pomoci Ducha sv. a jeho mi
losti není ani nám možno dojíti věčné spásy.

»Milost boží působí, bychom_ nejen poznali to, co konati
máme, ale bychom poznané i vykonávali; praví sv. Augustin.
Tohoto dvojího působení milosti boží má člověk zapotřebí. Hří
chem prvotním nebyl jenom rozum zaslepen, ale i vůle k zlému
nakloněna. Jestliže tedy Bůh člověku pomoci chtěl, nestačilo, aby
rozum člověka osvítil, nutno bylo vůli jeho chorou vyléčiti a po
silniti. Bůh nadpřirozeným způsobem rozum náš osvěcuje, vůli
k činnosti probouzí a povzbuzuje, aby poznané dobré chtělaa vy
konávala.

Rádce duchovní. 18
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Čím slunce zemi, tím milost boží duši. S'unce milosti boží
vrhá do temnosti rozumu našeho jasného světla, zapuzuje tmu
bludů & předsudků, zahřívá půdu srdce, činíc je schopným kmi—
lování zákona božího. Milost boží přitahuje člověka k nebi,
k Bohu vede, s Bohem spojuje. Ozvěnou tužeb všech srdcí lid
ských jest a bude vždy slovo sv. Augustina: »Nepokojné jest
srdce naše, dokud nespočine sobě v Bohu.

Proč působí Bůh milostí svou na srdce naše? Má na zřeteli
naši Spásu, napomáhá nám k poznání své nejsvětější vůle, usnad—
ňuje nám plnění svých přikázání a tím cestu do království ne
beského. Z pouhé lásky a dobroty uděluje nám Bůh svou milost
— pomoc k životu blaženému.

Kdo milost boží má, ten může se sv. Pavlem zvolati : »Všecko
mohu v tom, který mne posilňujel (Fil. 4, 13.) Milost boží je
to, která dovede udělati z hříšníků veliké světce, z nepřátel bo
žích přátele, ze synů zavržení syny boží.

Spasitel jde městem Kafarnaum. U celní budky zří člověka
clo vybírajícího a praví mu: >Pojď za mnou.: A hle, Levi či Ma
touš vše opouští, jde za Kristem, od té chvíle přestává býti cel
níkem, stává se apoštolem. Ten, který před nedávnem dychtil
po statcích pozemských, stává se chudobným učedníkem chu
dobného Mvstra. „

U studnice ]abubovy sedí Spasitel. Zena Samaritánka při
chází vážit vody. Setkává se se Spasitelem, rozmlouvá s ním —
a ta, která přišla jako hříšnice, odchází osvícena milostí boží,
konec činí bohaprázdnému, cizoložnému životu.

Maria Magdalena se dovídá, že Pán sedí v domě bohatého
farisea a zpráva ta stává se počátkem jejího obrácení.

Pyšný fariseus Šavel stává se horlivým křesťanem, rouhač
jména ježíšova horlivým apoštolem, pronásledovatel víry Kri
stovy nejhorlivějším jejím hlasatelem, že obdivem unesen praví
sv. Jan Zlatoústý: »Viděl-li kdo většího zázraku nad onen, jenž
se stal se Šavlem? Byl to větší div vůli Savlovou překonati, než
mrtvého k životu vzkřísiti. Nebo při vzkříšení mrtvých příroda
bez odporu toho poslouchala, jenž jí rozkazoval, ale zde na svo
bodné vůli to záleželo, chtěla-li se poddati či svolení odepříti.:

Sv. Augustin dlí u svého přítele Alipia. Starý hřích a ná
ruživost probouzí se opět v srdci jeho. Vrhá se na zem a lká.
V tom však myšlenka vzniká v srdci jeho: »Vezmi a čti.: Jako
by ze sna procitnul, vstává Augustin, vrací se ku svému příteli,
u něhož nechal ležeti Písmo sv., otevře a čte: »Ne v bodování
a opilství, ne v smilství a nestydatostech, ne ve sváru a závisti
choďte, ale oblecte se v Iežíše Krista.< V duši Augustinově za
svitlo, milost boží přetrhla vazby, které jej vázaly k hříchu, Au
gustin proměněn v udivení se táže: :jaká se stala změna vsrdci
mém? Nyní nalézám svou největší blaženost a odříkání se toho,
bez čeho, jak se mi zdálo, nemohl jsem dříve živ _býti.< Sám na
sobě zkusil Augustin, co milost boží může a proto jindy volá:
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»Milost boží je nejtajemnější, vnitřní, podivnou a nevýslovnou
mocí, jež z nechtících chtící činí.:

»Jako ratolest nemůže nésti ovoce sama od sebe, nezůsta
ne-li při kmenu, tak i vy, leč zůstanete ve mně; nebo beze mne
nemůžete ničeho učiniti.: (Jan 15, 4.) Jako šťáva z vinného keře
do jednotlivých ratolestí prýštiti musí, aby ovoce vydávala, tak
i z Krista vlévati se musí milost boží do srdcí našich, bychom
mohli ovoce pro život věčný vydávati.

Jest zvykem v mnohých krajinách v květnu stavěti máje.
Uříznou v lese vysoký strom a ověsí ho proužky zlatého a stříbr
ného papíru a všelikými cetkami. Mládež pak tančí kolem stromu
a plesá. Když však strom po několik dní stojí na parném slunci.
ztrácí krásu svou přes pověšené na něm pozlátkové titěrky. Když
přišel syn jednoho učitele domů a pravil otci: »Otče, odkud to,
že strom ten vypadá tak šerednýh Otec řekl: »To je tím, že
strom je oddělen od kořene. Nyní nemůže více vláhu z půdy při
jímati. Paprsky sluneční, dříve naň tak blahodárně působící, účin
kují na něho nyní zhoubně. Právě tak je to s námi lidmi: Jak
mile je člověk těžkým hříchem od Boha odloučen, kráčí vstříc
věčné záhubě, necht ozdoben je nevím jak zlatem a stříbrem.<
Bez milosti boží posvěcující nelze dojíti spasení. (Spiragoz Pří
klady.)

Celý život náš je cesta za Kristem, králem slávy. Svými si
lami však nedovedeme se udržeti na této cestě a za Kristem se
dostati. »Bůh zajisté jest, který působí ve vás ichtění ivykonání
podle dobré vůle své.: (Fil. 2, 13.) Bez milosti boží nemůže člo
věk nic pro sebe záslužného mysliti, chtíti, činiti. Bez milosti boží
může člověk býti živ pro tento život časný, ale pro život věčný
zůstává mrtvým.

Na nádherném náhrobku jistého hřbitova byl následující
nápis: »Zde odpočívá N. N. Zemřel stár jsa 90 let, ale žil pouze
tři léta.: Jistý cestující, jenž nemohl si rozluštiti tento podivu
hodný nápis pomníkový, žádal hrobníka o vysvětlení. Tento od
větil: »Onen muž žil totiž 87 let špatně, teprve 3 léta před svou
smrtí zbožně. Proto prosil před svou smrtí, aby mu dali udělati
tento nápis. Cestující odešel zamyšlen. -—jsou lidé, kteří (tělesně)
žijí a přece (duchovně) jsou mrtvi; tot následkem toho, že jsou
bez posvěcující milosti boží. Teprve touto bývá duše znovuzro
zena k novému životu. (Spiragz Příklady.)

Za parného dne letního cestovalo několik lidí společně a unavení
ulehli pod stromem do stínu; brzy usnuli. Za nějaký čas změnil se
směr paprsků slunečních tak, že jim do obličeje padaly a tudíž
je probudily. Někteří z cestujících vstali, vydali se na další cestu
a šťastné dostali se na nocleh; ostatní, kteří se paprsky slune
čními probudili, zůstali ležet, obrátili se, zakryli si oči šátkem
& spali celý den. Když se opět probudili, vstali a spěchali za
předchozími spolucestovateli. Avšak tmavá noc zastihla je, oni
v hustém lese pobloudili a dravou zvěří roztrhání byli.

*
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Zda bylo tu slunce vinno záhuby jejich? Zda paprsky svými
nebudilo jich jako ostatní cestovatele, kteří vstavše, vydali se na
cestu a šťastné přišli k cíli? Tito uposlechli slunce je budícího,
onino 'nevšímali si ho, líně zůstali ležet, až jim zapadlo a proto
vlastní vinou upadli v záhubu.

Co značí podobenství toto? My všichni jsme pocestnými,
poutníky v životě vezdejším a bohužel usnuli jsme ve hříších.
Bůh, věčné slunce spravedlnosti, nejednou sesilá na nás paprsky
milosti své, nejednou zahřívá srdce naše láskou svou, nejednou
dobrým vnuknutím, moudrým slovem dobrých přátel a povzbu
zujícím příkladem horlivých křesťanů probouzí nás ze spánku
hříšného k životu ctnostnému.

Odkud však to, že navzdor tomu přece jen nemnoho je
těch, již by sobě opravdově protřelí zrak rozumu svého a zmu
žile povstavše ze spánku hříchů, pokud čas jest, pokud slunce
života pozemského jim svítí, kráčeli cestou do vlasti nebeské
vedoucí? Odkud? Oni nechtějí hlasu božího uposlechnouti, oni
nechtějí s milostí boží spolupůsobiti — nýbrž svévolně zůstávají
ležet v obvyklých nepravostech svých a proto jdou v ústrety zá
hubě věčné,*ač jim milost Ducha sv. právě tak jasně a hojně
svítí, jako těm, kteří hlasu božího uposlechnuvše odhodlaně po
vstali, na pravou cestu se dali a proto šťastně přešli do věčného
domova svého. Jako pozemské slunce všem stejně svítí, avšak
jenom těm prospívá, kteří jasného světla slunečního k činnosti
své užívají: tak též věčné slunce všemohoucí milosti boží Duchem
svatým poskytuje se každému člověku bez rozdílu, avšak prospívá
jen tomu, kdo s ni věrně spolupůsobí a neprotivuje se jí své
volně a zatvrzele. Kdokoli tedy zhyne, zhyne vlastní vinou
svou a všechnu příčinu záhuby své musí hledati toliko v sobě.
(B. M. Kulda.)

Nejmilejší! Milostí Ducha sv. stáváme se hodnými a schOp
nými věčné spásy. Děkujíce dnes za všechny dary a milosti
Duchu sv., jichž nám uděliti ráčil, prosme znovu, aby i na dále
nás osvěcoval, ospravedlňoval, posiloval k plnění vůle boží. Dnes
volejme z hloubi srdce svého: Přijď, Duše svatý. Amen.

František Čec/1, farář v Růženě, p. Třešť, Morava.

Hod boží svatodušní.
Pobožnost k Duchu sv.

>Věřím v Ducha sv... ., jenž s Otcem
i Synem zároveň se cti a velebíc.

Credo. Symbol. Nicean. Constant.

Dnes jest podivuhodný den, kdy Duch sv. 5 nebe přišel
a své milosti lidstvu přinesl. Splnilo se, co bylo předpověděno:
»Vypustíš Ducha svého, a (opět) stvořeni budou: 3 obnovíš tvář
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země.: (Žalm 103., BO.)Jak podivuhodně působil Duch sv.vtěch,
na které sestoupil! Apoštolé již nebyli k poznání, tak proměněni
byli v myšlenkách, slovech a skutcích ; dříve nevědomí, jsou nyní
moudří a rozumní; dříve bojácní, jsou nyní stateční a neohro—
žení; dříve ctižádostiví a svárliví, jsou nyní pokorní a pokojní,
dříve nevěděli, .proč přišel Spasitel na svět, proč musel trpěti
a zemříti, nyní to poznali vše v jasném světle, vše jim bylo jasné,
i jejich povolání, vše, co činiti mají, jest jasné před očima jejich.
Právě tak tomu _bylo také s ostními, kteří v Ježíše uvěřili, po
křtíti se dali a Ducha sv. přijali — svět znenáhla obnovil tvář
svou — byl duchovním způsobem přeměněn, a kde dříve po—
hanství panovalo se všemi neřestmi a hrůzami, se vší temnotou
nevěry, tu panuje křesťanství se všemi ctnostmi, se vší krásou
a s celým světlem víry — kde dříve nesvatý, nečistý, zlý duch
panoval 'v srdcích lidských a zlé skutky v nich konal, panuje nyní
čistý, božský sv. Duch a koná v lidech dobré skutky. A tak
jest tomu dodnes. Kde Duch sv. v lidské duši panuje, jest duše
dobrá a koná dobré skutky; kdo však zlé činí, od toho Duch sv.
odstoupil, a zlý duch, který při křtu sv. z něho vypuzen byl,
vstoupil na místo Ducha sv.

Abychom Ducha sv. přijali, v sobě zachovali. musíme se
modliti, nebot Pán Ježíš dí sám: »Otec váš nebeský dá ducha
dobrého 'těm, kteří ho prosí.: Jak mnoho příčin máme prositi
o Ducha sv.l Na apoštoly samy sestoupil Duch sv., když po
deset dní dleli na modlitbách.

Když vzpomínáme na'Ducha sv., mimovolně

»Ret se"modlí, duch se koří,
srdce nové písně tvoři,
hrady staví předsevzetí,
jak v ně Ducha síla letíc,

pěje básník (Fr. Chrám: Duchovní písně 29.). Dobře tu vystihl
básník naši pobožnost k Duchu sv. levy : »Ret se modlí, duch se
koří.< Ano, koříme se Duchu sv. jako Bohu Otci a Synu, jak vy
znáváme při Credo při mši sv.: »Věřím v Ducha sv. . . ., jenž
s Otcem i Synem zároveň se ctí (adoratur) a velebí.<< Abychom
v pobožnosti k Duchu sv. vždy lépe prospívali, uvažujme:

]. Proč a
11. jak máme Duc/za sv. ctz'tz'a velebiti?

Pojednání.
1.

Proč máme Duc/za sv. ctítz' a vele'bz'z'z':J

K této otázce nám nejlépe odpovídá samé Credo při mši
sv., jak při mešní pobožnosti v každé modlitební knize najdete.
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Praví se tu: Věřím v Ducha sv. Tím nás toto vyznání víry (Nic.
Const.) poučuje, že je Duch sv. Bůh jako Otec a Syn, to jest
první důvod, proč ho máme ctíti a velebiti. Právě víra jest první
a nejlepší způsob koření se Duchu sv. Při tom se výslovně po
dotýká, že se Duch sv. stejně cti a velebí jako Otec a Syn.

Proč však máme Ducha sv. právě tak ctíti a velebiti? Pro—
tože z Otce a Syna vychází, jak dí dále Credo.

Třetí důvod naznačuje Credo tim, že ho nazývá Pánem.
Tím se vyznačuje jeho působnost. jest jaksi Pán v nejsvětější
Trojici, jako Pán má arozděluje moc abohatství božství. VPísmě
sv. často naznačuje jeho panství, rozkazování, řízení. »Duch, kde
chce, vějec (jan 3., 8.). »Rozliční jsou darové, ale tentýž Duch . .
kterýž působí všechno ve všech... vše to působí jeden a týž
Duch, kterýž rozděluje jednomu každému, jak chce: (I. Kor. 12 ,
4., 5., II.). Proto praví sv. Bernard, že Duch sv. jest »štědrost
Boha, Bůh sám a Pán v srdci Otcec. Duch sv. jest skutečně
ve své lásce a dobrotě pokladníkem, almužníkem božím, otcem
chudých. jak ho proto máme ctíti, velebiti, vzývati!

Dalším důvodem, proč Ducha sv. máme ctíti, jest okolnost,
že jest obživitelem (vivificantem), jak ho Credo nazývá. Tím jest
krátce vyjádřena působivost Ducha sv. 'llírn jest řečeno vše, tím
jest naznačena nejkrásnější vlastnost Ducha sv. Duch sv. jest ob
živitelem ve stvoření. Opouští jaksi božství, sestupuje ke tvorům.
zvláště k člověku a vlévá jim život, vyšší život, svůj vlastní život.
Všude ve stvoření vystupuje Duch sv., jak oživuje, řídí a k cíli
vede přirozenost, milost a slávu, všude zprostředkuje vyšší, doko
nalejší život. »Duch boží vznášel se nad vodami: již při stvoření
světa a způsobil tím oddělení, pořádek, krásu a plodnost všeho
stvoření (Genesis 1., 2., Zalm 10., 8.). Člověku propůjčil rozum,
vůli svobodnou, srdce, ale také dokonalejší život ve společnosti,
ve společenském životě, jehož základy, vážnost (autorita) a láska,
jsou výrony Ducha sv. Jmenovitě jest Duch sv. obživitelem pro
člověka tím, že mu propůjčuje nadpřirozený život milosti. Po
čátek, vývoj a dokonání tohoto nadpřirozeného života milosti od
první spasitelné myšlenky až k dokonalé svatosti a k slávě ne
beské jest výsledek činnosti Ducha sv. Všechno to působí Duch
sv. a proto se právem tento nadpřirozený život milosti nazývá
»duchovnímc životem. :]ako voda:, dí sv. Cyrill Jerus., »vevšem
jest a všemu život a plodnost uděluje, jako v révě hoří, v růži
se tmí, v lilii září, tak jest Duch sv. vše ve všem: » istota vpan
nách, síla v mučednících, moudrost ve vyznavačíchc. Tak jest
Duch sv. obživovatel všeho stvoření, zvláště člověka, svatých.
Všechna tato ohromná činnost Ducha sv. vyjádřena jest v Credo
slovy: »Věřím v Ducha sv., Pána a obživovatelec. _

Ale vše to působí Duch sv. nikoli nahodile a příležitostně,
nýbrž dle Určitého plánu a řádu, pravou, dokonalou společností,
totiž sv. církví obecnou, která jest společenskou formóu křesťan
ského života. A tato církev jest v pravdě Vlastně dílem Ducha
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sv. Proto ihned ve vyznání víry v Ducha sv. následují slova:
>Věřím v jednu svatou katolickou a apoštolskou církev.: Dějiny
církve sv. jsou pravým evangeliem Ducha sv., vždyt skoro na
každé stránce skutků apoštolských, první dějepisné knihy církve
sv., nalézáme jméno Ducha sv. výslovně jmenované. Duchu sv.
se vše připisuje. Již příprava církve sv. ve Starém Zákoně se
zákonodárstvím, bohoslužbou, s proroky a jejich božskými zá
zračnými skutky jest dílem Ducha sv., jak dí vyznání víry:
:]enž mluvil skrze prorokyc. Sama církev, zařízena Spasitelem,
byla v život uvedena Duchem sv. 0 letnicích. Vše při naší církvi
sv., vlastnosti její, moc její, její úřad učitelský, kněžský a krá
lovský, sv. svátosti a milosti, božská síla, která v nich působí,
udržování, řízení, hájení a rozvoj církve — vše to působí Duch
sv., který jest jí dán, který v ní zůstává & vždy zůstane, který ji
stále řídí, skrze ni své milosti a dary rozdává, který v ní působí
od začátku až do konce. Církev jest království, dům Ducha sv.
Skutečně nemůžeme se dotýkati budovy církve sv., mystického
těla Kristova, aniž bychom nepozorovali činnost Ducha sv., který
jest její duch, jako byl duch Pána ]ežíše. Abychom se o tom
přesvědčili, vstupme jenom do chrámu Páně a tozhlédněme se tu
trochu. Vše, na co zde patříme, připomíná nám Ducha sv. Ci co
nám praví křtitelnice, kazatelna, zpovědnice, svatostánek a stůl
Páně? Nepůsobí-li zde Duch sv. a nepropůjčuje zde nám nesčet
ných dobrodiníř Přemýšlejme, co v chrámě máme, čím nám
chrámy jsou. Vším tím jest nám chrám skrze Ducha sv., v jehož
domě bydlíme, jehož dobrodiní dostáváme — jako šťastné dítky
péče boží. Na mocných křídlech Prozřetelnosti-a lásky Ducha sv.
neseni jsme jako orlové přese všechny bouře pozemské do věčné
vlasti k Srdci božímu, kde právě duch sv. bude věčným pokojem
srdcí našich. Kolik tedy příčin máme, bychom Ducha sv. ctili,
velebili, jemu se kořili a klanělil

II.

jak máme Ducha sv. ctíti a velibiti? I o tom nás poučuje
vyznání víry, když praví: »Věřím v Ducha sv. . . ., jenž s Otcem
i Synem zároveň se ctí a velebí.: Tedy tatáž úcta náleží Duchu
sv. jako Bohu Otci i Synu. To jest řádná úcta Ducha sv., imů
žeme jen jednotlivosti objasniti.

Především máme použíti Svatodušních svátků, bychom se
v úctě a v pobožnosti k Duchu sv. obnovili. Duch sv. jest Bůh,
náš Bůh, právě jako Otec a Syn. Vše, co pro nás jsou a zač jim
děkujeme, to je nám Duch sv. a za totéž máme mu děkovati.
Tato úcta a pobožnost k Duchu sv. náleží k podstatě křesťan
ského života, bez ní nemůže dojítí spasení. Musíme tedyv Ducha
sv. věřiti, v něho doufati, jeho milovatí a jemu se klaněti. Této
povinnosti činíme zadost obyčejným křesťanskýmživotem. Akdyby
i celý náš život byl určen k zvláštní jeho úctě, nebylo by to přes
příliš, nýbrž zcela ospravedlněno. On jest Bůh, naše nejvyšší dobro,
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a přikázání lásky: »Milovati budeš Boha svého z celého srdce
svého. . .: zvláště k němu směřuje, poněvadž on jes't osoba do
broty a lásky. jiný důvod k zvláštní jeho úctě jest ten, že sku
tečně věřící málo na Ducha sv. vzpomínají, často ho přehlížejí,
ačkoli on stále na nás myslí, nás dobrodiními obohacuje a v na
šem srdci bydlí. _

Při úctě Ducha sv. máme se dále něčeho varovati a něco
činiti. Varovati se máme dle slov Písma sv. dvou věcí: Ne
máme Ducha sv. v sobě uhasínati (I. Thess. 5., 19.) a nemáme
ho zarmucovati. »Nezarmucujte Ducha sv. božího, ,kterýmž zname
náni jste ke dni vykoupeníc. (Eph. 4., BO.). Uplně ubasínáme
Ducha sv. v sobě každým těžkým hříchem, zvláště hříchy proti
Duchu sv., jichž je šest a jež všechny znáte; zarmucujeme ho
každým všedním hříchem. Urážka, která ve hříchu vězí, směřuje
vlastně proti každé božské osobě; ale dostává se mu zvláštního
významu ošklivosti proti Duchu sv., protože Duch sv. zvláštním
způsobem bydlí v duši milostí boží naplněné, tím jsme zvláštním
způsobem chrámy Ducha sv. On pak je náš milý host, náš učitel
a vůdce.

Při úctě Ducha sv. máme se tedy varovati dvou věcí: ne
máme Ducha sv. v sobě uhasínati těžkým hříchem a nemáme bo
zarmucovati všedním hříchem. ,

A co máme činiti? Máme konati rozličné pobožnosti, které
nemusíme daleko hledati. Uctíváme Ducha sv., když děláme kříž,
kdykoli se modlíme: »Sláva Bohu Otci. . .,: kdykoli se modlíme
zVěřím v Bohaa, apoštolské vyznání víry. Můžeme jen mysliti
na slova, která pronášíme, vyslovujeme, a skutečně uctíváme
Ducha sv. často za den. Jsou i zvláštní modlitby a chvalozpěvy
k Duchu sv. jako Veni Sancte Spiritus, o němž se slavný ně
mecký básník Gótbe vyjádřil, že jest to modlitba genia. ]ak do—
jemné jest v klášteřícb uvádění noviců do kostela! Když jsou
uvedeni do lavic, zavzní tento chvalozpěv, kde se Duch sv. vzývá,
by naplnil svou milostí, svými dary tyto novice (nováčky). Také
se tento chvalozpěv (hymnus) zpívá při vzývání Ducha sv. před
začátkem školního roku, před počátkem missií, před zasedáním
zákonodárných sborů atd. Jiný chvalozpěv je Veni Creator Spiri
tus, oba tyto chvalozpěvy naleznete v modlitebních knihách. Ika
techismus obsahuje modlitbu před vyučováním, kde se též Duch
sv. vzývá: >Přijď, Duše sv., naplň srdce svých věřících . . .c Také
zvláště před zpytováním svědomí vzýváme Ducha sv.: >Přijď,
Duše sv.„osvět rozum můj, abych hříchy své náležitě poznal.
pohni vůli mou, bych jich srdečně litoval, upřímně se z nich vy
zpovídal, za ně dosti učinil a opravdově se polepšilc. Ve svátosti
biřmování pak pokřtěný člověk bývá od Ducha sv. posilněn, aby
víru svou statečně vyznával a podle ní živ byl. Proto se také tato
svátost v biskupských sídlech uděluje o Svatodušních svátcích.
Příležitost Ducha sv. uctívati poskytuje nám každá svátost, kterou
přijati chceme, každé pokušení, které na nás doléhá, každý vý
znamný skutek, který podniknouti hodláme, každé vykonávání
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povinností našeho stavu a povolání; nebot Duch sv. proniká celý
duchovní život, a každý úřad, každá povinnost uvádí nás ve vztah
k Duchu sv.

vakejme si také dbáti vnuknutí Ducha sv. a podle nich se
dle sil svých říditi. To je nejlepší, nejužitečnější a nejčestnější
uctívání Ducha sv. Proto byl nám dán, proto bydlí v nás, aby
nás svým vnukáním a řízením do zaslíbené země, do nebe uvedl.

Uctívejme a milujme Ducha sv., jak to činí církev sv. Každý
den ho ctí, vzývá a velebí. Nepodniká nic důležitého, aby se
k němu neobracela. Vše musí Duch sv. žehnati, dáti, bez něho
neděje se nic. Následuje v tom příkladu svého zakladatele,]ežíše
Krista. V žádném srdci nebyl Duch sv. bez přetržení uctíván
a milován, jako v božském Srdci Páně. Připisuje Duchu sv. vše,
co na podivuhodných milostech've své lidské přirozenosti obdržel
— Luk. 4., 18.: »Duch Páně nade mnou — dává se od něho
vésti — Duch sv. sestoupil v tělesné způsobě jako holubice na
něho (Luk. 3., 22.). — Tehdy veden jest Ježíš na poušť od ducha
(Mat. 4., l.); koná divy a zázraky sv. Duchem sv.: »Pakli já
Duchem božím zlé duchy vymítám, tedy přišlo mezi vás krá
lovství boží (Mat. 12., 28.), ano i veliké dílo vykoupení koná
v Duchu sv. Nikdo tak slavně nehlásal božství a božskou pů
sobnost Ducha sv. jako Pán ježíš (Jan 14., 16. a 17.), žádnému
hříchu nepředpovídá tak jistou záhubu jako hříchu proti Duchu
sv. (Mat. 12., 32.). Celou církev syou. všechny zásluhy svého vy
koupení klade v ruce Ducha sv. Rízení církve své svěřuje Duchu
sv., vše koná .v Duchu sv. Ano v posledním okamžiku svého po
zemského života, v krásné řeči na rozloučenou se svými apo
štoly a se všemi námi, kde dává tolik rozkazů, kde zjevuje tolik
tajemství, kde tolik útěchy nám poskytuje, v poslední modlitbě
za církev svou, všude jest poslední slovo Páně Duch sv. Co chce
tím jiného říci, než jak důležitý jest Duch sv. pro nás, jak dů—
ležitá jest pobožnost k němu, a' jak pobožností k Duchu sv. jeho
poslednímu přání vyhovujeme.

Kde konečně na nebi a na zemi mohli bychom býti, aby
chom nebyli poukazováni na Ducha sv.? Ve světě? Celý svět jest

jeho království, vše naplňuje, vše proniká a žehná, vše vedecíli.
V církvi? On řídí církev, nejhlubším tajemstvím; základem

její jednoty, svatosti a veškeré její působnosti jest Duch sv. Církev
jest jeho dílem od základu až k jejímu dokonání, proto jest nám
v stánku církve sv. tak dobře býti, proto máme v ní takové bo
hatství. Co bychom byli bez církve? A jakou naději bychom měli
bez církve a bez Ducha sv.? Konečně nebel Duch sv. násknebi
vede, ano v objetí Ducha sv. nalezneme pokoj a radost. Duch sv.
jest Bůh. Jemu budiž úcta, chyála a láska na každém místě jeho
království po všechny věky. (Zalm 102., 22,). Amen.

Fan Nap. 703. Holý O. Praem., farář v Holišově.
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Pondělí svatodušni.
Zač máme prositi Ducha sv.*íJ

>Přijď, Stvořiteli, Duše svatýc. Hymnus
z kancionálu.

Včera jsme uvažovali o pobožnosti k Duchu sv. na základě
vyznání víry >Credo< při mši sv. Viděli jsme, proč a jak máme
Ducha sv. ctíti a velebiti.

Zmínil jsem se při tom o chvalozpěvu »Přijď, Stvořiteli,
Duše sv.<, jak Góthe o něm se vyjádřil, že jest to modlitba ge
nia. V tomto chvalozpěvu sama církev sv. nás navádí, zač máme
Ducha sv. prositi. Naleznete tento chvalozpěv v modlitebních
knihách o svatodušních svátcích. Modlíte se jej v těchto dnech,
a s větší zbožnosti se jej budete modliti, když vám smysl tohoto
krásného chvalozpěvu trochu vyložím.

Prosíme Ducha sv. na počátku tohoto chvalozpěvu: »Přijd,
a věrných svých navštiviž mysli !. Prosíme tedy nejprve Ducha
sv., aby přišel. Duch sv. naplňuje s Otcem a Synem nebeazemi,
jest na všech. místech, jest všudypřítomný. jest proto nemožno,
aby chodil z místa na místo. To víme dobře a proto právě uží
váme výrazu »přijdc nikoli ve vlastním, nýbrž v přeneseném,
obrazném smyslu. Prosíme ho, aby svou působnost v duši naší
zvláštním způsobem ukazoval.

>Věrných svých navštiviž myslic. — Duch sv. navštěvuje
mysl, duši, přichází do ní, když v ní milost posvěcující vlévá nebo
ji rozmnožuje a zdokonaluje. V tomto chvalozpěvu míníme jen
druhou činnost, prosíme, aby Duch sv. v nás milost svou roz
množoval a zdokonaloval, nebot jest tu řeč o jeho věrných, t. j.
o křestanech, kteří již ospravedlnění byli, milost posvěcující již
mají, tedy Duchu sv. již náleží: »Věrných svých navštiviž
mysli !c

Další prosba naznačuje jasněji, co má navštívením svým
v myslích svých věrných Duch sv. způsobiti: »Naplň je nebeskou
milostííc Prosíme ho, aby srdce naše, duše naše, které svou
božskou všemohoucností stvořil a svou milostí přetvořil, milostí
naplnil, aby totiž milost posvěcující a všechny jiné dary rozmnožil
a povznesl, jak to o prvních letnicích učinil v duších apoštolů a
učedníků. Potřebujeme toho zajisté u veliké míře. Proto z hlu—
bokosti srdce svého chceme v těchto dnech Ducha sv. prositi,
aby v těchto dnech milostných naší chudobě přispěl ku pomoci,
aby slabost naší posílil, naši nedokonalost zdokonalil.

'Druhá strofa neobsahuje žádné prosby, nýbrž jen názvy,
jména Ducha sv. Následují za prosbami takořka jako pohnutky,
aby nás vyslyšel. Ale i tyto názvy naznačují působnost Ducha
sv. 3. praví nám, zač ho prositi máme. Nazývá se »Těšitel nej
blažšíc, ř prosíme ho, aby vléval útěchu do srdcí našich, aby nám
utrpení a příkoří vezdejšího života oslazoval a nám pomáhal,
abychom všechny obtíže a překážky překonati mohli.
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Dále se nazývá: »Dar nejvyššího nejdražšíc. Duch sv. nejen
dary a milosti nám dává, nýbrž sám jest dar nejdražší, který
nám dává Otec a Syn jako znamení, že náležíme Bohu, jako
rukojemství našeho zmrtvýchvstání. Prosíme tím Ducha sv., aby
tento »dar nejvyššího nejdražší: stále v nás bydlel a působil.
Nazývá se též studnicz' a vodou živou, poněvadž jest původcem
milosti, nebot milost jest ona živá voda, o níž Pán ]ežíšk Sama
ritánce mluvil, která pomáhá k životu věčnému. I prosíme
Ducha sv., aby nám z této studnice milosti potřebné udílel.

jiný název jest »oheňc. Duch sv. sestoupil na apoštolyvpo
době ohnivých jazyků, aby tak naznačil, že působí podobnějako
oheň. Při tomto názvu prosíme Ducha sv., aby duši naši ode
všech nedostatků očistil a posvětil, jako oheň čistí kovy, aby
nás ohnivou láskou k Bohu, k sobě a bližnímu naplnil.

»Pomazání vnitřníc nazývá se Duch sv., poněvadž v duši
působí podobně jako pomazání na těle; prosíme tu Ducha sv.,
aby duši naši posiloval k boji proti nepřátelům spasení.

»Světlm jest Duch sv., poněvadž rozum náš osvěcuje, jak
osvítil sv. Pavla na cestě do Damašku. Prosíme tu Ducha sv.,
aby rozum náš osvěcoval, abychom učení jeho vždy lépe chápali
a dle něho se řídili.

>Láska< se nazývá Duch sv., poněvadž od věčnosti vychází
z lásky Otce a Syna, jest osobní láska, jest původce ctnosti lásky,
kterou Boha jako Otce svého milujeme.

Kdo by si nepřál býti stále spojen s Duchem sv., jemuž
tak vznešené názvy se udělují? Prosme ho vřele, aby byl stále
naším těšitelem, aby jako nejvyšší dar nikdy z našeho srdce ne
odcházel, aby nám stále a v plné míře dával živou vodu milosti,
aby srdce naše ohněm čisté lásky své rozohnil, aby nás každý
den, každou hodinu posiloval v boji proti vášním srdce našeho
a proti útokům nepřátel našich.

I ve třetí strofé velebí se Duch sv. rozličnými “názvy.. »Sed
mero máš darů v svojí moci:, poněvadž uděluje 7 svých darů,
dar moudrosti, dar rozumu, dar rady, dar síly, dar umění, dar
pobožnosti a dar bázně boží.

aI prstem jsi ty Bohu Otci-. I tento výraz jest obrazný,
neboť Bůh Otec je pouhý duch. Bůh Syn se nazývá rámě, pra—
vice Otce. Když se praví, že Duch sv. je prstem Bohu Otci,uka
zuje se, že z Boha Otce i Syna vychází.

Také nám tento výraz připomíná, že nebeský Otec nám
skrze Ducha sv. pravou cestu k nebeské vlasti ukazuje, jako ce—
stujícímu prstem cestu naznačujeme.

»Ty jsi Otcovo zaslíbeníc, protože Otec nebeský jak skrze
proroky, tak skrze jednorozeného Syna svého častějia slavnostně
Ducha sv. přislíbil.

)A všechněch tebou obdařených přejasné osvíceníc. Slova
ta nám praví, jak Duch sv. všechny své věrné osvítil, aby učení
Páně dobře chápali.
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Prosme proto Ducha sv., aby nám 7 svých drahocenných
darů uděliti a je rozmnožiti ráčil, aby nám byl vůdcem na cestě
svatosti, aby nám pravou cestu k nebeské vlasti ukazoval, aby
nás osvítil, bychom pravdy našeho sv. náboženství vždy lépe chá
pali a dle nich život svůj zařídili.

Čtvrtá strofa obsahuje samé prosby. »Rozsvětsvětlo temným
smyslům našim, a vlej štědrou milost svou srdcím; těl“našich
zemdlených posiluj, též 11víře pravé Kristově svou mocí nás
upevňuj la Prosíme Ducha sv. 0 nebeské světlo víry a o osvícení
jeho milostí, abychom v tomto světle pravé poznali a konali,
prosíme dále o jeho štědrou milost, která tak podivuhodně vdu—
ších působí, též prosíme, aby naše zerndlená těla posiloval. Tělo
má býti dle úmyslu božího nástrojem duše, aby mohla rozličné
ctnosti konati, ale následkem hříchu dědičného jest sídlem zlé žá
dostivosti. Proto prosíme Ducha sv., aby oheň této zlé žá
dostivosti v nás uhasil a tělo učinil povolným nástrojem duše
naší.

I pátá strofa obsahuje samé prosby. aNepřítele, ďábla, pryč
zažena, v srdce naše svůj pokoj dada, abychom mu božskou mocí
mohli v pravdě vždy stálí býti a všecko zlé přemocic. Nejprve
prosíme Ducha sv., aby nepřítele přirozenosti lidské, ďábla, od
nás vždy dále zaháněl, aby nám ani na duši ani na těle nemohl
škoditi. Dále prosíme 0 pokoj, který Spasitel na svět přinesl,
který jest ovocem milosti posvěcující, pravý, nadpřirozený pokoj
s Bohem, s námi samými a s bližním. Třetí prosba jest, aby byl
naším vůdcem, abychom se všeho varovali, co by nám škoditi
mohlo, především bychom se varovali těžkého, ale i lehkého
hříchu_a abychom v dobrém, v ctnosti prospívali.

Sestá strofa zní: »Skrze sebe dejž Otce právě znát, jeho
Syna milého poznat, i tebe, těšitele Ducha,všejedinéhoapravého,
všemohoucího Boha:. O kterém poznání se zde mluví? 0 po
znání, o němž božský Spasitel pravil: »To jest život věčný, aby
poznali tebe, jediného, pravého Boha, a toho, jehož jsi poslal,
Ježíše Krista,: (Jan 17, B.), tedy mluví se zde o poznání, které
vede k životu věčnému, tudíž o poznání skrze víru, které se
láskou osvědčuje. Toto poznání může býti vždy dokonalejší;
proto může o toto poznání prositi sv. Pavel, který ve vířevysoké
dokonalosti dosáhl, jakož i člověk, který se právě na víru obrátil,
který právě ze trny nevěry nebo bludu k světlu pravé víry
došel. S touto prosbou o pokrok v poznávání Otce a Syna spo
jujeme prosbu, abychom vždy pevně se drželi pravé víry, že jest
Duch sv. Duch Otce a Syna. že z Otce a Syna zároveň vychází.

Tak jsme viděli dnes, zač Ducha sv. dle slov církve, dle
starého chvalozpěvu svatodušního prositi máme. Porozuměii jsme
slovům tohoto chvalozpěvu a tak budeme moci dle modlitebních
knih s větší vroucností a vřelostí Ducha sv. 0 všechny potřebné
milosti prositi.

Jak nutno jest zvláště za našich časů Ducha sv. 0 potřebné
milosti prositi !, Neboť je mnoho lidí, kteří nepoznávají svůj cíl,
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k němuž zde na světě jsou, aby byli dítkami božími, aby na
tomto světě tak žili, aby se stali hodnými radostí budoucího ží
vota; tento cíl neznají, neradují se z něho, nepokládají jej za do
brodiní, nýbrž za břímě, a celý způsob života jejich sotva je ho
den způsobu života člověka, což teprve křesťana. jsou sice vy
koupení krví Kristovou, ale vykoupení nalezlo v nich tvrdé, bez
citné kameny-, jsou sice pokřtěni, ale milost křtu sv. v nich vy
schla, jako dešt uschne v pískovité půdě; mají zaslíbení nebe,
ale neznají jiného nebe než radosti, příjemnosti a bohatství této
země. jistě jest špatný kupec, lehkomyslný otec rodiny, nesvě
dornitý správce, který častěji za rok sebe sama se neptá, co již
vykonal, co má ještě konati, jaké povinnosti má, jaký má příjem,
jaké dluhy má spláceti, zdali pokračuje či upadá. Zasloužl si
jméno křesťana ten, který nenalézá času, aby sebe sama vážně
se ptal: »jak to stojí s tebou? Proč jsi na světě? Co jednou
z tebe bude? Když tento život pomine, co bude potom? jsi jen
stvořen pro tento svět? Není nic lepšího než peníze, nic krásněj
šího než krásná postava tělesná, nic toužebnějšího než jísti a
piti, nic stálejšího než tato země?: Když tak poblížíte na život
mnohých, shledáte, že jsou jako blázni bez rozumu; nebot ne—
dbají na svůj vlastní cíl, zapomínají na nebe, pro kteréjsou stvo
ření a vykoupení, a žijí tak, jakoby smrtí všechno končilo.

Ale lidé neznají také pravých prostředků, aby tohoto cíle
dosáhli, čili spíše nenávidějí tyto prostředky. jak zvláště prostředky
milosti, sv. svátosti jsou jim solí v oku! (Viz Volná myšlenka:
Útok na sv. svátosti: josef Kousal zde: Rádce duchovní XX. str.
35.) jak veliké jest poblouzení v této příčině za našich dnůl Lidé '
jsou zcela odvrácení od cest Páně, nevidí, co je jim k spasení,
bloudí v temnotách. Nepoznávají, jak dobře Bůh s nimi smýšlí,
neděkují mu za dobrodiní a milosti, hledají své štěstí nikoli na
cestách Páně, nýbrž na cestách hříchu, nepoužívají prostředků,
které vedou k jejich spasení, raději užívají prostředků, které je
vedou do záhuby.

Chytří jsou dle svého způsobu, to je pravda, neboť jsou
dítkami světa, a ty jsou opatrnější, chytřejší nežli dítky boží,
nežli nábožní, spravedliví a ctnostní lidé. Vykonávají práci svou
5 velikou dovedností, rozumějí obchodu, jsou mistry ve svém
oboru, vzdělávají role a luka svá s dobrým výsledkem, vědí, ja—
kých prostředků užíti mají, aby jistého výtěžku se dodělali,znají
všechna umění podvodu a nepoctivosti, jsou jedním slovem tak
rozumní, že jeden druhému nedůvěřuje. Ale jak nevědomí, ne
šikovní, poblouzení jsou v náboženství, ve víře, v záležitostisvébo
spasení tak, že je malý školáček a věřící babička velice zahan
bují! jaká mínění pronášejí! jakých názorů hájí! jakými zása
dami dávají se véstil jakým okem pohlížejí na církev a na
všechno, co s Bohem ve spojení jestl Nepoznávají statky tohoto
světa v jejich pomíjejícnosti, výše staví pozemský užitek nežli
ctnost a pokrok v ctnosti, o časné zaopatření starají se více nežli
o milost Boží, nevěří, že nemožno jest dvěma pánům sloužiti že
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Boha zanedbává, kdo chce světu sloužiti ; nevěří, že, kdo chce
k Bohu přijíti, musí sebe přemáhati, zlé _žádostivosti potlačovati
& všeliké pýchy se odříci; nevěří, že, kdo chce býti řádným
křesťanem a věčného spasení dojíti, musí sv. svátosti přijímati,
služby boží v chrámě navštěvovati, svátky světiti, posty zacho
vávati, vše činiti, co Bůh a církev sv. poroučí. Mají zcela jiné
evangelium, a dle jejich evangelia není třeba, chce-li kdo do nebe
přijíti, sebezáporu, pokory, spravedansti, dle jejich evangelia jest
Bůh milostivý Pán, který bránu nebeskou otevře všem, kteří na
ni zaklépají; dle jejich evangelia nezáleží na tom, co kdo věří,
jaké kdo má náboženství; dle jejich evangelia není očistec, není
peklo, dle jejich evangelia nemá církev co poroučeti a předpiso
vati, nýbrž co sami ve svém duchu vymyslí, co smyslům jejich
lahodí, co vášním jejich pochlebuje, co se jim příjemným a snad
ným zdá, to je pravé, oni mají pravdu, a celá církev katolická
nemá pravdu.

Jak daleko přišli ve svém poblouzeníl Neboť není třeba
hlubokého přemýšlení, abychom se přesvědčili, že na této cestě
nemožno dojíti spasení. Ale kdyby jen zůstalo při falešných zá
sadách; ale to jest nejsmutnější, že tací lidé nemají ani zdání,
v jak politováníhodném stavu se nalézají, že nemají touhy,zněho
se vymaniti, že se jich hřích zmocní, že bázeň před hříchem a
ošklivost hříchu znenáhla ztrácejí. jak tomu může býti jináče ?
Člověk bez sebezáporu, bez modlitby, bez myšlenkyna Boha, bez
svátostí, bez víry, bez poslušnosti vůči církvi — taký člověk musí
se státi ohavným hříšníkem vůčiBohu, svému největšímu dobrodinci.

Je tomu tak skutečně ve světě? A je-li tomu tak, vidíme
z toho patrně, jak zvláště za dnešních dnů máme Ducha sv.pro
siti, aby nás a lidi tohoto věku osvítil pravým světlem, abychom
pravdu a dobré poznali, aby nás posilnil, abychom tu pravdu
neohroženě vyznávali, podle ní živi byli, poznané dobré konali a
v dobrém až do smrti setrvali, aby nás potěšil ve všech strastech
a utrpeních tohoto života, aby bydlil stále v nás svou milostí
posvěcující, aby nás očistil, abychom v dobrém a milosti vždy
lépe prospívali a pokračovali. Krátce, třeba jest zvláště naší době
Ducha sv. Modlitbou, horlivou a vytrvalou modlitbou obdrží
i nynější svět opět Ducha sv., kterého ztratil, zaslepené, vychladlé
duše opět se jím naplní, jako o letnicích byli jím naplnění sv.
apoštolé, kteří na modlitbách trvali, když Duch sv. na ně sestou
pil, Duch sv. bude opět panovati v srdcích našich a tím dojdeme
také ovoce Ducha sv., jak píše sv. Pavel (Gal. 5, 22, 23.): »Ovoce
-Ducha„sv. jest: láska, radost, pokoj, trpělivost, dobrotivost, do
brota, dlouhočekání, tichost, víra, mírnost, zdrželivost, čistota.:

Proto i my se vší horlivostí budeme o Ducha sv. prositi,
za vše, k čemu nás církev sv. chvalozpěvem »Přijd Duše svaz,
vybízí, za jeho dary, za jeho osvícení, za jeho útěchu, za jeho
milost. Tak i my budeme účastni ovoce Ducha sv. Amen.

7m: Nap. 703. Holý, O Praem. farář v Holišově.
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Pondělí svatodušní.
Duch svatý svědčí o pravdě vír—ykatolické.

Napsal Dr. Karel L. Řehák.

1. Dnešní sv. evangelium jest zakončením poučné rozmluvy,
kterou měl Pán Ježíš se závažným mužem, židem Nikodemem,
jenž byl dlouho na rozpacích, má-li Pána Ježíše, jehož skutky
viděl, uznati za Messiáše čili nic. Zvědavost ho pudila, aby se
s ním blíže seznámil; ale bázeň lidí ho zdržovala, aby se mu
přiblížil. Konečně rozhodl se navštíviti ho v noci, aby od svých
známých pozorován nebyl.

Pán Ježíš přijal Nikodema se vší láskou a poučil ho o nej
důležitějších částích víry, vedoucí ku spasení v Bohu. Jakožto
základ všeho bohulibého života naznačil však mu víru v Boha,
z které rodí se naděje na jeho zaslíbení, a pak z obou i neob
mezená láska k Bohu a pro něho i láska k bližnímu.

A tuto víru pokládá Spasitel za tolik potřebnou, že odsu
zuje každého, kdo by byl bez ní. Dl: >Kdo uvěří a pokřtěn
bude, spasen bude; kdo pak neuvěří, bude zatracenc (Mark. 16,
16.); :kdo nevěří, již (tím) jest odsouzen, že nevěří ve jméno
jednorozeného Syna Božího; (Jan 3, 18.).

2. A věru, že můžeme snadno víře z) ?ez'íše Krista, Syna
Božího, zcela bezpečně se oddatz'; neboť jest tolika důkazy stvr
zená, že od Boha pochází, že toliko rozum, zlou vůlí oslepený,
může jí odporovati, a jen vůle v hříších zatvrzelá, může jí po
hrdati. Nebo jen na Pánu Ježíši naplnila se všecka proroctví po
čínaje od onoho, jež Bůh učinil již naším prvorodičům, prvé nežli
je pro jich neposlušnost z ráje vyhnal; ipak promluvená po
všechna staletí následující o narození jeho z panny, v Betlemě;
o jeho utrpení i vzkříšení i seslání Ducha svatého.

Pán Ježíš také z'z'lživot nejkvetě/Zří,tak že mohl svým úhlav
ním nepřátelům položiti otázku: »Kdo z vás může mne trestati
ze hříchuřc (Jan 8, 4, 6.).

Pán Ježíš učinil také nesmírný počet zázraků, an ne
mocné pouhým slovem uzdravil, mrtvé křísil, bouřím poroučel,
a všude ukázal se svrchovaným Pánem. Ku zázrakům těm sám
se také odvolával jakožto ku svědectvím o svém božském po
slání, řka: »Nečiním-li skutků Otce svého, nevěřte mil. Pakli či
ním, skutkům (mým) věřte, abyste poznali a věřili, že Otec ve
mně jest, a já v Otci.: (Jan 10, 37, 38.)

Zázraky Páně, ale i zázraky jeho učedníků, jsou v pravde
nejvíce způsobilýmz', aby nás :) naší'm'ře katolické utordz'ly íupev
„ib/. Jen uvažmel

3. Po smrti Pána Ježíše vystupuje na veřejnostherusalemě
dvanáote mužů, učedníků jeho, a ti hlásají: Ten Ježíš, jehož vy
jste jako nějakého zločince ukřižovali, jest od Boha ústy proroků
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hlásaný Messiáš; jest Syn boží; jest pravý Bůh; a není dáno jiné
jméno na nebi ani na zemi, skrze něž bychom mohli spasení
věčného dojíti.

Kazatelé ty počali od prvopočátku pronásledovatz' žz'de',kteří
v zášti své byli právě Ježíše Nazaretského ukřižovali, a jimž byl
»pohoršenímc ; ale pronásledovali je i pohané, jimž víra v ukři
žovaného Boha platila »za bláznovstvíc. (I. Kor. 1, 23.) Ale vy
znavači Krista ukřižovaného, jsouce krvavě pronásledováni, opou
štěli místa, kde se jim křivdy děly, a dle rozkazu Páně utíkali
na místa jiná (Mat. 10, 23.) zároveň rozsévajíce sírně slova bo
žího, kamkoli přišli, do všech zemí vůkol až do nejvzdálenějších
krajin světa, jako dědicové jich činí až na nynější den.

Zejména krutě byli pronásledováni vyznavači Kristovi ?)prvých
třech stoletích, tak že čítá se z doby té na milliony svatých
mučedníků pro víru svatou; ale ani nejhrozne'jlřz'nátishy, křesťa
nům čz'něne',nebyly s to, víru Páně vyvrátili. _7e5t možno, že by
ona byla pouhým dílem lidí?

4. Uvažme dále, jahe'ho druhu byli ti pohane', kteří víru
Kristovu přijímali, a pak za ní největší oběti přinášeli!

Byli to lidé v bludy a pověry nejhorší ponoření a v nich
zažilí. Ba všechny veřejné pořádky byly na pohanských pošeti—
lostech založeny, tak že ten, kdo pohanství se odříkal, aby vy
znavačem Kristovým se stal, považován byl za nepřítele státu
i vlasti a musel se zříci všech veřejných úřadů. Kolik tu musel
každý přinésti obětí na cti, zdraví, majetku i životěl A stávali-li
se pohané při všem tom křesťany, zdaliž dělo se tak a díti se
mohlo bez patrného působení Ducha svatého, jenž na věřící se
stupovalř

Bohoslužba pohanů lichotz'la všem smyslům lidským a byla
tedy lidem velice milá. Na svých domnělých bozích viděli po
hané zobrazené všechny nepravosti lidské. Měli zajisté bohy za
smilníky, cizoložníky, zloděje, zlolajce; a bohoslužba jim proka
zovaná byla druhu takového, že se právem stávala školou vše
liké neřesti. A proto pohané si své bohy bránili!

Když příkladně prorok Daniel se svolením krále usmrtil
jim velikého hada, jehož oni jako boha různými prostopášnostmi
uctívali, povstala z toho taková bouře v lidu, že král, aby sám
smrti ušel, musel jim vydati Daniela, jehož oni pak vhodili
do jámy lvové, z které ho pak ovšem Bůh zázrakem vysvo
bodil.

A když so. Pavel 11Efesu toho dokazoval, že domnělá bo
hyně Diana není bohyní, ale pouhým útvarem rukou lidských,
stalo se tam veliké i nebezpečné vzbouření všeho lidu pohan
ského. '

5, A co nabízeli apoštolové Páně pohanům, takto veskrz
v neřesti mravní pohříženým?

Kázali jim tajemství boží, jež pokořují pýchu ducha lid—
ského. Hlásali rozkazy Páně: Zapři sebe sám! “Vezmi kříž svůj
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za sebe! Potírej nezřízených žádostí svýchl Klaň se člověku ukři
žovanému, an jest i Bůhí

O jak se vzpouzela pýcha pohanů proti naukám takovýmto!
Císařové jich napiali všechny páky veliké moci své, aby víru Kri
stovu zničili. [ pronásledovali křesťany mukami neihroznějšími;
ale postupu jich nezastavili, až posléze i sami sladké jho Páně
pokorně na se vzali! ]est možno mysliti, že by víra Kristova
byla pouhým dílem lidí?

6. Svatí apoštolové byli muži neučení,prostí; nebyli řečníky,
kteří by velikou výmluvností davů uchvacovali, apřece překonali
všechny učence, mudrce iumělce, jakými se bonosili pohanští
Řekové i Římané! Avšak Spasitel si právě takové muže k rozši
řování učení svého vyvolil, aby nikdo nemohl tvrditi, že učedníci
jeho lidskými prostředky obrátili svět!

Také apoštolové nečinili vstup do církve snadnym, ježto nové
členy do církve přijímali toliko po pečlivé přípravě, a když se
ukazovala při nich naděje, že v učení křesťanském přese všechna
protivenství věrně vytrvají. Poklesl- li pak přece někdo z křesťanů,
toho toliko cestou přísného pokání zpět přijímali.

Nikoho do církve lživými sliby nelákali, nižádných rozkoší
pozemských nikomu neslibovali, nikomu volnosti od plnění při
kázání, nikomu peněz a jiných dárků nedávali, jako to činiliTurci
a činí nepraví křesťané těm, koho do svých sborů přivtěliti
chtějí.

Také nikdy na moc panujících lidí nespolehali, ale toliko
na pomoc božského Mistra, jenž jim byl slíbil: »Aj, já s vámi
jsem po všecky dny až do skonání světa.c (Mat. 28, 20); )a já
prositi budu Otce, a jiného Utěšitele dá vám, abys vámi zůstával
na věky, Ducha pravdy: (jan 14,16, 17); a na tobě, Petře, jako
na skále »vzdělám církev svou,aa(ani) brány (čili mocnosti.) pe
kelné jí nepřemohou: (Mat. 16, 18..)

Apoštolové Páně podnikli úkol nejtěžší, k němuž, po lidsku
řečeno, neměli způsobilosti; podnikli boj proti smýšlení i žádání
celého světa židovského i pohanského, nžz'vajz'oeprostředků, po
lidsku řečeno, zcela nevhodných. Kdo nevidí tedy v díle jich
prstu božího, duchovně slepým jestl

My však velebíme z díla apoštolů samého všemohouciho Mistra.
A tomu chceme žíti i umříti, abychom nalezli jednou na něm
soudce plného milosrdenství. Amen.

Rádce duchovní. 19
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Nejsvětější Trojice.
Výklad doxologie: Sláva Otci.

Kostra : Úvod.
!. Sláva.: I. Oslava Boha hlavni úlohou naší.

2 Co znamená ctíti, oslavovati/>
3. _7'ak oslavujeme Boka?
a) Umíva'nz'm jeho dokonalostí.
b) Modlitbou.
c) Božskými ctnostmi.
d) Plněm'm vůle jeho.
4. Co pravz'me tedy doxologii?
5. Kdy Boha .z'neuctz'va'meiJ

„. gtczzuzi N313713373 Trojici celkem, každe' osobě
D,;wlzu SY). ještě zvláště,

III. 1. jakož bylo na počátku: oslavovali Boha a) andele',
b) všechno stvoření

2. i nyní : podívej se nyní na ande'le a svaté, na blu
daře a lzřz'šm'ky

3. i vždycky: až do smrti
a na věky věkův: když Boha oslavovati budeš zde
na zemi vždycky až do smrti, také po smrti na věč
nosti ko oslavovali budeš na věky věkův.

Závěr:
Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jakož bylo na
počátku, i nyní i vždycky a na věky vlkův. Amen.
Modlitba církevní.

Po celý rok, ale zvláště o dnešním svátku nejsvětější Tro
jice boží, vybízí nás církev sv., abychom ctili, chválili, oslavovali
Otce i Syna i Ducha sv., trojjediného Boha. Není však chvalo.
zpěvu o Bohu trojjedíném, který církev častěji klade v ústa vě
řících, který kratčeji a mocněji slávu nejsvětější Trojice boží hlásá,
než chvalozpěv vám všem známý: Sláva Otci . . . Proto jest za
jisté zcela na místě, když o dnešním svátku tento chvalózpěv si
za předmět naší úvahy zvolím a vám blíže vyložím. Nechci při
tom uváděti, že takořka v jádře základní pravdy naší sv. víry
obsahuje neb nám je připomíná. Neboť co jest hlavním obsahem
naší víry? Že jest Bůh ve třech osobách; že Bůh Otec svět stvořil,
zachovává a řídí; že Syn boží se stal člověkem a svou smrtí na
kříži nás vykoupil; že církvi, od něho založené, seslal Ducha sv.,
aby lidem všech věků ovoce vykoupení přivlastňovala, že Duch
svatý nás posvěcuje a milostí svou nám pomahá, abychom si
nebe zasloužili, kde ti, kteří v trojjediného Boha věřili a věrně
mu sloužili, věčně na něho patřiti a jeho slávy účastni budou.
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Vše to nám připomíná církevní modlitba ke cti a chvále nejsvě
tější Trojice boží. Než o tom dnes nechci mluviti, chci vám m
dějz' slova této modlitby vyložili a vám ukázali, že modlitba ta
nám přzjbomz'mínaši hlavní úlohu životní a zároveň důvody,
abychom tuto úlohu svědomitě konali.

Pojednání
-I.

1. Mistr posílá učedníka do města a dává mu peníze, aby
tam potřebné věci nakoupil; zároveň známí učedníka žádají, aby
při té příležitosti jim tam to neb ono obstaral; sám by také rád
při tom známého vojáka navštívil a město důkladněji si prohlédl.
Co jest nejdůležitější, co má v městě dělati? Která jest jeho hlavní
úloha? Patrně co mu pán poručil, proč ho do města posílal —
ostatní, co tam chce ještě činiti neb obstarati, jsou věci vedlejší,
pro něž na žádný způsob nesmí hlavní svůj úkol opomenouti.

Kdyby však učeň právě rozkaz pánův neobstaral, nýbrž celý "
čas jen věcem vedlejším a zábavám svým věnoval a peněz od
pána k rozkoší své vynaložil, zameškal by hlavní svou úlohu, byl
by zlodějem na svém pánu, a přísný trest by ho očekával.

Tak nás Bůh poslal na tento svět a dal nám rozkaz, dal
nám cíl, abychom ho poznávali a ctili, jej milovali a jemu slou
žili a tak na věky spasení byli. Peníze, které nám Bůh s sebou
dal, abychom jeho rozkaz vyplnili, jsou všechny síly našeho těla
a naší duše, zvláště rozum náš a svobodná vůle, jakoži všechny
milosti, které nám Bůh v tak hojné míře uděluje. Máme všeho
toho užívati, bychom Boha ctili a jemu sloužili. Vše ostatní, co
ještě na světě můžeme činiti, jsou věci vedlejší, kterým můžeme
čas věnovati jen, když k hlavnímu rozkazu přináležejí, když jich
Bůh od nás požaduje. nebo alespoň když nám v hlavním úkolu
nepřekážejí. Když však hlavní úlohu svou zanedbáváme, když sil
svých, času a milostí, které nám Bůh uděluje, k tomu používáme,
abychom ukájeli své žádosti, peníze vydělávali, se bavili — pak
jsme zloději na Pánu Bohu, a když se domů vrátíme, t. j. když
smrt nás před jeho soudnou stolici povolá, budeme museti vydati
přísný počet, a očekávánás nejtěžší trest.

Naší hlavní úlohou jest tedy Boha ctíti, jeho čest a chválu
rozmnožovati, ke cti a chvále boží vše konati a trpěti, Uvažujme
o tom zevrubněji.

2. Koná se někde výstava; dovedný truhlář posílá do ní
skvostnou skříň, znamenitý umělec krásný obraz. Soudci oběma
přiřknou jako cenu zlatou medaili, a král jim ji uděluje. Král
a soudci tím truhláře a malíře poctili — proč? Jest to právě,
jako by jim řekli: >]si dovedný řemeslník, znamenitý malíř;
chválíme tě pro tvou dovednost, píli a vlohy. Uznali tedy dobré
vlastnosti, přednosti obou mistrů a toto uznání také vyslovili.

*
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Ctz'm tedy někoho, když jeho dobré vlastnosti a přednosti
uznávám, proto ho chválím, svou úctu mu prokazují — naopak
zneuotz'vám někoho, když zlé o něm smýšlím nebo mluvím nebo
mu své pohrdání na jevo dávám.

Mohu-li někoho ctíti pro jeho osobní dobré vlastnosti, které
má, na př. pro jeho učenost, dovednost ctnost, dobrotu atd.,tak
ho také mohu ctíti pro jeho hodnost, pro jeho postavení.

Když na př. zeměpánu neb jeho zástupci úctu prokazují,
jeho rozkazů ochotně poslonchám, uznávám tím, že stojí nade
mnou, že mně může poroučeti, a že já jsem povinen ho po
slouchati.

3. Kdy otz'm a oslavují Boha )
a) Když jeho nekonečně dokonalé vlastnosti, přednosti po

znávám : uznávám, proto ho chválím a velebím a jemu holdují,
když uznávám, že jest můj nejvyšší Pán, jemuž s tělem i duší
náležím, jemuž jsem úplně podrobený a když ho proto ochotně
poslouchám.

6) Tak ho otz'ma oslavují každou modlitbou. Neboť když
se k Bohu modlím, co pravím? Ty jsi můj Bůh a Pán, nekonečně
vznešený a všemohoucí Bůh — já jsem ubohé stvoření, které
k tobě volá. Děkuješ na př. za šťastně dokonané žně — co pra
víš tou modlitbou díků? Ty, o Bože, jsi dárce všeho dobra; ve
své všemohoucnosti a dobrotě jsi se postaral, abych dostal bo
hatou žeň; proto ti děkuji a uznávám za svou povinnost užívati
tohoto dobrodiní dle vůle tvé. Když prosíš o zdraví, co pravíš?
Od tebe, Pane, pochází vše dobré; jediné Ty mně můžeš zdraví
dáti, nebot jsi Pán nad životem a smrtí, nade mnou anade všemi
tvory; a doufám, že mi zdraví dáš, neboť jsi nejlepší a nej
laskavčjší Otec.

0) Když vzbuzuješ víru, naději a lásku, co tím pravíš?
Bože můj, všecko pevně mám za pravdu, cojsizjevilaskrze

církev katolickou k věření předkládáš, protože jsi pravda sama
a nemůžeš se tedy ani mýliti ani klamati. Všechno pevně a dů—
věrně očekávám, co jsi nám pro zásluhy Ježíše Krista slíbil, pro
tože jsi všemohoucí, nejvýš dobrotivý a věrný a proto splniti
můžeš a chceš, co jsi nám slíbil. Miluji tě nade všecko, protože
jsi pro svrchovanou dokonalost svou veškeré naší lásky hoden.
Vizte, uznáváme tím nekonečné dokonalosti a přednosti boží,
prokazujeme mu tím úctu a oddanost, ctíme a oslavujeme ho.

d) Zcela zvláště však ctíme a oslavujeme Boha, když jeho
svatou m?li věrně komíme, hříchu se varujeme, přikázání zacho
váváme, z lásky k němu práce své konáme a ochotně snášíme
kříž, který na nás sesílá. Neboť co tím Bohu pravíme?

Když jsi ke hříchu pokoušen & z lásky k Bohu pokušení
zapuzuješ, jest to právě tak, jako bys Bohu řekl: Bože, zapo—
věděl jsi to, jsi můj nejvyšší Pán, poslechnu tě, jsi nejsvětější
a nejvýš spravedlivý. nenávidíš a trestáš hřích, proto chci raději
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umříti než hřešiti. Když některé přikázání zachováváš, práci svou
z lásky k němu konáš, pravíš mu: Bože, jsi můj nejvyšší Pán,
jemuž zcela náležím; konám to, abych ti poslušnost svou doká
zal, abych ti, svému největšímu dobrodinci, radost způsobil ajednou
k tobě do nebe se dostal. Tak Boha ctíme a oslavujeme, když
ho posloucháme, vůli jeho věrně plníme.

4. Co pravíme tedy, když se modlíme: »Sláva Otci . _.Pc
Přeji si z celého srdce, aby Bůh ode všech, všude a vždy byl
ctěn a oslavován, chci ho sám ctíti a oslavovati, jak dovedu nej
lépe, a také se chci ze všech sil vynasnažiti, aby mu i jiní pa
třičnou chválu, slávu, čest prokazovali. Praviš: Chci ho sám
oslavovati. Ale jak oslavujeme Boha? Když jeho nekonečnou ve
lebnost, jeho dokonalé vlastnosti uznáváme, k němu se modlíme,
v něho věříme, doufáme, ho milujeme a zvláště když jeho svatou
vůli věrně plníme, hříchu se varujeme, vše z lásky k němu ko
náme a trpíme. Když tedy od srdce se modlíš: »Sláva Otcic,jest
to, jako bys Bohu řekl: Trojjediný Bože! Věřím pevně, že jsi
jeden Bůh ve třech osobách, protože jsi pravda sama. Doufám
v tebe, protože jsi všemohoucí, nejvýš dobrotivý a věrný, miluji
tě nade všecko, protože jsi svrchovaně dokonalý. Děkuji ti srdečně
a uznávám, že všechno mám od tebe. Uznávám, že jsi můj nej
vyšší Pán, proto se ti chci ve všem ochotně podrobiti, hříchu se
varovati, přikázání tvá svědomitě zachovávati, vše z lásky k tobě
konati a trpěti, tebe chváliti a velebiti, co bud'u živ a na věky.
Také se chci dle sil svých vynasnažiti, aby i jiní lidé, zvláště
moji domácí v tebe věřili, vždy více tě milovali, hříchem tě
neuráželi, věrně ti sloužili a jednou na nebesích tě věčně osla
vovaH.

]e-li, jak jsem vám ukázal, naší hlavní úlohou na zemi Boha
ctíti a oslavovati, nahlédnete nyní sami, že nás krásná církevní
modlitba: »Sláva Otci . . .c na naši hlavni povinnost pamatuje, ale
také že tuto povinnost konáme, když tato slova v duchu av
pravdě se modlíme, t. j., nejen když je ústy vyslovujeme, nýbrž
i když v srdci posvátnou vážnost k tomu máme, co ústy pra
víme.

5. Ale ovšem ——tu právě Schází mno/za. Neboť řekni sám,
máš-li zvyk jméno boží při klení a zbytečné přísaze vyslovovati,
jak můžeš se v pravdě modliti »Sláva Otcic, t.j. přeji si od srdce,
tebe, trojjediného Boha, ctíti a oslavovati? Kdyby to bylo tvé
srdečné přání, zdali bys jméno boží tak lehkomyslně a lhostejně
vyslovoval? Nebo když v těžkých hřiších ze zvyku žiješ, ohavné
řeči vedeš, hříšné známosti udržuješ, opilství se oddáváš & tím
Boha těžce urážíš, jak se můžeš vpravdě modliti: »SlávaOtci...c
t. j. upřímně si žádám, oslavovati trojjediného Boha jako nej
vyššího svého Pána a jeho svatou vůli věrně plniti?

Nebo když modlitby své zanedbáváš nebo příliš nedbale
vykonáváš, mši sv. zřídka navštěvuješ a ji nábožně neslyšíš, jak
se můžeš vážně modliti: »Sláva Otci . . .<<t. j-.chci tě ctíti, oslavo

.:
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vatiř Myslíš-li to vážně, proč se nemodlíšř Proč se nenamáháš
pobožně mši sv., zvláště v neděli a ve svátek, slyšeti, aby bylo
viděti, že máš úctu před velebností boží a že jsi proniknut my
šlenkou o jeho velikosti a o své ubohostiř A ty, hospodáři,
mistře, když se modlíš: »Sláva Otci .. .c, tedy tím pravíš: Nej
vřelejší mé přání je, aby všichni lidé věřili v Boha, jemu sloužili,
neuráželi ho — myslíš-li to vážně, proč dítky a chasu tak málo
přidržuješ k modlitbě a návštěvě služeb božích, sám jim v tom
špatný příklad dáváš, v domě svém zneuctívání jména božího,
prostopášný život trpíš?

Ach, všichni máme příčinu naříkati, že modlitbu »Sláva
Otci . „. ještě. tak nedokonale v duchu a pravdě se modlíme, že
srdce naše ještě tak často na pozemských, nicotných věcech lpí,
že ještě tak často vlastní svou čest a chválu vyhledáváme, ještě
tak vlažní a roztržití jsme při modlitbě, že ještě tak málo pro
slávu boží rozníceni jsme. Kdybychom modlitbu: »Sláva Otci..c
často a dokonale se modlili, byl by celý život náš neustálé »Sláva
Otci...c, a my bychom hlavní úloze života svého nejkrásněji
dostáli.

II.

1. V některých krajinách se modlí: »Sláva Bohu Otci . ..c
Kde se však slovo Bůh nepřidává — dle původního latinského
znění — je smysl tentýž. Oslavujeme Otce i Syna i Ducha sv..
protože jsou tyto tři osoby jeden Bůh. Když se tedy modlíš:
»Sláva Otci.. ,c myslíš nejprve: »Sláva Boku lng/jedinému- —
a to jest důvod, který tě pobádá, abys vyslovoval tuto modlitbu
s nejhlubší úctou, vůbec abys se vynasnažoval oslavovati Boha
dle sil svých.

Kdyby někdo byl, kdo by v sobě spojoval všechny před—
nosti a dobré vlastnosti, které kdy člověk měl, který by byl
krásnější než všichni ostatní, silnější než největší obrové, roz
umnější, dovednější a učenější než největší duchové, mnohem
ctnostnější a světější, než všichni svatí, při tom vládce nad širo
kými zeměmi: s jakou úctou by k němu lidé pohlíželi, jak by
ho oslavovali! Jakou úctu měl bys i ty, kdybys k němu se při
blížiti a s ním mluviti mohl! A přece by tak vznešeného, moc
ného člověka předčil poslední anděl. Neboť ten ví a dovede více
než nejchytřejší a nejsilnější lidé dohromady. Kdybys však mohl
nejvyššího anděla v celé jeho kráse viděti, jak bys z úcty padl
na kolena, jak bys ho slavil! Nuže viz: nejvyšší andělé jsou proti
boží velebnosti ještě menší než trochu písku proti vysoké hoře.
Podívej se na oblohu, na milliony hvězd, jak září — uvaž, že je
diná z nich jest mnohem větší než celá naše země — uvaž, že
Bůh vše to jediným slovem stvořil, že vše svou přítomností pro
niká a vše svou moudrosti a všemohoucností řídí. Jak mocný,
vznešený, velebný to Bůh! A s tímto velebným Bohem mluvíš,
když se modlíš. Když to uvážíš, mohl bys modlitbu: »Sláva
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Otci: a jiné své modlitby tak lhostejně vykonávati? Zdaž by hlu
boká úcta a zbožnost nepronikala srdce tvé? A když uvážíš dále,
že jest to tvůj Bůh a Pán, všemohoucí Soudce tvůj. že v jeho
službě žiješ a pracuješ a že jeho vševědoucí oko neustále na tebe
hledí: vykonával bys potom své povinnosti také tak ledabyle,
chtěl bys potom proti vůli jeho se zpěčovati, hřešiti, bo urážetiř
Uvažuj proto, když se modlíš vůbec a zvláště: »Sláva Otci . ..c,
s kým mluvíš, kdo jest Bůh, a hleď tím v srdci svém roznítiti
úctu, nábožnost a horlivost.

2. Modllš se: »Sláva Otci i Synu i Duchu sv.. „. Má ti
to připomínati nejen hluboké tajemství, že se klaníme jednomu
Bohu ve třech osobách, nýbrž má tě také pamatovati na milosti
a dobrodiní, za které každé z těchto tří božských osob děkuješ,
a to tě má povzbuditi vděčně trojjedinébo Boha oslavovati.

a) Pomysli, že bys oslepl, a svatý muž modlitbou by ti zrak
opět dal; nebo že ležíš na smrtelné posteli, bolestmi mučen, a že
by tě modlitbou najednou a úplně uzdravil; jak bys mu z plna
srdce děkoval, jakou úctu po celý život bys mu zachoval, jak by
ses vynasnažil vyplniti každé přání jeho? Nuže rci: jest menší do
brodiní, za které Bohu Otci děkuješ, který tě stvořil, život
a všechny síly tělesné a duševní dal, který tě při životě udržuje
a tím každý den, ano každý okamžik zrak, zdraví nanovo ti
uštědřujeř

b) Kdybys ležel ve vězení, hladový, nemocný,—a věděl bys:
musím zde po celý život zůstati — a kdyby potom citlivý člověk
místo tebe chtěl ten trest trpěti a ty bys byl zase na svobodě,
zdravý, bohatý a šťastný: s jakou úctou, láskou a vděčností vzpo
mínal bys na svého vysvoboditele! Zdaž Bůh Syn pro tebe ne
učinil mnohem více? Hříchy tvé i tresty za ně na sebe vzalatak
tě vysvobodil z otroctví dáblova, z hrozného vězení pekla, do
něhož bys jistě byl přišel.

c) Kdyby žebravé dítě zimou zkřehlé, hladové, nemocné
ode všech opuštěné, na ulici leželo, a mocný král je k sobě vzal,
je očistil, uzdravil, jemu nejvybranější jídla, nejkrásnější šaty dal,
bohatstvím obdařil: s jakou úctou, láskou a vděčností lnulo by
dítě to k svému dobrodinci, jak by hledělo plniti vůlijeho a ra—
dost mu působiti! NeučinilDuclz szz.na tobě mnohem více? Oči
stil tě na křtu sv. a potom častěji ve svátosti pokání od malomocen
ství hříchu a štědře tě poklady v nebeské milosti své obdaroval.

Uvaž ještě jednou, za co dobrotě trojjedinébo Boha děku
ješ, a rci sám: s jakou láskou, úctouoa vděčností měl bys kněmu
hleděti, k němu se modliti, ho oslavovati, jeho vůli plniti, jemu.
radost působitil Když při modlitbě »Sláva Otci: na to pomyslíš,
budeš ji ještě tak vlažně, lhostejné, nenábožně odříkávatiř

III.

Po slovech: »Sláva Otci i Synu i Duchu sv.: říkáme dále:
»?akaž byla na parťáka..: Chceme tím říci: »Chtěl bych troj



—296—

jediného Boha oslavovati, chtěl bych, aby ho i jiní oslavovali,
jako ho od počátku světa oslavovali andělé a všichni tvorové,
jak nyní ho oslavují všichni svatí na nebi a zbožné duše na zemi:
rád bych ho tak oslavoval nyníi vždycky, pokud žíti budu,
a jednou na nebeslch na věky věkův.

1. Pravíme tedy: na počátku. Na počátku stvořil Bůh nebe
a zemi, anděly a celý svět s jeho obyvateli.

a) Co činili andělé od počátku až do nynější doby? Ne
ustále zpívají u trůnu božího: »Svatý, svatý, svatý Pán Bůh zá
stupůc, oslavují jeho velebnost, moc a vznešenost, při tom co
nejpřesněji konají vůli boží, vyřizují lidem poselství a jako strážní
andělé bdí nad lidmi. Oslavují tedy Boha tím, žejeho slávu hlá
sají a velebí a vůli- jeho poslušně plní. Tutéž úlohu máš i tyl
Uvaž jen, jak tito vznešení duchové uctivě Boha chválí, s jakou
přesností rozkazy jeho plní. A ty, slabý tvor, chtěl bys Bohu
svému patřičnou slávu odpírati, modlitbu, oslavu boží zanedbá
váti nebo jen tak ledabylo odbývati? Když nebeští duchové po
slušně vůli boží plní, chtěl bys ty, pozemský červ, se odvážiti
protiviti se jeho vůli, ho urážeti?

b) Pozoruj dále viditelne'tvary. Královský pěvec pěje (Žalm
148., 3. d.): »Chvalte Hospodina sluncei měsíc, chvalte jej všecky
hvězdy i světlo. . .c jak mohou tito nerozumní tvorové Hospo
dina chváliti? Tím, že nám boží velebnost a dokonalost zjevují,
dále že vůli jeho plní, přesně vykázanou cestou chodí, přivozují
účinky, které jim Bůh předepsal. Pohled jen na nebe, nesčetné
hvězdy — nehlásá-liž boží nezměrnost a velebnost? Poslouchej
silný vítr, jak se strachem lidé choulí při hromobití —-neslyšíš
tu hrozný chvalozpěv, který příroda zpívá na božl spravedlnost?
A když vidíš všechnu krásu na poli, v lese, v zahradách — ne
nl-liž to chvála jeho krásy a dobroty?

Když němá příroda Pána a Stvořitele svého tak oslavuje,
nechtěl bys ty, jehož Bůh mnohem výše pozdvihl, jemuž dal
rozum, aby četl v knize přírody, aby Boha poznal, jemuž dal řeč,
aby mohl Boha oslavovati, chtěl bys ty jediný ve velikém kon
certě všech tvorů němý zůstati a tím se pod nerozumné tvory
ponížiti? Když ohromná nebeská tělesa, mocné moře, blesk, když
všechny hrozné síly přírodní přesně vůli boží plní, pak bys chtěl
ty, který nejsi než malý zoubek v ohromném vesmíru, jinak se
pohybovati, než On chce, jeho pořádku se protiviti a svobodné
vůle, kterou ti dal, zneužití, bys ho urážel?

Nikoli! Nýbrž když se modlíš: »Sláva Otci . . .c, uvažuj tu
a tam; jak andělé, jak nerozumní tvorové, jak celý vesmír od
počátku světa Boha trojjediného oslavuje a ho poslouchá; zastyď
se a od srdce lituj, že jsi tak často zanedbával chváliti všemo
houcího Boha, že jsi ho spíše zneuctíval a urážel, a rozněť srdce
své k touze a předsevzetí, že se k veliké chvále boží, kterou
nebe a země hlásá, připojiti chceš z plna srdce nyní i vždycky,
co živ budeš.
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2. Nyní, pravím. Když se připravuješ k modlitbě, pohlédni
kolem sebe! Vidíš milliony nevěrců, bludařů a hříšníků, kteří
Boha hrozně urážejí — chceš k nim náležeti? Co činí dobré
dítě, když vidí. že někdo otce uráží? Když to nemůže zameziti,
alespoň hledí ho potěšiti a dvojnásobnou radost působiti. Tak
i ty, jsi—lidobrým dítkem božím, budeš se rmoutiti nad urážkami
Boha a vynasnažíš se dvojnásobnou horlivostí a poslušností ra
dost mu působiti a hněv jeho usmířiti.

Pohled však také na milliony svatých v nebi, na tisíce zbož—
ných lidí na zemi, kteří s tebou před trůnem božím se objevují,
aby s tebou obět modlitby přinesli, Neměla by jejich nábožnost
a horlivost v tobě jiskru lásky a pobožnosti roznítitiř Když dítky
otci k svátku blahopřání pronášejí, všichni přicházejí s radostí,
každé by chtělo lásku svou nejlépe mu dokázati. Když s tolika
tisíci bratří a sester před trůn boží předstupuješ, chceš býti z nich
poslední, nejlenivější? Měl by na tobě míti nejméně radosti?

3. Nikoli, vzmuž se, vynasnaž se Otci nebeskému radost
působiti co nejlepe nyní i vždycky, až ku poslednímu okamžiku
života svého. Pak můžeš také jistě doufati, že budeš Boha troj
jediného oslavovati v nebeské blaženosti na věky věkův. Neboť
když Boha nyní oslavuješ, oslavíš ho také věčným Alleluja na
nebi; když nyní se nemodlíš, Boha spíše klením a jinými hříchy
zneuctíváš, přijdeš také po smrti na místo, kde jest slyšeti jen
samou kletbu a proklínání, do pekla, a u věčném trápení budeš
oslavovati jeho spravedlnost, protože jsi v životě nechtěl oslavo
vati jeho spravedlnost, protože jsi v životě nechtěl oslavovatijeho
dobrotu. Viz, v nebi, abych tak řekl, provozují blažení věčný,
milý koncert, slaví oblažující hudební a zpěvní slavnost, při níž
každý spoluzpívá neb na svůj nástroj hraje. Na tomto světě jest
jaksi doba učení a cvičení, hudební a pěvecká zkouška, každý
musí hlas svůj v oslavě boží cvičiti, svými silami a mohutnostmi
Boha oslavovati. Kdo pak to z lenivosti zanedbává, nebo i smrtel
nými hříchy dle noty satanovy hraje, toho nemohou při nebeském
koncertě potřebovati — ten přijde k hudebnímu sboru, jehož
zpěvem jest pláč a skřípění zubů, a při němž satan takt dává.

Při kterém sboru chceš jednou býti? Kterého sboru jsi se
dosud držel? Ke kterému sboru bys přišel, kdybys nyní měl
umřítiP Byl jsi dosud horlivý v oslavě Boha, na modlitbách,služ
bách božích? Bylo tvé myšlení, žádosti, slova, skutky, utrpení
stálé »Sláva Otci . . .: ? Vynasnažil jsi se plniti vůli boží věrně,
konal jsi svědomitě povinnosti stavu svého, dobré skutky, činil
jsi dobrý úmysl Boba prací a utrpením oslavovati? Ci jsi mo.
dlitbu, služby boží zanedbával, vlažný a lhostejný při tom byl?
Snad jsi klením, proklínáním, jinými hříchy velebnost boží zne
uctíval? Podle toho, jak si na tyto otázky odpovíš, učiň dobré
předsevzetí.

Závěr. Aby vám pak tato předsevzetí snáze v paměti zůstala,
modlete se tu a tam »Siáva Otci . . .a zvláště pomalu a pobožně,
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uvažujte při tom: co jsem vám dnes o této oslavě nejsvětější
Trojice vyložil. Rekněte Bohu asi takto: »Trojjediný Bože! Věřím
v tebe, neomylná pravdol Doufám v tebe, všemohoucí dobrotivý,
věrný Bože! Miluji tě, svrchovaně dokonalý, vší lásky hodný
Bože, nejlepší dobrodinče můj! Velebím a oslavují tebe, věčný
Otče, jenž jsi mne stvořil, Synu Boží, jenž jsi mne vykoupil,
Duše svatý, jenž jsi mne posvětil. Ke své cti, slávě a chvále jsi
mne stvořil, proto tě chci rád ctlti, oslavovati co nejlépe, radost
ti působiti modlitbou a konáním svaté vůle tvé. Chtěl bych tě
tak oslavovati, jak tomu bylo na počátku, jak tě andělé na nebi
oslavovali, jak tě celý svět nadšeně oslavuje a pokorně poslou
chá. Chci tě oslavovati nyní se všemi svatými na nebi a se všemi
zbožnými na zemi a rád bych se modlil tak pobožně, jako oni.
Chci tě oslavovati horlivostí v modlitbě, věrnou poslušnosti, chci
i chválu, slávu tvou u jiných buditi, vždycky, po celý svůj život.
Dej mi k tomu milost svou, abych tě oslavovati směl také na
věky věkův v blaženosti nebeské, kde stále velebně vyvolení
zpívají chvalozpěv: »Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jakož
byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věkův. Amen.:

Dle jak. Schmitta 7m: N. 70s. Holý O. Praem., farář v Holišově.

Slavnost nejsv. Trojice boží.
Co znamená býti dítkem božím?

Napsal Dr. Karel L. Řehák.

1. Dočítáme se o sv. Ludvíkovi, že když se mu dítko na
rodilo, dal je co nejdříve pokřtíti. Pokřtěné pal: bral do svého
náručí, vroucně je poceloval a potom řekl: »Milé dítě! Dříve
bylo jsi dítětem jen mým; nyní jsi ale dítkem božím! Chvála
z toho Bohu na věky lc

A zbožný tento král mluvil věru pravdu. jakmile dotkne se
voda křestní těla člověka, stává on se dítkem božím, a nabývá
takové důstojnosti, že ona převyšuje důstojnosti králů. i důstoj
nost jakoukoli jinou; a drahocennější jest nežli všecko, co svět
nazývá velikým i vzácným. Nebo skrze křest svatý stává se člo—
věk zvláště milým Bohu Otci; stává se bratrem samého Ježíše
Krista, a obzvláštním chráněncem Ducha svatého.

Také my všichni byli jsme pokřtěni dle rozkazu Páně apo
štolům daného, ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, čili ve
jménu “nejsv. Trojice boží, jejíž slavnost právě dne dnešního ko
náme; i nám se tedy dostalo té nevýslovné důstojnosti býti dít
kami božími a spoludědici Kristovými. A proto zamlouvá se dnes,
abychom a) o této důstojnosti své vím uvažovali; a b) i sobě
připamatovalz', jaké ona povinnosti s sebou přináší?

2. Leží to již v povaze člověka, že nezůstává při tom lho
stejným, jestliže mu jiní lidé pozórnost věnují, jej uctívají i vy—
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znamenávají. Lichotí to tak jeho vrozené samolásce, jež podně
cována bývá ještě žádostivostí, kterou miláček Páně nazývá »pýclran
života:.

Rozliční lidé zakládají si však na různých přednostech, a po
těšují se jimi.

Jedni pyšní se svým vznešeným rodem z rodiny knížecí,
panovnické anebo vůbec urozené, nepamatujíce na to, že si nikdo
svých rodičů nevyvolil; a že urozenost beze vší své zásluhy pouze
z dobrodiní božího obdrželi.

Jiní nadýmají se proto, že mají bohaté rodiče i příbuzné,
aniž by po tom pátrali, pokud ti jejich příbuzní způsobem úplně
poctivým bohatství svého sdělali.

Jiní vychloubají se krásou tělesnou, zapomínajíce. že krása
tělesná jest jako polní květina, jež rychle odumírá a také není
zásluhou jejich.

Jiní nadýmají se domýšlivostí pro své schopnosti duševní,
jakoby si je byli sami dali; anebo pro své vědomosti, ku kterým
přece toliko Bůh vloh, příležitostí ku vzdělání a bystrosti roz
umu udělil.

Jiní chlubí se svým úborem, svými klenoty, svými statky,
a domnívají se, že jim patří všeliké vysoké tituly i hodnosti, jež
je mají štastnými učiniti. Ale uvážíme—li chladným rozumem
o všech těchto přednostech pozemských, jakou že ony mají v pravdě
cenu?

I nejzdravější a nejkrásnější i nejučenější lidé sklesli dříve
nebo později do hrobu, a nezbylo po nich leč něco prachu, zkte
rého tělo lidské bylo utvořeno. Zdaliž nestane se tak i každému
z nás? Kdo by mohl o tom pochybovatiř

A zač stojí v pravdě pozemská oslava i nejvyšší? Jest to
pouhý dým, který na chvilku snad svou vůní omamuje, a pak
beze stopy mizí. Jak často se stává, že komu dnes volají ho-.
sannal za málo dnů provolávají mu hanba! a ukřižuj!

A co jiného po sobě zanechávají požitky pozemské, vůbec
leč bolnou vzpomínku, ba snad i trpké hryzení svědomí, jestliže
si člověk dovolil věcí hříšných!

3. Ýak jinak se to má s vyznamenáním, jaké/zo se nám
dostala na křtu svatém! Jak převzácnou jestiť důstojnost dítka
božího! Čeho vyššího mohl by si tvor pozemský ještě přáti,
než když líbiti se může Pánu nebes i země, jenž mu byl ži
vot dal?

Když sv. Jan pokřtil Pána Ježíše v řeceJordánu, hlas s nebe
stal se nad ním řkoucí: »Tentot jest Syn můj milý, v němž se
mi dobře zalíbilolc A podobně když leje kněz vodu křestní na
hlavu křtěncovu, přijímá ho Bůh Otec za dítko své, jak svědčí
o tom sv. apoštol národů slovy epištoly své ku Galatským (3,
26.) řka: »Všichni jste synové skrze víru, kteráž jest v Krista
Ježíše.:

V Zákonu Starém miloval lid vyvolený Hospodina Boha
svého, a přece nesměli ho židé oslovovati jménem »Otčelc nýbrž



—300—

volali k němu jakožto ku »Pánu záúupůc, jakožto ku »králi králů
a Stvořiteli všech věcí:. Chtějí-li se židé chlubiti, chlubívali se
jen jakožto synové arciotce svého Abrahama. Sladkéjméno »Otče
náš la Bohu dávati naučil nás, vyznavače své, teprve Pán Ježíš!
Kdyby nebyl on nás na dítky boží povýšil, nikdo nebyl by se směl
opovažovati, volati k Bohu jakožto k Otci svému. A my všichni
nyní víme, že kdo křest svatý přijali a víru v Ježíše Krista za
chovávají, že všichni jsou dítkami božími, ať jsou již na světě
bohatí nebo chudí, zdraví nebo nemocní, učení nebo neučení,
páni nebo sluhové, muži nebo ženy, mladí nebo staří!

4. Jsme-li ale dítkami božími a proto i spoludědici 5 Pá
nem ježíšem v nebi: jaké že z té vysoké důstojnosti pauzou nám
z'povinnosti?

Kdo jest král či kníže, na toho se sluší, aby smýšlel, mluvil,
jednal ve všem důstojně, právě jako král či kníže. Bylo by dle
toho hanbou, kdyby syn krále pásl vepře; nehodilo by se tak
pro něho! Kdyby se kněžna postavila sama k neckám, aby prala
anebo jiné hrubé práce konala, ač poctivá práce každá jest cti
hodná, řeklo by se přece: pro kněžnu se to nehodí. A tak ani
pro dítko boží se nehodí, oddávati se hříchům, znečišťovati svou
duši a činiti se otrokem svého těla, ba i ďábla!

Ale jak mnoho jest, žel Bohul těch křesťanů, dítek božích,
'kteří na svou důstojnost ku své hanbě zapomínají!

Pýchou se nadouvají, jako činil padlý anděl, jenž prohlásil:
Nebudu sloužiti Bohu, ale sám sobě, učiním trůn nad hvězdami.

jak mnoho jich zapomíná na Boha pro mamon, jakoby
tu věčně žíti anebo něco z něho na věčnost si odnésti mohlil

Jak mnoho oddává se jich smilstvu, cizoložstvu, opilství
a jiným neřestem, jimiž duši v otroctví uvádějí a sebe často pod
němou tvář zahazujíl

jak mnoho křesťanů oddává se nepřátelství, hněvům, po
mstám, nedbalosti a žije úplně dle převrácených žádostí svých!

5. Když se jednou farz'seove' chlubilz' slovy: »Abraham,
otec náš,: řekl jim Spasitel (Jan 8, 39.): »Jste-li synové Abraha
movi, tedy i skutky Abrahamovy čiňtelc čili věnujte Bohu svou
plnou víru; důvěřujte v něho, i když naděje lidská marnou se
zdá; osvědčujte mu poslušnost i lásku jako Abraham, jenž byl
ochoten z poslušnosti k Bohu v obět přinésti i jediného milova
ného syna svého!

A toto napomenutí Spasitelovo platí i ovšem nám, zejména
ale všem farizejským, pokryteckým křesťanům. Pán napomíná:
]ste-lifdítkami božími, užívejte tedy rozumu svého, aby Boha

'Otce svého i Syna jeho i Ducha svatého vždy lépe v dílech je
jich poznával; užívejte svobody vůle své, abyste Bohu vždy do
konaleji sloužili a dle vzoru, jejž jsem vám byl životem svým
zanechal, všude se chovali, smýšleli, mluvili a jednali. A tak
jsouce jakožto dítkarni božími pro nebe povolanými, abyste také
i spoludědici mými v nebesích státi se si zasloužili. Amen.
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Neděle druhá po sv. Duchu.
Ježíš Kristus naším hostitelem.

»lá jsem cesta, pravda a život.:
(jan 14, 6.)

O Alexandru Velikém, který si chtěl podmanit celý svět,
se vypravuje, že pokaždé plakával, kdykoli za tiché noci k hvězdám
se zadíval. Co bylo příčinou pláče u muže železného srdce, otu
žilého a zkušeného? Vydobyl již mnoho zemí a říší. Za dne zdály
se mu tyto dosti velikými, naplňovaly jej pýchou: ale za noci
když se rozhlédl do nekonečných světů hvězd na obloze, plakal.
že všecky země a říše, jichž vydobyl, jsou příliš nepatrnými proti
světům nad námi, plakal lítostí, že jich také dobýti nemůže.

Touha po slávě byla příčinou nenasytnosti a nespokojenosti.
V nejlepším mládí u města Babylonu na cestě za štěstím a slávou _
světskou, v okamžiku, když vyslanci nejvzdálenějších národů, ba
i Kartaginští a Římané ho pozdravili a s nimi se radil, jakby
nejsnáze Arabie a celého západu se zmocnil,přepadla jej zimnice
a vyrvala z počtu živých. Ztratil vše, co těžce vydobyl, co bylo
jeho chloubou, ztratil i život.

Syn boží, Spasitel náš, ukázal nám jiné světy, mnohem krás
nější, nepomíjejicí, jichž možno každému vydobýti bez namáhání,
beze zbraní válečných, světy, které uquojí mysl naši nejdokona—
leji a naplní chloubou a slávou nehynoucí. Sám ukázal cestu,
sám jich v lidském těle vydobyl a pro všecky připravil místa,
aby všichni mohli tam kralovati adojíti blaha nejvyššího. .Pojdte,
požehnaní Otce mého, a vládněte královstvím, jež vám připraveno
od věčnosti.: Nebe jest tím královstvím, jehož možno každému
dosáhnouti, kdo kráčí věrně ve stopách za Pánem Ježíšem. »Já
jsem pravda, cesta a život.: Pán ]ežíš naším hostitelem. Volá nás
k duchovní hostině, ku své pravdě, ku svému příkladu, k sobě
samému v nejsvětější Svátosti oltářní.

PojednánL
1. Kristus jest naší pravdou. »Protojsem přišel na svět,: řekl

k Pilátovi, »abych svědectví vydal pravdě.<<Kristus, pravda sama,
poučil nás o Bohu, o našem určení, o prostředcích, jak nejsnáze
možno dojíti spokojenosti na světě a pravého štěstí po smrti.
Pravdu tu svěřil své církvi, dal jí dar neomylnosti, aby učení
neporušené chránila a kázala po všecky věky až do skonání světa.
Pravda ta jest skutečně božská. dokonalá, nezměnitelná, nebcť
vyšla z úst božských; jest všeobecná, protože uspokojuje všecky
potřeby lidí prostých i vznešených, neučených i nejučenějších;
věčná, poněvadž >nebe i země pominou,-o řekl sám Spasitel, »ale
slova má nepominou.c (Mar. 13, 31.)

Štasten, kdo ty pravdy zná, třeba by kromě těchto ničeho
neznal; neštasten, kdo jich nezná, třeba by kromě nich znal všecko
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iiné. Běda tomu, kdo pravdy ztratil a nalézá se v bludu, třeba
by byl nejbohatším a nejmocnějším. Královně Marii Stuartové
ukradli za její nepřítomnosti různé cenné papíry, drahokamy a
peníze. »Dvě jsou věci, jichž mi nikdo nemůže odciziti,c pravila
chladnokrevně královna, »jest to moje královská krev a láska,
jakou má moje srdce pro náboženství mých otců.: Tak každý
věřící křesťan může říci: »Kdybych neměl ničeho, leč krev kře
sťanskou, jež ze srdce Spasitele ve sv. přijímání v srdci mém
koluje, a pravdy, jež mi Syn boží oznámil, jsem přece jen nej
šťastnějším a nejbohatším tvorem na světě; Slavný přírodozpy
tec italský Volta, věřící katolík, považoval učení Kristovo, sv. ná
boženství, za nejvzácnější poklad. Učastnil se všech pobožnosti
s obecným lidem, vyučoval veřejně o nedělích opuštěné dítky
katechismu, aby i tyto nalezly pokoje a štěstí v pravdách bož—
ských.

Jak šťasten jest každý křesťan, že se nenarodil jako pohan
aneb bludař, ale v srdci svém nosí pravdu, jež oblažuje a sílí a
ukazuje pravou cestu ku království nebeskému.

2. Ježíš Kristus jest naše cesta. Smrtí svou zadost učinil
spravedlnosti božské, otevřel nebe hříchem zavřené, upravil cestu
spásy, nebot toliko skrze něho máme přístupu k Otci nebeskému.
»Nikdo nepřijde k Otci, leč skrze mne.<

Ukázal nám cestu vedoucí do života čili kspojení s Bohem,
dal nám přikázání a rady'“evangelické, ukázal svým životem, jak
žíti máme; jest naším vůdcem na cestě ctnosti a dokonalosti,
posiluje nás svými milostmi, církví svou, matkou naší, těší nás
v bolestech, nehodách, neštěstí, kráčí s křížem svým před námi
volaje: »Chce-li kdo za mnou přijíti, vezmi kříž svůj, následuj
mne.: »Jho mě je sladké, břímě lehké.: Bez Pána Ježíše jest život
na světě údolím slzavým, s Pánem Ježíšem jest rájem. Zvěčnělý
slavný biskup Dr. Jan Zwerger ze Sekavy vypravuje o sobě, že
byl jednou od představených svých r. 1845 poslán do jednoho
ústavu, aby tam konal exercicie a připravil všecky ku sv. svá
tostem. Byla to káznice, v níž 160 odsouzenců úpělo v okovech,
ve stáří od 16 do 70 let. Všichni už dávno zapomněli na pravdy
sv. náboženství, zbloudili s cesty, po níž Kristus kráčel. Když
pak se jim pravdy ty opět uvedly na mysl, byli všichni nevý
slovně šťastni, když vykonali sv. zpověď a posilnili se nejsvětějším
tělem Páně, jásali, že se jim zdá, jakoby se znovu narodili. Všecko
nepohodlí, žalář, těžké práce, okovy netísnily už tolik, konali vše
s ochotou, snášeli vše trpělivě, vědouce, že je to zaslouženým
trestem za různé přečiny, že si odpykávají časné tresty už zde
na světě za hříchy a poblouzení. Jeden z trestanců, muž 40letý,
radostí pláče pravil k duchovnímu: >Jsem nevýslovně šťasten
v těchto okovech, a až vyprší doba trestu, p0prosím ředitele ža
láře, aby mi okovy daroval neb prodal, abych je mohl do své
smrti nositi za trest za všecky poklesky, jen abych Boha dosta
tečně usmířil.: Po letech nalezl duchovní Zwerger téhož muže
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v žaláři na smrtelném lůžku Nedal si vzíti okovů, ležel s nimi
až do své smrti, stále nadšen radostí, že aspoň částečně Boha
usmíří na světě a vyhne se trestům věčným. — Kdo miluje Boha,
kdo miluje sebe, nelekne se sebe větších překážek, nehod akřížků,
kráčí vesele za vůdcem, za Kristem, cestou trnitou, úzkou ale
bezpečnou ku blaženosti věčné!

jak jest křesťan šťasten, že Pán ježíš provází cestou toho
života, na ní udržuje a v nehodách posiluje!

3. Ježíš Kristus jest náš život. Umřel za nás, abychom život
měli a hojněji měli (jan 10, 10.), a tento nadpřirozený život dává
nám svou milostí posvěcující v sedmi pramenech, sv. svátostech,
do duše se vlévajících Touto milostí řídí celý život náš; cokoli
dobrého činíme, činí to sám Pán Ježíš. »já jsem vinný kmen, vy
jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese ovoce
mnohé, neboť beze mne nemůžete ničeho učiniti.c (jan 15, 5.)
Touto milostí stali jsme se všichni syny božími, bratry Kristo
vými.

Avšak to nestačilo ještě lásce Kristově. Dává nám své vlastní
tělo za pokrm, svou vlascní krev za nápoj, sebe sama, svůj život,
abychom v něm žili a on žil v nás.

Za revoluce francouzské usnesl se konvent, aby si získal
lásku lidu, že se bude v Paříži péci chléb .pro každého stejný,
pro bohaté, pro chudé, a bude se jmenovati »chléb rovnostic.
Nevyšlo to z lásky k lidu, ale k oklamání, aby předákům revo
luce lid nepřekážel a za přátele je považoval.

Pán ]ežíš nechal nám zde pravý chléb rovnosti. Volá ke
stolu svému každého, bohaté i chudé, vznešené i prosté, zdravé
i nemocné, volá nejopuštěnějši, opovržené/u světa, všem nabízí
tělo své, život svůj božský, aby všichni měli jednoho, společného
Otce na nebi, všichni došli spokojenosti na zemi a blaženosti
věčné v království nebeském po smrti.

Francouzský přítel mládeže, slavný Msgr. de Ségur, napsal:
»Poznal jsem v Paříži tolik mladých lidí, kteří obklopeni příklady
nečistoty a nestoudnosti, žili přece v andělské čistotě. A co je
zachránilo? Každý týden přistupovali k stolu Páně.

Protestanté nejraději brali si za služebné katolíky, říkali
o nich, že jsou nejvěrnější, nejpoctivější ti, kteří častěji přijímají
sv. svátosti. Sv. Filip Nerejský, nejoblíbenější zpovědník a rádce
římské mládeže, řekl jako 701etý stařec: >Častější sv. přijímání
spojené s upřímnou a něžnou láskou kRodičce boží, Panně Marii,
jest nejen nejlepším ale i jediným prostředkem,jenžjes tovmla
dých lidech udržeti čistotu mravů a život víry, a klesne-li kdo,
ihned pozvednouti, slabost vyhojiti a proti novému pádu —
ozbrojiti.:

jak šťastni jsme, my křesťané, že už jako dítky na křtu sv.
obdrželi jsme život milosti, a když jsme jej nerozvážně ztratili
hříchem těžkým, znovu zase nabyli ve svátosti pokání; jak šťastni,
že můžeme tak často přijmouti život sám božský, tělo Páně, aby
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Kristus byl naším hostem, naším životem,. řídil naše myšlenky,
řeči, žádosti a skutky! Dostalo se nám nevýslovného štěstí, že
jsme byli povoláni ku veliké večeři nebeské, ku pramenům mi
lostí božských, kéž není jednoho mezi námi, který by hledal vý
mluvy a zříkal se hostiny nebeské. Spasitel náš řekl výstražná
slova: »Mnoho jest povolaných, ale málo vyvolených.: Kéž se
nalézáme všichni mezi vyvolenýmil

Prosme denně za milost, abychom v pravdě učení Kristova
stále kráčeli, s pravé cesty nikdy se neuchýlili, pravdou a tělem
Páně posilování, svatý život vedli a jednou v životě věčném 5 Je
žíšem na věky spojeni byli. V. M. Váchal.

Po druhé neděli po sv- Duchu.
Na slavnost božského Srdce Páně.

(Dle Ondřeje Hamerle C. :s. R.)

>U mne jest bohatství a sláva, pře
hojné statky a spravedlnost.: (Přísl.

Nejkrásnějším a nejušlechtilejším výronem zbožnostia života
křesťanského jest slavnost božského srdce Ježíšova. Abychom se
v pobožnosti a lásce k božskému srdci Páně rozohnili a upevnili,
uvažujme, kolik milostí a dobrodiní v dnešní truchlivé době to
muto božskému srdci děkujeme a od něho dosíci můžeme, jak
veliká plnost požehnání nám v tomto srdci uschována jest, jakož
to Písmo svaté dokládá, když o tomto srdci dí: gU mne jest
bohatství a sláva, přehojné statky a spravedlnost.: Obožslze'srdce
?ežz'šow, nauč nás dnes své poklady énátz' a po nich ohnivě
toužili.

Pojednání.
1. K papeži Piovi IX., když svá jubilea jako papež, biskup a

kněz slavil, přicházeli ze všech končin světa tisíce a tisíce pout
níků, aby jemu svou dětinnou úctu prokázali a přinesli mu své
a svých spoluobčanů dary lásky. Tu přinesli mnozí velmi krásné
a významné dary, bohatí páni a knížata nabízeli bohaté dary, ale
též chudí lidé, dělníci a čeleď přinášeli svůj groš.

Jednou objevili se též poutníci z jedné málo zámožné kra
jiny a přinesli svoje dary. Svatý Otče, řekli, rádi bychom ti více
přinesli, nebo daleko větší jest naše láska, než naše dary. Ale
nepovrhuj jimi. Víš zajisté, že jsme obyvatelé chudé jedné kra
jiny. — O nikoliv, odpověděl pohnut papež, nejste chudí, vy jste zá
možní; nebot zachovali jste si katolickou víru a jste sjednocení
u víře. Za největší štěstí země považoval svatý Otec zachování
katolické víry a jednoty v ni.
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Papež měl pravdu. Nejchudšíčlověkjest, dokavad katolickou
víru neporušenu věrně zachovává, bohat, vládne statkem, oproti
němuž veškery statky světa titěrností jsou. Tato víra povznáší
nás z prachu a bídy světa, ukazuje nám ušlechtilost našeho dů
stojenství, vznešenost našeho povolání, poukazuje nás na jednoho
Otce v nebesích a zove nás jeho dltkami, a ujišťuje nás věčnou
blaženosti. Bohužel, že se za nynější doby celé tábory mobilisují,
aby katolíkům- tento drahocenný poklad vyrvaly.

I na nás doléhají nesčetní nepřátelé naší víry a _namáhají
se všemožně, aby nám ji vyrvali a bohužel že u mnohých s ne
malým výsledkem. Či jest to veliká řidkost, že křesťanská man
želka naříkati nucena jest: Můj muž ztratil víru, od mnoha let
neplní už křesťanských povinností, ano činí ještě zbožnost a ná
boženství před dětmi směšným a tupí je. Anebo jsou slzy kte—
sťanských matek řídké, jež n-id nevěrou toho anebo onoho ze
svých dítek pláčou a s povzdechy dí: Vychovala jsem si to—
hoto syna ptece tak křesťansky, dala jsem si tolik starostí, abych
ctnost a bázeň boží do srdce jeho vštípila, a nyní se stal tupí
telem náboženství. Uštěpačná slova jsou odpovědí na moje lásky
plná napominání. jak mnohý duchovní správce musí se žalem
doznati, že křesťanský smysl a nábožnost v jeho _obcimizí. Smut
ným, ale výmluvným toho svědectvím jsou mu prázdný kostel,
zřídka navštěvwané zpovědnice a špatné knihy aspisy, jež všady
rozšiřovány a čteny bývají.- Ano, nejmilejší daleko široko se toto
zlo rozšířilo a peklo ve spojení se svými společníky na zemi jest
neustále při práci, aby svět vždy více v jeho náboženském pře
svědčení ohromilo a jemu jed nevěry vštípilo.

jak jest to možno, tu pevnýmzůstati,asvatou víruvsrdcícb
jednotlivců, v rodinách. v obci zachovati? Tím, že i my seksrdci
Ježíše obrátíme. Ono jest to srdce, jež Spasitele za jeho pozem
ského putování pudilo, aby všady temnoty nevěry rozehnal a
světlo víry rozšířil, jež ho pohnulo, aby nepřetržitě zástupy kvíře
napomínal, aby ji co nejdůrazněji vyžadoval, a jí divy odměnil.

, Od časného rána až do pozdního večera vyučoval lid, neúnavně
Vyvracel námitky protivníků, se vší trpělivostí snášel malou chá
pavost učedníků, pln lásky snižoval se k slabé chápavosti dítek,
a s nevylíčitelnou radostí chválil ony, u nichž ochotnou a roz
hodnóu víru nalezl. Většina zázraků, jež konal, byla odměnou za
zásluhy viry. Tolik pracovati, snášetí, obětovati, aby světlo víry
rozšířil, nutilo Vykupitele jeho láskyplné srdce. Myslíte, že toto
srdce nyní méně miluje? Ano, že nyní méně mu na tom záleží,
aby nám světlo víry zachovalo? Ljevil přece Spasitel blahoslavené
Margaretě, že k této pobožnosti vybízí, aby říši satanovu zničil,
aby mnoha chudým, nevděčným, nevěreckým srdcím, jež by ji
nak zahynula, své milosrdenství osvědčil. Jest tudíž pobožnost
k srdci ježíšovu proti bezbožství naší doby pevnou hrází. Když
tedy i na nás vlny nevěry se hrnou a hrozí naše srdce ohroziti,
když slova svůdníkova naše smýšlení vxře věrné napadají, když se
nám do rukou víře nepřátelské Spisy vrhají, když bohapráz iným

Rádce duchovní. '20
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životem docela i těch, kdož nám neohroženým vyznáním 'víry
předcházeti mají, pohoršováni býváme, utíkejme se k nejsvětěj
šímu srdci Ježíše a budeme u víře své pevní a vytrvalí. Křesťan
ská manželko, když choť tvůj víře se odcizil, doporoučej ho to
muto přesvatému srdci. Tam, křesťanští rodičové, hledejte svůj
útulek, aby vaše dítky předrahý poklad křesťanského smýšlení
v bouřích života neporušený zachovaly, a Spasitel nenechá vašich
proseb a vašich modliteb nevyslyšených.

2. Když Spasitel o posledních dobách světa mluví, dí, že
tehda »nespravedlnost zavládne a láska u mnohých vyhasnec.
(Mat. 24, 12.) Tato slova se naplňují i v našich dobách přesmut
ným způsobem. Jak netečnými jsou dnes lidé oproti Bohu a
věčnosti! Sotva kdy nalezla slova, jež zbožný Tomáš Kempenský
Spasiteli do úst klade, tak všeobecného potvrzení: :jáť až dosud
neustávám mluviti ke všem; avšak mnozí jsou hluší a zatvrzelí
ke slovům mým. Svět přislibuje jen chvilkové a malicherné vý
hody, a přece se mu slouží velice dychtivě; já přislibuji milosti
svrchované a věčné, a přec jak lhostejna zůstávají lidská srdce!
Pro sebe skrovnější úřad konají lidé cesty daleké; pro život věčný
mnohý ani nohou nehne. Za nepatrným ziskem shánějí se lidé
překotně; o jeden jedinký peníz vedou se mnohdy urputně spory;
pro malichernost a ledajakou přípověď nebývá jim za těžko na
máhati se ve dne v noci —- avšak hanba! pro dobro nezměni
tclné, pro odměnu neocenitelnou, pro čest svrchovanou a slávu
nehynoucí jest mnohdy líno podstoupiti obtíž sebe menší.<<(3.
Kniha B.)

jaký tudíž div, že srdce vždy více Bohu se odcizuje, že
děti dorůstají bez kázně, že mládež žije bez cudnosti a úcty, že
rodiny bez lásky a jednoty smutný příklad úpadku poskytují.
Nezdá se, jakoby jiná krev v našich žilách proudila jako u na
ŠlChpředků? TltO stavěli naše chrámy, které my tak často prázdné
s.patřujeme. Tito pracovali v postní dny lační bez oddechu,
nyní však sotva se v takové dny zdržujeme masitých pokrmů.
Staré ženy za každého povětří, iz dalekého příbytku též ve
všední dny s námahou vlekly se do kostela., a nyní nejdeme
často docela i v neděli pro nepatrný důvod a z nejbližšího okolí
na mši svatou. Drubdy šli lidé modlíce se do práce, modlili se
i na cestě růženec, dnes nemáme se ani ku krátké ranní modlitbě.
Ve velikých bolestech, ve velikých ztrátách nalézali druhdy lidé
v náboženství sílu a útěchu, vzpružovali se myšlenkou: Bůh trpěl
více pro mne. Nyní při nejmenších nehodách ztrácíme ducha,
reptáine proti Hospodinu anebo i zoufáme. Mužové utrhli si
druhdy často i nejnutnější od úst, jen aby děti a ženu nenechali
hladu trpěti; jak mnozí však v dnešní době své jmění a svou
službu v bodování a radovánkách promrhají. a svoje do nouze
uvrhují a hladem a nouzí se třásti nechávají!

Druhdy podporováni byli chudí jako bratří 5 obětavostí;
dnes nanejvýše, když při tom vyhlídku máme na čest, zábavu a
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požitek. Pláčeme nad časným neštěstím dítěte, ale když se ve
hříchu nalézá, neroníme “nad ním ani slzy, ano schvalujeme to
dokonce, když synovi anebo dceři neřest k dobré partii dopo
může. Skutečně u mnohých láska vyhasla. Nemusíme se obávati,
že se na nás pohrůžka Páně splní: »Vytni ho — strom neuži
tečný! — Nač tu má ještě místo zaujímatiřc (Luk. 13. 7.) jak
lze nám příštímu soudu uniknoutiř jak k lásce a horlivosti se
vrátiti? Skrze pobožnost k božskému srdci ]ežíšovu. K tomuto
srdci odkazuje tě Spasitel jako jednou blahoslavenou Marii Mar
garetu a dí: >Pohled' na toto srdce, jež lidi tak velice milovalo,
jež vše učinilo, sebe samo vyčerpalo a strávilo, aby jim lásku do
kázalo.: Nemožno jest, aby při pravé pobožnosti k srdci ]ežíšovu
světský duch, nedbalost ve službě boží anebo dokonce ohavnost
smrtelného hříchu panovala. Kolik vlažných bylo touto pobož
ností horlivých, kolik slabých posíleno, kolik pobloudilých obrá
ceno, kolik hluboce kleslých a blízkých záhubě na věky zachrá
něnol Tisíce a milliony šťastných duší tvoří 'triumf nejsvětějšího
srdce ]ežíšova v nebi.

3. Pobožnost k božskému srdci ježíšovu jest konečně pevnou
oporou v utrpeních přítomné doby. Mluv s kým chceš, vše na
říká. Naříká rolník jak občan, řemeslník i úředník, představení
i poddaní, dělník a zaměstnavatel. Všady setkáváme se s bídou,
odevšad výkřiky žalu. Všady to jitření a nespokojenost. jeden
nedůvěřuje druhému; podvod, krádež, vražda, sebevražda jsou
na denním pořádku. A jaká se připravuje budoucnost?

Nezdá se jako by Bůh celému světu jasně ukázati chtěl, že
veškeren důvtip lidské zpozdilosti jest a veškerá moc lidská sla
bostí, když bez Boha a proti Bohu blahobyt lidský se založiti
chce? Která doba chvástala se více svými sliby? Veškerá bída
prý ze světa zmizí, ráj se zas na zem vrátí, a toho prý lidé bez
náboženství, bez Boha dosáhnou. Bůh a náboženství prý bylo až
dosud překážkou blahobytu lidstva. A co ukazuje přítomnost?
Že práce lidská a námaha bez božího požehnání marna. Kdejest
tu v přítomné nouzi, kde před hroznou budoucností pomoc a
záchrana? U srdce ]ežíšova. Toto božské srdce Ježíšovo volá
k nám: »Pojd'te ke mně všichni, kdož obtíženi jste a pracujete, a
já vás občerstvím.: Pán sdělil blahoslavené Margaretě: »Lidé ve
světě naleznou v této milené pobožnosti veškeru pro svůj stav
potřebnou pomoc, posilu a útěchu ve svých pracích a souženích,
požehnání a milost: pro veškery své podniky & úlevu v protiven
stvíchýv Kéž bychom hodně horlivě uctívali božské srdce ježí
šovol Kolik jich nalezlo v bouřích života u tohoto srdce Ježíšova
klid, ve svých utrpeních útěchu, ve svých bolestech zmužilost a
odevzdanost do vůle boží!

Kéž bychom přec i my hodně velikou pobožnost k nejsvě
tějšímu srdci pěstovali a vytrvale v_životě vykonávali. Neohro
ženě bychom v životě ve víře stáli. Z této pobožnosti bychom
sílu a nadšenost čerpali, abychom opravdu křesťanský, ctnostný

*
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život vedli. Inaše srdce bylo by poznenáhlu ohništěm božské
lásky. V životě i ve smrti bychom pravdu slov žalmisty Páně
zkusili: »Okuste a vězte, jak sladký jest Hospodin.<<

Nedele třetí po sv. Duchu.
Co probodává, co rozšiřuje a co zaCeIUJeránu božského

Srdce Páně.
»Srdce mé milovalo nekonečně všecky
lidi, a za to mi splácejí nevděkem.

(Pán ježíš k sv. Marketě Alacoque)

R. 1865 22. června konala se zvláštní slavnost v městečku
francouzském Paray, kde se před 200 lety zjevil Pán Ježíš světici
Marketě Alacoque, ukázal probodené Srdce ohněm plápolající, ovi
nuté trnovou korunou a vyzval, aby věřící byli nabádáni k úctě
tohoto pramene lásky a požehnání, začež se jim dostane nevý
slovných milostí. »Mé srdce je tak naplněno láskou k lidem,<<
řekl božský Spasitel, »že nemůže ohně lásky v sobě utajiti.<<
»Ejhle srdce, které lidi tolik milovalo, a lidé spláceji mu ne
vděkem.<<

Úcta k nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše rozšířila se od té doby
po celém světě, milliony ctitelů přihlásilo se do arcibratrstva, jež
si vzalo za úkol uctívati božské Srdce Páně a úctu k němu všemožně
rozšiřovati, aby požehnání slíbeného dostalo se celému světu. ——
Marketa z Alacoque narodila se r. 1647 v Burgundsku a již jako
dítě vynikala neobyčejnou zbožností. V osmi letech ztratila otce
a byla dána na vychování do kláštera Salesiánek, kde po prvé
přistoupila k sv. přijímání. Od té doby zbožnost její stále rostla,
až v 24. roce vstoupila do řádu a zasvětila celý život toliko Bohu
a spáse bližních. Vynikala svatosti a_vyznamenána zvláštními zje—
veními. Pán ]ežíš častěji rozmlouval s ní a úctu božského Srdce
co nejvíce doporučil. Roku 1864 18. září začala v Rímě slavnost
blahořečení a rok na to v Paray sešlo se 22. června na 100.000
poutníků ze všech končin světa, mezi nimiž bylo 400 kněží,
8 Opatů, 9 kardinálů, arcibiskupů a biskupů, plno vznešených
poutníků každého stavu. Od té doby přicházejí do Paray ročně
mnohé tisíce poutníků, aby poděkovali božskému Srdci Páně za
zjevení nesmírné lásky a doporučili se do jeho ochrany.

»Největší lásku mi prokážeš, rozšíříš—liúctu mého Srdce
v církvi mé'- pravil Pán Ježíš Marketě. »Srdce mé milovalo ne
konečně všecky lidi, a za to spláceji mnozí mu nevděkem. Budiž
ustanovena zvláštní slavnost k uctění mého srdce v náhradu za
všecku neuctivost, jíž se mi dostává na oltářích.< Nežádá Pán
]ežíš úcty pro sebe, ale v náš prospěch vlastní. Kdo uvažuje
o lásce Kristově, musí býti naplněn ošklivostí nad hříchem, od
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říci se vlažnosti a rozehřátí se láskou a vděčností k Bohu, Pro
bodené Srdce ježíšovo hlásá nám zlobu hříchu, jenž ránu otevřel,
vlažnost lidskou, jež ránu stále více otevírá, a nutnost lásky naší
k Bohu, jež ránu léčí a uzavírá.

Pojednání.
1, Po zmrtvýchvstání ukázal se Pán Ježíš apoštolům, ne

však, aby jim ukázal svou moc a slávu aneb krásu oslaveného
těla, neporušitelnost jeho, ale toliko rány své: »Vizte ruce mé,
vizte bok můj, vložte ruku svou v rány a bok můj.: V den svého
vítězství nad smrti nezapomíná na rány své a chce, aby byly
předmětem naší vděčnosti a lásky.

Kdo probodl Srdce nejsvětější? Prorok starozákonní odpo
vídá: »Raněn pro nepravosti naše<< Hřích náš smrtelný přinesl
smrt božskému Srdci.

Anglický král ]indřich II. vedl válku s Filipem Augustem
králem francouzským, a byl velice těsně sevřen. Jeho vlastní sy—
nové byli s nepřítelem ve spolku. Když mír byl vyjednáván, po
volil jindřich vše, co si nepřítel žádal; jedinou podmínku si však
vyžádal, aby totiž Filip August vydal mu seznam předáků an
glických, kteří se proti němu s nepřítelem spojili. Když seznam
obdržel, spatřil i jméno svého miláčka, vlastniho syna. To bylo
více, než ubohé srdce otcovské mohlo snésti. Nečetl dále jmen
ostatních, seznam vypadl mu z rukou; krále zmocnila se těžko
myslnost a zimnice, srdce jeho lítostí nad nevděkem zdrceno, za
sedm dní byl král mrtvolou.

Nevděk jest velice bolestným. Sami ze zkušenosti poznali
jste jeho hořkost, a nyní si představte, jak zarmouceno musí býti
božské Srdce ]ežíšovo nad nevděkem naším!

Každý hřích jest hřebem do srdce Páně, posměchem a rou—
háním; sv. Magdalena z Pazzis ve vidění spatřila ránu božského
Srdce otevřenou a krvácející. »Kdo tito způsobil.<<tázala se plna
úžasu; a Pán ]ežíš odpověděl: »Ti, které jsem nejvíce milovalc
Představte si, drazí v Kristu, člověka, který vás ze všech lidí nej
více miluje; někdo by vás ponoukal, abyste srdce jeho probodli.
UČlDlil byste to? A přece tak činí každý z vás nejlepšímu pří
teli, svému Spasiteli a budoucímu soudci, kdykoli se dopouštíte
hříchu vakébokoliv. Dábel ponouká, aby vykoupení jednotlivců
překazil, k největším urážkám a nevděku; a má plno ochotných
služebníků, kteří za největší dobrodiní hřeby hříchů vrážejí do
božského Srdce Ježíšova.

Sv. František Serafinský, byv jednou laskavě přijat od jed
noho kupce. když odcházel, na poděkování za pohostinství dal
mu tuto radu: >Často poblédni na kříž a říkej: »Kristus a já.
Kupec dlouho nevěděl, co to má za účel, až jednou při jakémsi
hříchu pohlédl na kříž, a zvolal: »Kristus a jáv —-—zastyděl se,
vyšel ven, plakal hořce a od té chvíle. vedl život vzorný, kře
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sťanskýl Pohleďme častěji na božské Srdce Páně a poznáme, že
hřích je nejhroznější zlo, a nezhřešíme více těžce.

2. Těžký hřích otevírá ránu božského Srdce a vlažnost
v konání povinností ránu stále více rozevírá; Vlažný křesťan
slouží Bohu i ďáblu a světu. Modlí se, ale myšlenky odvráceny
od Boha těkají po věcech světa; navštěvuje služby boží, ale bez
lásky, z ohledů lidských; koná dobré skutky, ale z omrzelosti,
zpovídá se, ale hned vpadá do těchže hříchů; přijímá tělo Páně,
ale bez úcty, ze zvyku, že jiní tak činí. Sv. Egid praví, že tako
vým jest nábožnost pouhým pláštěm, který rychle vezmou, když
zvoní do kostela, odhodí, jakmile z kostela vyjdou, zůstávají bez
lásky k bližnímu, jsou tvrdí k chudým, zlí v posuzování bližních,
hněviví, závistiví a podvodní. O takových praví Kristus: »Pc
něvadž nejste ani studení ani teplí, ale vlažní, vyvrhnu vás
z úst svých.:

Malé děvčátko dostalo křížek. jednou spadlo s křížku tělo
Pána ]ežíše. Zádnou mocí nesvolilo, aby tělo Páně hřebíčkem ke
křížku bylo připevněno, aby tím netrpělo. Byl to náhled naivní,
na pohled směšný, ale počínání vlažných křesťanů jest hrozné,
vidí-li ránu Srdce Páně stále otevřenu, svou vlažností a lehko
myslností ještě více ji rozevírají, ač by mohli tak lehce ránu za
celiti a zahojiti.

A příčinou vlažností jest nezřízená náklonnost k věcem po
zemským. Proč se mnohý nemodlí ráno? Nemá času pro pří
lišnou starost a práci. Proč je roztržit při modlitbě? Myslí jen na
sve zaměstnání, na výdělek, na pošetilosti ihříšné věci. Proč
znesvěcuje o nedělích a svátcích den Páně prací služebnou,
hříšnou zábavou? Bojí se, aby nepřišel o zisk časný, ubíjí čas
posvátný, hledá jen výhody vlastní.

Proč zanedbává služby boží, a zřídka přistupuje ke stolu
Páně? Odcizil se Bohu a má na mysli jen službu světu. Prachové
peří lehce se vznese vzhůru a stoupá stále více do výše, nechá
se zmítati větrem; navlhčí-li se vodou, nezvedne se více. Duše

křesťana lehce a ráda se vznáší k nebesům, ale náklonnost k vě
cem pozemským tlačí ji k zemi. Před nedávnem nalezl anglický
učenec na vítězné bráně ve Fatepur Sikri v Indii tento nápis
v arabské řeči: »ježíš, pokoj budiž s ním, řekl: Svět jevst jenom
mostem, kráčej po něm, ale nestav na něm své obydlí. Zivot trvá
jen hodinu, věnuj tu hodinu zbožnosti.<

Pohled'me na kříž, popatřme na probodené Srdce Páně
a zvolejme každý:

»Spasiteli můj, neodnesu si na věčnost leč dobré skutky
a — hříchy; vše ostatní zůstane zde a ničím nemůže mi přispěti.
Dej mi milost, abych se rozohnil v lásce k tobě a svatém životě,
abych se srdcem čistým, spojeným se Srdcem tvým božským,
dostavil se jednou k soudu věčnému.:

3. Nerozšiřujme tedy ránu božského Srdce vlažností a lho
stejnosti, ale hleďme ji co nejdříve zaceliti a zahojiti láskou. 
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Za války Slesvik-holštýnské doprovázela dcera rakouského
majora, jemuž zemřela žena, otce svého do války. aby s otcem
svým sdílela všecky obtíže a nebezpečenství. V bitvě u Koldingu
byl major těžce raněn. Láska dcery jeho ukázala se v plném
světle. Ani na okamžik nevzdálila se od lůžka otcOva, probděla
celé noci, obnovovala obvazy, těšila v bolestech, tak že lékař
jednoho dne zvolal k majoroví: »Vás neuzdravily mé léky, ale
láska vaší dcery.:

Dcera nasadila vše, aby láskou svou lásku otcovu aspoň
částečně nahradila. Co činíš, drahý křestane ty, abys nekonečnou
lásku ]ežíšovu k sobě dle svých sil nahradil? Malé děvčátko tá
zalo se jednou své babičky, kterými bylinkami bojí se rány.
Když slyšelo několik bylinek vyjmenovat, spěchalo. natrhalo,
a vymačkalo šťávu z nich, a touto natíralo rány Kristovy na
kříži. Ve své něžné lásce k Pánu ježíši cítilo i jeho bolesti
a chtělo je zmírniti i zahojiti. jak zahanben stojí tu křesťan, který
chladně pohlíží na kříž, a nemá trochu lásky a soucitu s bož
ským Spasitelem, aby mu bolest zmírnil a zahojil! A čím možno
zahojiti raněné Srdce Páně? Ono je pramenem lásky a jen lá
skou může býti zahojeno.

»Miluj Boha nade všecko a bližního jako sebe sama: —
volá k nám ježíš s kříže. Milovati Boha nade vše znamená míti
jediné v Bohu zalíbení a varovati se hříchu jako největšího ne—
štěstí. Milovati bližního znamená milovati jej v Bohu a pro Boha,
neboť i on je vykoupen předrahou krví Páně, za ním stojí Pán
Ježíš, čeká na skutky lásky, a cokoli jsme učinili dobrého bliž
nímu, učinili jsme Pánu Iežíši samému. A tak konáním skutků
milosrdenství, dokonalou láskou k Bohu plníme vůli Pána Ježíše,
a tím bojíme rány jeho, jež mu zloba lidská byla způsobila.

Svaté paměti zbožnosti proslavený řeholník Tauber potkal
chudého pastýře a za rozmluVy tázal se ho, čím jest. Pastýř od
pověděl: »jsem králem.< »A kde jest tvé královstvířa táže se
řeholník. »Království nosím ve svém srdci,< odpověděl pastýř.
»A kdo jsou tvoji poddanířc ptá se dále řeholník. »Poddaní -—
to jsou mé žádosti, náklonnosti a vášně; nad těmi jsem se na
učil panovat,<r odpověděl pastýř. Ano, my křesťané, jsme oprav
dovými králi. Na křtu sv. pomazání za krále, kralovati máme
nad zlými žádostmi, nad hříchem. Buďme tedy králi, nerozdírejme
přesvaté rány Spasitelovy hříchem; hříchem spadá koruna shlavy
naší, ale zacelujme a hojme rány Spasitelovy skutky krále hod
nými, zbožnosti, bezúhonností, spravedlností, horlivostí pro čest
a slávu boží, pro spásu svou a bližního, by se plnila stále více
vůle Spasitele našeho: »Sláva na výsostech Bohu a pokoj lidem
dobré vůle-, a nebyli jsme jednou mezi neštastnými, nad nimiž
si stěžoval Pán Ježíš: »Srdce mé milovalo všecky lidi nekonečně
a za to mi splácejí nevděkem.c

V. Jlf. Vat/zal.
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Neděle třetí po sv. Duchu.
Nový život vnitřní.

(Příprava k pobožnosti nedělní sv. Aloisia.)
»Obnovte se duchem mvsiisvé aoble
cte člověka nového podle Boha stvo
řeného v spravedhiosti a svatosú
pravdy.: tEfes. 4 23.)

Přirozenost lidská ráda se spokojuje zevnějškem a nedbá
ducha křesťanství, života vnitřního. Ktesťanství znamená vykou—
pení, ale toto vykoupení není ukončeno smrtí Kristovou na kříži,
nýbrž každý je musí osobně v Kristu a skrze Krista sám doko
návati.

Musí se vybaviti ze své smyslnosti &navázati spojení s Bohem,
odříci se skutků temnosti, obléci se v odění světla, v samého
Ježíše Krista. >Zádný, kdo se narodil zBoha, nečiní hříchu, neboť
símě jeho zůstává v něm a nemůže hřešíti, protože zBoha zrozen
jest.<< (l. jan 3, 9.) Bůh jest to, z něhož život vychází, který se
ukazuje ve skutcích člověka. Obnova vnitřního člověka jest naší
životní úlohou, podstatou našeho křesťanství. Sv. Alois vykonal
ji na sobě energií v pravdě rekovnou; stal se naskrze člověkem
novým, »dokonalým člověkem božím a způsobilým ke všelikému
skutku božímUc. (2. Tím. 3, 17.) My máme dosáhnohti téhož cíle.
Stojí nám v cestě tři překážky, ale také tři prostředky k jich od
stranění.

Pojednání.
1. Když Bůh na křtu sv. vložil do duše naší nový život,

nezničil tím život starý. jako kvas proniká těstem, musí milost
boží proniknouti naší přirozeností a ji přetvořiti. Člověk však musí
tu spolupůsobiti a den ke dni se přičiniti, aby Kristus v něm
stále více byl utvářen. (Gal. 4, 19.) Stojí tu sice v cestě mnoho
nezřízených náklonností a zvrácených žádostí, avšak síla nového
života, jenž od Boha přichází, může a smí je všecky říditi, zu
šlechtiti, do služeb za vyšším cílem postaviti a tím uklidniti. >Nedej
se přemoci zlému,- praví sv. Pavel, a_alepřemáhej zlé dobrýma
(Rím. 12,213, a tak ukáže se na nás _ono nestihlé bohatství Kri
stovo (Efes. 3, &) staneme se lidmi novými, podle Boha stvoře
nými v spravedlnosti a svatosti pravdy.— (4, 24) Ve sv. Aloisi
vidíme takového člověka. Všecko jeho myšlení a úvahy vycházejí
z víry, všecky skutky a žádosti směřovaly k Bohu.

Celý život byl napodobením života Kristova aproto byl tak
šťastný a blažený. My, křesťané, kteíí »nejsme z tohoto světa:
(jan 17, 14), máme tentýž cíl, a kdykoliv jsme se ve svatosti ži
vota s Kristem sblížili, cítili jsme nevýslovnou blaženost. Ale stalo
se mnohdy, že »zahnána jest od pokoje duše tvá, zapomněljsi na
dobré věci-. (Pláč jer. 3, 17.) Kde toho ptíčinař
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(1) Byla to především slabost a nestálost. Člověk se dá ovlá
dati často okamžitou náladou, zapomíná na dobrá předsevzetí, jež
před chvílí učinil. Povrchnost lidská nedá pravdě boží dosti hlu
boko vniknouti do srdce, brzy dostaví se stará slabost a lenivost,
kráčeti vdobrém zdá se obtížným. Ničeho nepořídí řemeslník, ani
umělec, ani učenec, ani obchodník ve svém oboru, činí-li vše bez
cíle a pracuje jen tehdy, když jest k tomu naložen. Tím méně
pořídí křesťan v práci nejtěžší, v obnově života, následování
Krista. posvěcování sebe, nekoná-li to opatrně, promyšleně adů
sledně krok za kTOertm. jsme sice vykoupení smrtí Kristovou, že
mohl zvorati: :Dokonáno jeste, ale každý jednotlivec musí svými
skutky, celým životem se přičiniti, aby vykoupení nebylo matným.
Nebe otevřeno, ďábel spoután, Bůh usmířen, ale třeba použiti
všech spasitelných prostředků, abychom cestou úzkou a trnitou,
cestou kříže a :ebezapření s Kristem vešli do života věčného.

(1) K této nestálosti přistupuje druhý nepřítel vnitřního po
kroku, všední život se všemi Starostmi, radostmi i zármutkem a
zklamáním. Člověk si nedopřeje času ku sebepoznání, pustí se do
proudu světa a dává se jím unáseti. »Pečování toho světa a klamné
zboží udušuje slovo božíi bývá bez užitku.: (Mat. 13, 22.) Mnohý
zaboří se do svého zaměstnání a na věci vyšší, záležitosti duše a
spásy. ani nepomyslí. Upí pod tíhou práce, jež dusí v něm život
vnitřní, ač by měl státi nad prací, vnitřním životem dáti jí pravý,
směr, zušlechtiti a slávě boží zasvětiti. Bez tohoto křesťanského
úmyslu podobá se člověk tažnému zvířeti, jež koná práci z donu
cení, nerado, strpkostí. Proto napomíná sv. apoštol Pavel: »Oble
cte sevv Pána jezíše Krista a nemějte péče o tělo podle žádo
sti < (Rím. 13, 14.)

c) Nestálostí a všedním životem upravuje se cesta třetímu
nepříteli vnitřniho života, duši vraždícírnu, Ízřz'c/zu.Světem uštvaná
a Boha prázdná duše nemá již dostatečného odporu proti zlu; za
malou nevěrností kráčí vždy větší, začaté dobro mizí, vnitřní ne
pokoj vzrůstá a chuť k další snaze pro dobro zachází. Přijde-li
pokušení, podléhá člověk snadno, čistota svědomí se zakaluje,
snaha po dobrém, křesťanském životě hasne. »Majíce zatemnělý
rozum temností, jsou odcizeni životu božímu nevědomostí, která
jest v nich, a slepostí srdce.: (Efes. 4, 18.)

Kristus však s námi takto nezamýšlel Dle jeho vůle králov
ství boží, jež jest v nás (Luk. 17, Zl.), má se rozvíjeti jako zrno
hořčičné. jež z malých počátků stalo se největším ze všech.
(Mat. 13, 32.) Svůj nový život nedal nám, abychom v něm lenivěli,
ale dle propůjčených k tomu sil náležitě využitkovali. Byl to dar,
ale i úkol náš »Dllo jeho jsme, stvořeni jsouce v Kristu Ježíši ke
skutkům dobrým, kteréž připravil Bůh, abychom v nich chodili :
(Efes. 2, 10.) A jsme-li jeho dílem, nechce zajisté, aby jeho dílo
stálo nehybně. Máme býti dle jeho vůle lidmi celými, rcstoucími,
k nebesům tíhnoucími, pevnými charaktery, »abychom jž nebyli
jako maličká pacholata, sem tam se zmítající anetočili se každým
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větrem učení pro nešlechetnost lidskou, ale pravdu činíce rostli
v lásce a Kristu, který jest hlava naše-. (Efes. 4, 14.)

Pohleďme duchem v den prvního sv. přijímání. Tehdy jsme
přísahali, že za Kristem a s Kristem budeme kráčeti stále výše
ku vrcholí dokonalosti. Učinili jsme to? Ach, mnohý se brzo za
stavil a neučinil kroku ku předu, jiný opět kráčel chvíli, ale brzy
spadl zase zpět do starých zvyků všedního života. »Mám proti
tobě, volá Spasitel, žes první lásku svou opustil; pomni, odkud
jsi vypadl, čiň pokání a první skutky konej.a (Zjev. 2, 4.)

2. Výtečný prostředek — nalézti zase ztracenou horlivost,
máme v pobožnostech aloisiánských. Zde oživí se zase první láska
k Bohu, zde nalezneme prostředky proti vlažnosti, nestálosti &
hříchu a spojíme se zase s pramenem všeho nadpřirozeného života,
Ježíšem Kristem, v nejsv. Svátosti oltářní. Pobožnosti ty dají nám
prostředky proti třem překážkám, o nichž jsme mluvili, a jež pod—
lamují život náš duchovní.

a) Přemohou naši slabost a nestálost. Budeme nuceni každý
týden vážně se zkoušeti, denně večer prohlížeti celé své jednání
denní; budeme míti stále na mysli opravdový úmysl poslední
zpovědi, stále zdokonalovati sebe nahlížením na pravzor, Ježíše
Krista a světce Aloisia, jehož jsme si k pobožnostem vyvolili.
Budeme tak činiti celých šest neděl a brániti se každé překážce
na cestě k dobrému.

Nežli uplyne šest neděl, vpravíme se znovu do svatého zá
pasu, naše vůle sesílí, zmužiíost naše vzroste, pocítírne radost ze
zápasu a vítězství. Stali jsme se pevnějšími, ale také bohatšími a
volnějšími. Nejsme více tak odvislí od četných okolností; máme
všeho více v sobě a můžeme všeho kolem sebe daleko lépe po
strádati, aniž bychom se stali nespokojenými. Cítíme opět, že jho
Iežíšovo jest sladké a břímě lehké (Mat. 11, 30), a můžeme zvo
latisDavidem: »Běžel jsem cestou tvých přikázání neboť rozšířil
jsi srdce mé.c (Ž. 118, 32.) Vrátíme se s radostí ku Spasiteli
svému, horlivěji budeme přijímati sv. svátosti, poněvadž sami se
přesvědčíme, že darem Pána ]ežíše jest duch a život (jan 6_64.),
že přináší vnitřní pokrok a prospěch mravní.

b) Mocně přispějí také neděle ty proti škodnému vlivu všed
m'lza života. I v těch dnech zůstaneme při svých obyčejných pra—
cích a budeme. míti příležitost vykonati, co jsme si o nedělích
předsevzali, překonávati se Spasitelem v srdci obtíže života, po
kušení apříležitostia každé polovičatosti se zhostiti. Budeme státi
nad všedními záležitostmi denními, nebot budeme konati vše pro
věčnost, pro svásu své duše. »Větší jest ten, který jest ve vás,
Bůh, nežli který jest na světě (duch zlý).c (1. Jan 4, 4.) Setkáme
se také v těchto nedělích s lidmi, »kteří jen svět milují a to, co
na světě jeste (2, 15.), jimž slovo kříže jest bláznovstvím (1. Kor.
1, 18.), kteří jsou smyslní a nechápou věcí, jež jsou ducha božího.:
(2, 14.) Ale kdyby jich bylo sebe více a kdyby jejich zásady sebe
více lichotily našim smyslům, zůstaneme pevnými; neboť znovu
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jsme se proměnili na duchu a poznali, že vše, co svět má a na
bízí. jest bezcenným a nicotným. Před zrakem naším stojí sv. Alois,
jinoch nadšený, který uprostřed nádhery knížecího dvora přemohl
svět. Krok za krokem poznáme jeho život, obraz jeho budeme
nositi ve svém srdci, jeho statečnost nás povzbudí, jeho modlitba
přispěje. Vždyť stojí vysoko v nebesích nad těmi, jichž konec je
zahynutí, jichž Bohem břicho jest, kteří jen věcí pozemských hle
dají. (Fil. 3, 19.)

Co vliv jejich pokazí, napraví příklad sv. Aloisa, nebot bu
deme se obdivovati jeho ctnostem a přednostem, čím více budeme
jich poznávati.

&) Příklad sv. Aloisa bude tím více v nás působiti, čím ča
stěji budeme přijímati svátosti a hříchu čím dále tím více odumí
rati a pro dobro se rozohňovati. Cítíme-li se již po jedné svaté
zpovědi nově zrozenými, čím více přispěje častější přijímání svá—
tostíl Všecka ta nová síla, kterou získame, bude nás stále více
přibližovati ku vnitřnímu spojení a obcování s Bohem. »Přibližte
se k Bohu a přiblíží se k vám,<<volá sv. apoštol Jakub. (4, 8.)
Neděle tyto budou pro nemocné a zmalátnělé duše, pro. vlažné a
unavené křesťany pravou občerstvující a uzdravujicí léčbou. Duše
bude dýchati nový vzduch čerstvý, vystoupí na horu Hospodinovu
(Ž. 23, B.), kde slunce milosti jasněji svítí; více než jindy bude
jísti zchleba silných, seděti bude u stolu nejvyššího krále. Pozná,
že nemá čiověk v údolí všedního života, v boji o život ani tušení,
jaký pokoj naplňuje duši člověka, jak šťastným jest tak blízko Boha.

]e-li tedy v Kristu štěstí a pokoj, síla a svoboda, poskytu
je-li našemu životu vnitřnímu náplň všeho dobra, vysvobozuje-li
nás od naší ubohosti a sobectví, proč zůstávají tak mnozí ještě
od něho vzdáleni? Proč hledaji ukojit žízeň v cisternácb, jež
vody udržeti nemohou? (let. 2, 13.) Hynou ve své slabosti a
polovičatosti a blízko nich nalézá se zřídlo síly a studnice pra
vého života!

S chutí tedy k svatému boji! Jedná se o věc nejdůležitější,
upevnění celé přirozenosti, zoceleni vůle, zdokonalení charakteru,
posvěcení duše. >Zapomeň každý na věci předešlé, na hříchy a
nedokonalosti, a úsilně hledej těch, jež před tebou jsou, posvěcení,
obnova celého života, spěchej k uloženému cíli, k odplatě povo—
lání božího skrze Krista Ježíše.: (Fil. 3, 13.)

(Dle los. Kónna.) V. Str/t.

Neděle čtvrtá po sv. Duchu.
Hojný rybolov.

»Vez na hlubinu, a rozestřete sítě své
k lovení.: (Luk. 5, 4.)

Nejraději zdržoval se Spasitel náš v okolí jezera Genezaret
ského. Byli tu chudí rybáři, lid hodný, toužící po slově božím.
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Zde utišil Pán Ježíš bouři, zde na jeho slovo. stal se dvakráte
hojný rybolov. jako dvakráte na poušti zázračně nasytil tiSice
hladovícího lidu, tak dvakráte stalo se zázračně hojné zahrnutí
ryb na témže jezeře. Po prvé to bylo na počátku veřejného pů
sobení, když svolával učedníky kolem sebe, po druhé pak po
zmrtvýchvstání, když se shromážděným učedníkům po třetí ukázal
a pastýřský úřad Petrovi odevzdal. Obě události jsou velice vý
znamné;

Dnešního dne promluvíme o rybolovu prvém a jeho vý—
znamu.

Pojednání.

]. Nejprve obrátíme pozornost svou ku lodi, na níž Spasitel
náš se nalézal. Tehdy bylo u břehujezera Genezaretského na 400
lodiček rybářských.

jezero bylo plno ryb, krajina kolem přelidněna; pro'zřetel
nost boží postarala se o chudý lid, že si tu živobytí vyhledával.
Když jednou Pán ježíš byl provázen jak obyčejně velikým zá
stupem lidu, sestoz-pil na lodičku Petrovu; & to nikoli bez zvláštní
příčiny. Lodička Petrova byla předobrazením církve Kristovy. Na
ní nalezá se Kristus, rybář lidstva, který laskavým hlasem volá
k sobě ryby, nešťastné a uštvané duše, a zatahuje do sítě svého
království božského, loďku řídí kormidelníkem, svým zástupcem,
Petrem a jeho nástupci, papeži. Proto vlny a bouře nikdy ne—
mohou ponořiti loďku — církev sv., neboť ji řídí Kristus sám
a utišuje každou bouři.

Loďka tu jest také archou, jež pluje tiše' nad vodami po—
topy světa, v níž nalézá se lidstvo zachráněné před zkázou. — Je
to v pravdě velkolepá, královská, nebeská, božská lodička, volá
jeden z nejstarších učenců církevních;-její stožár, který až k nebi
vystupuje, jest přesvaté dřevo kříže, s něhož lana a plachtoví
evangelického učení splývají a hnány jsou dechem Ducha sv.
Kormidlem jest víra, majitelem Kristus sám. kormidelníkem Petr
a apoštolé, veslaři jsou andělé, cestujícími zástupy věřících a
světců; jízda její béře se rozbouřeným mořem všech časů,'pří
stavem jest ráj, cílem věčná blaženost.

Kdo se nalézají na lodičce Kristově, jsou zachráněni; žádná,
sebe nebezpečnější bouře jich nezničí. Všecky ostatní, nádherně
vystrojené, ať za zábavou, ať čímkoli se plaví, zahynou v bouřích,
poněvadž je neřídí Kristus.

2. Pohleďme vnyní na rybáře. Jsou tu čtyři, o' nichž se evan
gelium zmiňuje: Simon (Petr), jeho bratr Ondřej, jan a jeho
bratr jakub. Byli už dávno rybáři a byli už dříve učedníky jana
Křtitele, který je odkázal na Vykupitele. Chodili za ním, v noci
však lovili ryby pro sebe a svého mistra. jednou sestoupil Ježíš
do loďky Petrovy, učil z ní zástup lidu na břehu sedící a pcručli
Petrovi, aby znovu rozestřeli sítě k lovení.
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Máme tu zase prorocký obraz vyššího povolání, pro něž\
Bohočlověk je kolem sebe shromáždil. Sám, hlava církve, veliký
rybář spásy lidí, jedny vyvolil za apoštoly, jiné za evangelisty,
jiné za pastýře a učitele, aby do sítí pravdy lovili duše a shro
mažďovali je na jeho lodičce, církvi sv, a pracovali na jejich
spáse. »Pozorujte jen, . pravi sv Augustin, >jakoumoudrostí Bůh
ku svému podivuhodnému dílu, jež mělo změniti tvářnost světa,
rybáře vyvolil. Neboť- rybář nejde k dílu násilím, nýbrž vrhá sít
do vody a zatahuje ryby, které dobrovolně vešly. Bůh si vyvolil
rybáře lidí, aby lovili, obraceli ku pravdě, a jednali, jak rybáři
činí 5 rybami -— bez násilí .

I my jsme byli zaloveni, a proto náležíme Kristu, dle jeho
vůle máme žíti a jednati, a jiné pro říši Kristovu svým příkladem,
povzbuzováním, poučováním loviti, aby přibývalo vyznavačů pravé
víry, aby Bůh stále více byl oslavován.

3. Pozorujme dále práce rybářů. Nejpřihodnějši doba ku
lovení jest noční. Té použili rybáři galilejští, Celou noc pracovali,
namáhali se až do rána, a ničeho nezalovili. ]ak smutný to obraz.
Tak pracují dodnes kazatelé a duchovní správcové, pracuji až do
úpadu, používají doby nejpříhodnější, napomínají, varují, ve škole,
v kostele, na hřbitově, zapřísahají, modlí se, a — často nadarmo.
Více se hrnou lidé za svůdnými hesly světa, vrhají se střemhlav
a slepě do vlastní záhuby! Odkud to, že tak málo duší bývá
zalovenoř Apoštolé-rybáři lovili okolo břehu. Pán Ježíš roz
kázal Petrovi: »Vez na hlubinu a rozestřete sítě.: U samého
břehu lovili ryby nepatrné a v malém počtu; čím dále od břehu,
od světa a starostí světských, jež jsou překážkou spásy, tím lépe
se lov daří. Do hlubiny srdcí lidských musí se zapustiti síť.slova
b0žího, aby přineslo ovoce; do hlubiny srdcí musí se vepsati
vznešený význam obřadů církevních, aby byli jimi nchváceni a
získání; do hlubiny srdcí lidských musí vniknouti milosti božské,
aby celého člověka osvítily, rozehřály a posvětily. Nejlepší se
meno, jež na povrchu zůstane, bývá pošlapáno, ptáci je sezobají,
slunce je spálí, trní zadusí; aby spása do hlubiny vnikla, třeba
jest přičinění obou, kazatele i posluchače. Kazatel rozsévá símě,
posluchač musí ochotně přijímati a modlitbou prositi za vláhu
přispění božího.

>K slovu tvému rozestru síť,: zvolal pak Petr. Jak veliký
význam mají tato slova. Dokud byli rybáři sami a spoléhali se
na vlastní dovednost, nepolapili ničeho; jakmile však přijali do
lcdky Pána ]ežíše a k jeho slovu rozestřeli síť, nebyla práce
marnou, ale požehnanou.

jak by se vedlo každému, kdyby ve jménu ]ežíše vše pod
nikal, kdyby každý za přispění boží prosill Mnoho se loví stále,
vrhají se sítě ustavičně, a jak smutný bývá výsledek! Nežehná-li
Bůh sám, nekonáme-li vše ve jménu božím a pro Boha, marna
je všecka práce!

4. Pohleďme dále na odměnu, již se dostalo rybářům.
Co se jim samým nepodařilo, dosáhli _ve spojení se svým bož
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ským mistrem. Kde nestačí naše síly, dosahujeme ve jménu ]e—
žíše Krista. Zalovili plnou síť ryb. a naplnili obě loďky. To byla
odměna, ale jen zevnější a pomíjející; vyšší ,a trvalejší je ještě
očekávala, že dílo počali ve jménu Ježíšově. Petr pln úžasu zvolal:
»Odejdi, Pane, ode mne, neboť jsem člověk hříšný, —- stydím se
za to, že jsem spoléhal na své síly a nechtělbned poslechnouti.:
A Pán Ježíš praví: »Neboj se, již od tohoto času lidi budeš lo
viti.: Poněvadž v mále byl věrný, bude mu veliké svěřeno; že se
v nižším povolání osvědčil jako dělník Páně, bude ustanoven za
apoštola Vykupitele světa; že na Galilejském jezeře loďku dle
vůle boží řídil, bude nyní říditi ohromnou loď církve Kristovy na
nesmírném moři světa. To je ta vyšší odměna. A jak se to vše
vyplnilo, vidíme brzy po nanebevstoupení Páně, při SesláníDucha
sv., apoštolé rozestírají síť a zalovují tisíce duší pro království
Kristovo; řídí loďku v největších bouřích, loví stále více, ba
i jejich mučednické. smrt jest hojným rybolovem; a jednou budou
apoštolé rybáři — soudci dvanáctera pokolení israelského.

Podnikejme všecko dle vůle Kristovy, čiňme vše jeho jmé
nem ku slávě boží a spáse duší lidských, a odměna nevýslovná
čeká nás, ne-lí už na zemi, jistě na věčnosti.

Dosud řídí Petr lodičku mořem tohoto světa. Je to cír
kev svatá. Bouře zloby lidské chce ji zničiti. Marná je práce
nepřátel. Kristus stojí ve svém zástupci, papeži římském, na
stráži. Mimo církev není spásy. Děkujme za tu milost, že jsme
v bezpečí, a pracujme dle svých sil, aby i jiní byli zachráněni.
Fán Ježíš požehná za to a odmění na věčnosti.

(Dle Jindřicha Fórstra.l V. Str/z.

Neděle čtvrtá po sv. Duchu.
Pravý učedník Páně:

Slovo Páně toužebně slyší,
Zbožně důvěřuje,
Pokorná vyznává hříšnost,
Cela se Pánu odevzdává.

„A následovali jej.“ (Sv. Luk. 5, 11.)
kyatow

Děj evangelia, po němž první učedníky získal Pán, ukazuje
nám', kdo smí se učedníkem jeho zváti. Když vás oslovím: drazí
křesťané, co jsem učinil jiného, než že jsem vás nazval učedníky
Páně. Kéž jste všichni jeho opravdoví učedníci.

V krajině genesaretské, zvané tak podle bohaté úrodné
půdy »knížecí zahradouc, tam v Betsajdě, (což znamená »domy
rybářské ), bydlí Šimon rybář a bratr jeho Ondřej, a jakub
a jan.
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Zde na tom krásném jezeře, které Plinius nazývá »jezero,
ověnčené příjemnými městy:, které vystřídaly úrodné dvorce, zde
zvolil Pán první učedníky, když podali důkaz zvláštních vlast
ností. Zde zvolil si svého prvního náměstka, zde důvěrníka lidu
Ondřeje, staršího ]akubaa miláčka ]ana. ]istě znali Pána a slýchali
jej často. Dnes přišel Pán po pracné noci a bezvýsledné. Byli
lovem sklamáni. Zástup se valí na mistra, chce slyšeti slóvo.
Pán- sestupuje na lodičku, která jest Petrova, což významně po
dotýká evangelium, učí a pak volí své nejvěrnější učedníky.
Vizte, které zvolil, auvažujte, zda jste i vy mezi nimi. Zvolil ty:

1. Kdož toužebně jej slyšeli i s obtíží;
2. kdož zbožně důvěřovali i když zkušenost se zdála od

írati;
p 3. kdož pokorně svou hříšnost vyznávali;

4. kdož se mu cele odevzdali. Prosme za dar Ducha sv.,
abychom poznali, zda jsme učedníky jeho, _a nejsme-li, buďme
učedníky jeho a následujme jej.

PojednánL
1. Kdyby rozum náš nebyl zatemněn hříchem, toužil by

sám po pravdě, tak jako zdravý člověk po potravě. Duše naše
ale stůně, ona nestojí opravdu. Proto Pán sestupuje snebea za
číná spásu tim, že učí pravdy, které máme věřiti, a ctnosti, které
máme konati. Kdo slyší a následujejej, stává se učedníkem jeho.
Klame se mnohý touhou: kéž bych Pána slyšel z lodičky mlu
viti. On mluví k vám z lodičky Petrovy stále. Kostel nazývali
křesťané lodí a loď, v níž je kazatelna, nazývali hlavní lodí. Ne
z každé lodi mluvil Pán, nýbrž z Petrovy. Lidé učinili církví
mnoho; blud, hřích a politika utvořily církev ruskou, anglickou,
protestantskou, ale Kristovou církví jest Petrova, z ní zaznívá
učení Páně a jde milost jeho. Však i když slovo Páně padá
do sluchu, nepůsobí vždy na učedníka Páně, není-li srdce jeho
plné touhy po boží pravdě. Jistě celá pracná noc rybolovu una—
vila rybáře a dostavila se mdloba, ale vizte, jak rádi přijímají jej
po probdělé, namáhavé noci na svou lodičku ajak jej poslouchají
zase rádi, ač jej slyšeli. Zapomínají na vše: na nezdar lovu, únavu
a spánek a béřou svaté slovo boží do srdce. Slyšeti máme ne
slovo člověka, ale slovo boží, učení ne lidské, ale pravdu bož
skou, jíž se chceme podrobit i když nám béře oblíbený hřích,
zakázanou příležitost. Kdo slyší slovo boží, ten můžebýti učed
níkem Páně, ten půjde za ním.

Kdo chce si nalézati pravdu sám, kdo z lidské moudrosti
chce nasytiti hlad po pravdě. který působí Bůh v nás, ten člo
věk nebude slyšeti slovo boží — i kdyby na kázání byl. Komu
jest list psaný lidmi hříšnými a vadnými nad výrok z úst Páně,
nebude učedníkem jeho, komu zprávy o vojně a míru a řeči ve
schůzích a pod širým nebem jsou nad pouhou úvahu o slově
božím, nemůže býti učedníkem Páně.
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Člověk musí věděti, že »slova života- jsou v ústech Páně,
jest to poselství z věčnosti, jest to cesta k Bohu, jest to radost
jdoucí z vědomí, že jsme dítkami božími, že z Boha jsme.

V Německu nedávno professor universitní anille, rozený
protestant, vrátil se do církve, ježto v ní poznal lodičku z níž
mluví Pán i teď. Všechen posměch nemohl ho zdržeti, aby se
nechopil pravého prstenu, který nám zanechal Pán. Znal všechny
pomluvy o církvi, znal i všechny vady osob v církvi, ale viděl
v ní lodičku Petrovu a tedy i Kristovu.

Kdo-hledá jenom pravdu boží, ten ji najde v lodičce Pe
trově a za nic ji neopustí, byť přikazovala: zapřít se v životě,
žalovat na sebe ve zpovědi a mnoho opustiti ikrásný Genesaret.

2. Vizte tu důvěrnou poslušnost Petrovu, kterouvvyjadřuje
sv. evangelium slovy: >Když přestal mluviti. řekl k Simonovi:
»vez na hlubinu a rozestřete sítě, k loveníc. jistě nezaráželo by,
když by Petr šíře omlouval svou neochotu tím, že umí dobře
ryby loviti, ví, kdy se loví nejlépe a kde jsou, vždyť to bylo
jeho živobytí. Však vizte učedníka Páně, jakého ducha má. Pán
pravil: »vez na hlubinuc a on poslouchá, jeho rozum a vůlejdou
za jeho slovem, nebo boží slovo to jest.

Takovou důvěru žádá od svých učedníků: když vše by se
jim zdálo marné, neztráceti důvěru a znovu dle slova Páně pra
covaú.

Když Pán vstoupil na nebe a opustil učedníky své, dal jim
rozkaz: jíti do celého světa, loviti lidi pro království boží. Vše
bylo proti tomu: Pán ukřižován, nepřátelé jásali, apoštolové se
báli, na tu hlubinu musil Petr vyplouti se svými apoštoly, a —
Pán jim žehnal.

Tak zdá se, že u mnohého veškerá námaha spásy jest ztra
cena, on trvá v hlubině hříchu. Pouhé slovo nespasí, nýbrž dů
věrné pojetí slova do srdce, jako slova božího. Kdo jen lidské
slovo slyší a nevnímá božskou pravdu, ten nebude učedníkem
Páně.

Tenkrát jsme učedníky Páně, když přes všechna sklamání
a výsměch, přes všechnu vlastní vůli a zkušenost, srdce své pod—
řídíme vůli boží v slově božím obsažené. Kdo chce býti učed—
níkem jeho, musí vzíti kříž svůj denně na se a následovati jej, a
pak zkusí, že z Boha jest. Kdo slovo boží neplní, nezkusí, že
z Boha jest.

3.-K tomu však jest třeba pokory, bez níž nemůže býti
nikdo učedníkem jeho. Když k slovu jeho rozestřel sít — krátce
na to vyznává pokorně: »Odejdi ode mne, Pane, neboť jsem
člověk hříšný.: Petr si uvědomuje, před kým stojí, k slovu koho
zalovil a první dojem jest pokora: >jsem člověk hříšnýc, žádnou
přednost nevidí na sobě, jen hříšnost svou. jiný by viděl v hoj
ném rybolovu šťastnou náhodu, odměnu za dlouhou námahu noci.
Petr však vidí více, nekonečně více, vidí toho,jehož tvorstvo po
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slouchá, vidí, co vícekráte vyznal: Krista, Syna božího. I jiní
viděli a nepaznali tolik, poněvadž neměli pokory Petrovy.

Když svou hříšnost vyznává, tenkrát jest Srdci Páně nej—
bližší. Slyšte odměnu za jeho ponížení: >Neboiž se, od toho času
lidi budeš loviti.:

Vizte, kdo z vás, milí posluchači, bude učedníkem Páně.
Kdo nevyzná, že ježíš jest Syn Boha živého, nebude učedníkem
jeho opravdovým. Koho to nepudí vyznávati s Petrem: ]si Syn
Baba živého, a s Petrem kleknouti k nohám náměstka jeho a
říci: jsem člověk hříšný — nebude učedníkem jeho. Zde jsme
u bodu, dle něhož nejsnáze poznáme, zda jsme učedníci Páně,
či nejsme, podle vyznání našich hříchů. Kdo patře na veleb
nost, moc Páně a jeho svatost, není si vědom své nehodnosti a
hřišnosti, ten nebude učedníkem jeho. Kdo nemá touhu vyznati
hříchy své a tím sobě uleviti kajícím vyznáním, ten nebude učed

níkem jeho -— neopustí ničeho, ani hříšné příležitosti, ani ne—řesti a nepůjde za Pánem svým.
Nic není na závadu býti učedníkem Páně více, jako sebe

důvěra a víra ve viastní dostatečnost. V tom nám jest Petr pří
kladem. Když Petr se měl za nehodného a hříšného. slyšel:
>budeš loviti lidi-. Když pravil: »Kdyby se všichni pohoršili, já
se nepohnšíma — tenkrát slyšel výstrahu: »Než kohout dvakrát
zazpívá, třikráte mne zapřeš.< Když myslíme, že jsme slabí, ten
kráte jsme silní, když vidíme své chyby a hříchy, tenkrát jsme
na cestě k ospravedlnění.

4. Z těchto pokorných duší béře Pán své vyvolence, ti jsou
schopni přivážati lodě k zemi a jíti za ním. Každý, kdo užívá
darů božích k jeho cti a slávě 3 obětuje své zapření v pokoře a
důvěře, jde za Pánem ježíšem. Stastný, kdo tak činídenněa jeho
domácnost, dílna, kancelář a pole, zkrátka celodenní jeho povo
lání jest oltářem, na kterém obětuje svou práci, sebezapření
z lásky k Bohu pro svou duši a jde za ním.

Drazí posluchači! Přijde jednou chvíle, kdy opustíme vše
a — půjdeme za Pánem. Zda však v tomto okamžiku budeme
stoupati za ním výš a výše, či zda budeme sestupovati v hlu
binu propasti věčné, závisí na tom, jakými jsme byli učed
níky.

Každý má vykázaný a zvolený svůj stava povolání av něm
své povinnosti a kříže. Každý má kolem sebe své, které má spasit,
aneb bližní, kteréž má milovat. Plnění povinnosti zlásky k Bohu,
přičiňavati se i jiné k Bohu přiváděti, tot známkou učedníka
Páně. Podporovati vše, co k boží cti a slávě se děje, tot násle
dovati Pána. jak to jest v tvé rodině, v duši tvé? Nebudeme
konati povinnosti lidské řádně, nebudeme-li konati i boží. I vy
musíte býti rybáři lidí: především ve své rodině, abyste ty ry
bičky naše, jak se nazývali křesťané v starověku, a jak i vaše
dítky nazvati můžeme, uvedli k Pánu. Pak jsou zde všech Jy ty
duše, které neslyšely o Pánu, tu jsou ty sv. míssie za mořem a

Rádce duchovní. 21
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podpora jich, a konečně jsou zde ty ústavy, kteréž rybičky Kri
stovy odchovávaji a z milodarů nahrazují tam, kde smrt rodičů,
aneb hřích jejich zbavil je požehnání křesťanské výchovy. Buďte
rybáři Kristovými opravdu, budete učedníky jeho na vždy.
Amen.

GMW

Bible česká.
Monumentálnllio tohoro díla vyšel právě sešit druhý. V něm

dokončena jest prvá kniha Mojžíšova a započata kniha druhá,
z niž podána značná část, jdoucí až ke kapitole 13. Také v tómto
sešitě jak text překladu, taki důkladný výklad zasluhují plné
chvály. Papír, jenž od některých pokládán byl za méně dobrý,
jest dle úsudku nestranných odborných znalců trvanlivý, lehký,
dřeva prostý. Byl zvláště pro toto dílo vyroben. Dobrá jeho ja
kost a vhodnost ukáže se zvláště po vazbě jednotlivých svazků
»Biblec: budou to svazky úhledné, lehké, opravdu přlručné.

O >České bibli: čteme v posledním sešitě »Kazatelec tato
pozoruhodná slova: »Konečně má se nám dostati díla, o něž
kněžstvo přes 15 let téměř sepiatýma rukama prosilo ——totiž
Písmo sv. formou uhlazenou, duchu nynějšího jazyka českého od
povídající. Nejlepší lidé se k této práci spojili. A na nás jest, aby
chom hojným odbíránim splnili jejich naději, že kněžstvo česko
moravské dovede udržeti svým pravidelným předplácenim tak
veliké a nákladné dílo, jakým bude »Písmo sv.< Bylo by věru
hanbou pro kněžstvo, kdyby nemělo smyslu pro tento podnik
tak na výsost důležitý a svou liknavostí nebo svou >hyperkritikou<
nechalo padnouti vydávání díla tak slibně započatého. Nebudiž
ani jediného českého kněze, který by díla toho neodbíral. Všecko
může ustoupiti, na jiném se můžeme uskrovniti, ale tam, kde se
jedná o »Písmo sv.c, slovo boží — tam šetřiti bylo by hanbou
pro kněze . . . Písmo sv. patří na psací stůl kněze a čtení jeho
budiž denním chlebíčkem jeho. Zvykněme si každého dne pro
čitati aspoň jednu jeho kapitolu s příslušnými poznámkami, jak
nám je podává výtečné dílo »Bible českác, vydávané Dědictvím
sv. Jana Nepomuckého.“ Kéž pravdivá tato slova naleznou ohlasu
mezi naším klerem!

Kdo dosud' za odběratele se nepřihlásil, učiň tak co'nejdříve.
a doporučuj také důležité dílo to svým známým a svěřencům!

Přihlášky a předplatné buďtež zasílány pod adressou:

Administrace Česke Bible v Praze—lv.,85
(Hradčany).

RG)Š



LISTY VĚDECKÉ.

Ruský jesuita Ivan Michailovič Martynov.
Mezi vynikajícími ruskými konvertity XIX. století velice

čestné místo zaujímá učený archaeolog a publicista Ivan Michai
Zamč Martynov. Narodil se r. 1821 v Kazani, jeho otec byl
šlechtic a vojenský důstojník. Počátečného vzdělání nabyl Marty
nov v gatčinském sirotčím ústavu, načež vstoupil na historicko
íilologickou fakultu petrohradské university, "již skončil jako kan
didát se zlatou medalií. Potom byl domácím učitelem “u hraběte
Grigorije Petroviče uvalova, který se stal později katolíkem
a barnabitou. V letech padesátých vystěhoval se Martynov do
Francie, přestoupil ku katolicismu, byl vysvěcen na kněze a stal
se členem řádu jesuitského. Kdy a jak se v něm tento duševní
přerod stal, nevěděli ani jeho nejbližší přátelé, on sám pakotom
a vůbec o sobě nikdy nemluvil. Usadiv se ve Versaillesu, začal
nejprve psáti polemické články na obranu katolicismu proti úto
kům a předsudkům pravoslaví, přeložil do ruštiny spisy jesuity
knížete Ivana Sergijeviče Gagarina »Trésor du Chretienc (Paříž
1855) a sLa Russie serat- ella catholique: (Paříž, 1858), jakož
i papeže Rehoře XIII. >Professio fideic. Osobně sepsal za týmž
účelem knížku »De la langue russe dans le catholique- (Paříž
1874). Byl druhem bollandisty Victora de Buka a moravského
historiografa Bedy Dudíka. Později'věnoval se hlavně studiu ruské
archaeologie a historie a jejímu vztahu ku katolicismu. První velmi
cennou prací v tomto oboru byl spis »Les manuscripts slaves de
la bibliothěque Imperiale de Paris avec un catholique: (Paříž
1856, 111 str.). Pro »Acta Sanctorumc Octobris zpracoval »Vita
et commemoratio ]oannis Rylensisc (Paříž 1858, IX + 687 str.),
»De S, Hilarione Maglenensu (tamže str. 402). >De Aretha mo
nacho cryptensic (1861, X+ 563 str.). Vedle toho uveřejnil mnoho
článků v »Etudes litteraires. critiques, historiques<, v »Russ, Re
vuec, v »Athaeneumc a j. Mezi nimi zvláštní pozornost zasluhuje
»Iconographie de S. jean Evangelistec. jeho nejlepší prací jest
»Annus ecclesiasticus Graeco-Slavicus< (1865), kterýžto spis byl
před vydáním' >Pravoslavnago měsjaceslovac archimandrita
Sergije (1875—76) nejlepším a nejúplnějším dílem co do pravo—
slavné hagiologie, neboť obsahoval nejen kriticky zpracovanou
biografii svatých, ctěných netoliko ve východní církvi vůbec,

*
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nýbrž jednotlivě i v Gruzii, Řecku, Bulharsku a Černé Hoře a též
v porůzných krajích a městech Ruska. Touto kapitální prací Martynov
značně rozšířil a doplnil práce bollandistů Pap:broka a Stiltinga,
vytknuv přesně dle vzoru západních martyrologií a na základě
kalendaria Ostromirova památku svatých na každý den církev—
ního roku.

K tisícileté slavnosti sv. slovanských blahověstů Cyrilla a
Methoda vydal Martynov pod záhlavím »Trifolium Serbicumc
životopis srbských světců Sabby, Simeona a Seména. Neméně
cenná jsou jeho vydání starších, téměř docela neznámých spisů,
jako sestavený biskupem Ivanem Sušou životopis Meletije Smo
trického (Paříž 1861, Brussel 1864) a ruskými íanatiky v Po
locku zavražděného unitského arobiskupa sv. josafata Kunseviče
(Paříž 1864), dále znamenitá »Lituanřcarum Hvstor arum Societa
tis jesu, libri decemc Stan. Rostovského S ]. (Paříž a Brussel
1868), z níž byli životy sv. Stanislava Kostky a Mikuláše Lenči
ckého vydány zvláště.

Při všech svých vědeckých a ovšem též kněžských pracích
nacházel P. Martynov ještě času uveřejňovati četné publikace
v celé řadě časopisů a revuí. V L'art chrétien, Cabinet historique,
Civiltá, Contemporain, Etudes, Polybiblion, Précis historiques,
Revue des sciences ecclesiastiques, umístěny jeho velice zajímavé
články o hagiografii, liturgice a písemnictví Slovanů. Se svojí
vlastí udržoval P. Martynov stálé styky a dopisoval si s různými
ruskými učenci, zejména s vynikajícím slavistou prof. Srezněv
ským a s prof. filosofie Grotem, ačkoli v této korrespondenci
není žádných zmínek o něm samém.

Zvláštní pozornost vzbudil jeho obsažný dopis, zaslaný
r. 1864 známému slavjanofilu Ivanu Sergijeviči Aksakovu za pří
činou článku v jeho tehdejším týdenníku >Denc (č. 12.), v němž
následkem tenkráte vzniklých, ale jak se později ukázalo ine
správných pověstí, že jesuitům dovoleno usídliti se opět vRusku,
byl jejich řád nízce hanobena tupen. Obranný list Martynova
byl však uveřejněn teprv r. 1865 v 75. čísle »Dnec, a sice, jak
jeho redaktor dovodil, proto, že tehdejší censurní poměry byly
tomu dříve na závadu, ale zároveň teprv potom, když P. Mar
tynov vydal onen dopis v Paříži ve zvláštní brožuře nákladem
tamního Cyrillo-Methodějského družstva, k jehož zalo'žení též
spolupůsobil. ,

K vůli bižšímu seznámení uvádíme zde výtah z toho zají
mavého dopisu.

»Vážený Ivane Sergijeviči!

V 12. čísle vydávaného vámi časopisu >Den< vytištěn na
prvním místě článek >O jesuitechc. Mám čest náležeti k jejich
tovaryšstvu a jako jeho člen, jako Rus, zvlášť ale jako kněz ne
mohu tuto stat nechati bez odpovědi. Mínění tam vyjádřená jsou
tak nepravděpodobná, obvinění proti nám uváděná jsou tak hrozná,
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že mlčení s naší strany rovnalo by se jejich potvrzení a vzbudilo
by pohoršení u katolíků v Rusku žijících. Vy porovnáváte naše to
varyšstvo, nesoucíjméno Ježíšovo. se smečkou falešných hrářů,
zlodějů a zlosynů —- ano vy stavíte nás stokráte níže a považu
jete za horší posledního pohana. Já odebírám váš časopis z času,
jak začal vycházeti a čtu ho se zvláštní pozorností. Dlužno vám
přiznati — vy nás nešetříte. Co vás k takové bezohlednosti na
bádá: horlivost-li o domu božím, nadbytek-li křesťanské lásky
nebo prostě záliba v literárním útočení — nevim... Nepou
štěje se v dlouhá uvažování, omezím se jedinou prostou otázkou.
Jsme li my skutečně horší zlodějů a zlosynů, vysvětlete nám pro
Bůh, kterak takovým šejdířům je vůbec dovoleno nejen existovat
a růsti, nýbrž i vyučovat, kázat, posluhovat svátostmi atd. Jest
tomu málem dvacet let, co jsem se z kandidáta petrohradské
university stal jesuitou. Navštívzl jsem domy našeho řádu v H.:.
liči, Německu, Belgii, Francii, Italii, Sicílii; jíní moji rodáci, jichž
jmény chlubí se ruská šlechta, bývali i na Východě; my všichni
známe na sta bratří ze všech dílů světa. Jakým to divem nesly
šelijsme od žádného z nich ničeho podobného tomu, co vysta
kovou naivnou emphasí připisujete celému řádu, který se na po
lovici skládá z kněží, konajících každého dne u oltáře nejsvětější
obět? . . .

Účelem jesuitstva — píšete vy — jest neustálá propaganda
latinstva; ale pod latinstvím vy rozumíte nejen hlásání jisté věro
uky, nýbrž >verbování do duchovního poddanství pro duchovního
panovníka papežee. V tom jest mnoho nesprávného. Předně není
pravda, že šíříme latinstvo (s nímž jest sloučen pojem latinského
obřadu). My nehlásáme latinstvo, nýbrž katolickou víru. Vím, že
nám často připisujete úmysl obraceti k latinskému obřadu; ale
to jest liché tvrzení, které sotva se vám podaří dokázati a jež
jsem již vícekráte tiskem vyvracel. Přečtěte si můj úvod k Apo—
legii Smotrického; vzpomeňte známé vám brožury Otce Gagarina,
kterou jsem vydal též ruským jazykem; nahlédněte do papež
ských listin — všude naleznete opětování význačného pravidla,
že si římská církev pouze přeje, aby všichni jinak věřící byli ni
koli latiníky, nýbrž katolíky: »ut omnes catholici sint, non ut
omnes latini fianta. (Bulla Benedikta XIV. Allatae sunt, 5 18.)

Přijímají-li nyní Rusové, stávajíce' se katolíky, též latinský
obřad, jest toho velice prostá příčina. V Rusku není unitských
kostelů, ani svobody vyznávati katolickou víru pro toho, kdo zů
stává při slovanském obřadu. Jakmile bude tato svoboda dána,
ustanou přechody k latinskému obřadu samy sebou. Ostatně ne
obřad činí člověka spasena, nýbrž víra — co vy nezřídka zapo
mínáte, směšujíce víru s obřadem — podstatné s druhořadým.

Jinou nesprávností jest, že roz'išujete »verbování pro du
chovní poddanství papežic od hlásání katolické věrouky. Ve
skutečnosti však takového rozdílu není. My všude učíme dog
matu o prvenství římského velekněze a odtud vyplývající povin
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nosti býti mu poslušna jako nejvyššímu představiteli jediného du
chovního krále — Krista; tím se omezuje všecko naše »verbování
do duchovního poddanství papežic. Totéž hlásali sv. Cyrill
a Method, jichž vy ctíte a kterých římská církev vyhlásila za
svaté; také oni verbOoalz'Slovany do duchovního poddanství pa
peži, také oni považovali toto verbování za jednu z podstatných
částí křesťanskévěrouky, za co vyjich zajisté nebudete odsuzovati.

Vy se patrně bojíte a strach má velké oči . .. Ano, jenom
velikým strachem lze vysvětliti vaše, s dovolením řečeno, časem
zábavné projevy o jesuitských příšerách, které vaše roznícená
obraznost všude spatřuje. Ale nikdy nejevil se tento strachv ta
kové míře jako ve 'článku, o němž je řeč. Zde se vám již naprosto
zdá, že se na ruskou církev chystají nesčíslné, nepřehledné ne
přátelské voje —a vy tudíž spěcháte se přesvědčiti, na kolik jest
její výzbroj v pořádku, je-li ona připravena k boji; vy se naivně
přiznáváte, že není s to se hájiti, že se jí nedostává svobody
slova, že jest svázána. K vůli úplnějšímu odůvodnění svých obav
vy 5 úžasem poukazujete na její žalostný stav, vylíčený umělou
a zkušenou rukou O. Belljustina . . . Z tohoto článku, nadepsa
ného »Slovanstvo a Pravoslavía patrno, že v RuSku panující církev
jest malomocna, že její pravoslaví jest odznakem rozporu, že nemá
sjednocující síly, že rány její jsou hluboké a sotva vyléčitelné.
Věru smutné přiznání. K ucelenosti obrazu nedostává se jen stále
rostoucí postavy staroobřadnictví, které, jak všem známo, jest
živým důkazem chabosti panující církve a jestli by, jak někteří
jeho zastánci jistí, mělo svoji neodvislou hierarchii, odtrhlo by za
10 let od pravoslaví všechen selský lid, všecko měšťanstvo (t. j.
maloživnostníky, řemeslníky, dělnictvo) ano i část obchodnictva
(Mosk. Vědom. č. 65, článek V. K.), což je úplně pravda.

Jako souhrn všech těchto přiznání a obvinění, výpovědí
a nedořčení jeví se: s jedné strany neobyčejná síla slova, obrov
ský úspěch, neuvěřitelný vliv na všecky třídy společenstva a při
tom propaganda lži, zločinný směr, nemravné prostředky; naopak
s druhé strany -—skutečná pravověrnost, svatost ú'čelu, křesťan
ský způsob propagandy a přes to vše — vnitřní malátnost, ne
dostatek svobodného hlásání slova božího, nicotnost výsledků,
strach. Tam rota mravních vyvrhelů —-a činy v pravdě apo—
štolské, zde církev jmenující se jedinou, svatou, obecnou a apo—
štolskou — a nepřinášející ovoce duchovního života. Tarn moc
Belzebuba — a divy živé milosti; zde moc boží — a pouhá mrtvá
obřadnost. Jaká to Zvrácenost zákonů mravního a duchovního ži
vota! Jak vám libo — ale zdravý rozum odmítá možnost takových
přeludů.

Nezbývá než předpokládat, že ona neviditelná, nevystižitelná
a vám neznámá síla naší duchovní činnosti není leč působení ne—
beské milosti. Připustte to — a hned mizí všecky odpory, zdravý
smysl jest uspokojen, evangelium přestává býti prázdným slovem,
vše se vysvětluje zcela prostě. Připusťte, že jsme hlasateli pravé
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církve Kristovy, ačkoli neužiteční, a pochopíte přesvědčující moc
našeho kázání, plodnost “Bohu milých skutků, náš vliv na spole
čenstvo. neutuchající horlivost v získávání duší Kristu a ne
oblomnou vytrvalost ve snaze k vytknutému cíli. Tehdy se do—
tknete prstem oné rány, na kterou stůně pravoslavná církev, po
znáte, proč se jí nedostává sjednocující síly, kdežto u nás jest
jí tak hojně -—slovem proč se vaše a naše propaganda tak různí.
Pak bude pochopitelna i ta slepá nenávist, kterou k nám chovají
nepřátelé katolictví, to pronásledování, kterým náš řád byl a bude
stále vystaven, dokud zůstane věrným svému vznešenému povo
lání. Ne nadarmo nosí on přesvaté jméno ježíšovo.

Konečně stane se vám zřejmou i nesrovnalost následujících
slov, které uvádíte na důkaz, že jsme lidmi společenskému blaho
bytu nebezpečnými: »Jesuité byli vyháněni z mnohých zemí
Evropy.: Důvod zvlášť podivný z péra pravoslavné/zo. jako by
pronásledování nebylo vezdejším chlebem pravé církve a důka
zem jvjí moci! Jako by nebyla vzrostla uprostřed krvavých pro—
následování a neskládala všecku svou slávu, 'všecku blaženost
v kříži, v utrpenícb a smrti mučednické! Což nestíhal svět apo—
štoly jako vyvrhele lidstva? Zdali mohou býti učedníci nad svého
božského mistra? Co dokazuje pouhý fakt vyhnání, když ne
pravíte ani kým a jakými to lidmi byli jsme my vyhnáni, ani za
jakých časů a poměrů. Neslušelo se pomíjeti mlčením též tu vý
značnou okolnost, že když byl náš řád v celé ostatní Evropě
zrušen, trval v Rusku. pod záštitou Kateřiny II., příjmím Moudré.
Pravda, byli jsme gvyhnáni i z Ruska, ale vzpomeňte proč a z
čzhaj návodu. Přečtěte si ukaz o našem vypovězení a uvidíte, že
zločinem, zněhož nás vinili, nebylo leč obrácení pravoslavných ku
katolické víře . . .:

Jako odpověd na tento dopis O. Martynova bylo jichv »Dnic
uveřejněno celých pět od spisovateleajak sám sebe nazýval »ne

'polepšitelného slavjanofilac ]urije Fedoroviče Samarina, v nichž
nanejvýš hrubě, s netajeným opovržením a v posměšně-sarka
stické formě usiluje různými citáty z osobních mínění a pojed—
nání jednotlivých členů tovaryšstva Ježíšova a rovněž jiných,
jednostranně a předpojatě sestavených spisů odůvodniti zlé úsudky
o jesuitech a jejich činnosti. Neslušný způsob takové polemiky
ovšem vylučoval možnost dalšího klidného uvažování, co bylo
protivnou stranou samolibě vyloženo jako vítězné usvědčení je
suitismu. »Když Samarin zdvihl rukavici, jesuité měli za lepší
zdržeti se další polem'iky,<- poznamenal otom životopisec Sa—
marina.

Takový způsob boje nebyl v soběstačitelném slavjanofil
ském orgánu ojedinělým. V číslech 50. a 51. téhož »Dnec ve
stati Vlad. Lamanského o znamenité básni Mickiewiczově »Konrad
Wallenrod< na př. stojí: po stránce mravní jest Vallenrodis
mus totéž strašné jesuitské učení: gDobrý účel posvěcuje pro
středky<. Polemisovat s takými umíněnými lidmi rovnalo by se
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házení hrachu na zeď. »Hrbatého narovná jenom hrob,: — jak
dí jedno ruské přisloví.*)

P. Martynov byl též jedním ze zakladatelů »Spolku sv. Cy
rilla a Methodac v Paříži, zrušeného později atheistickou vládou
Combesa spolu s jinými ústavy jesuitů, 'a vydával =Cyrillo-Metho
dějský Sborník<< (I. díl roku 1863, II. díl roku 1867, Lipsko
a Paříž). Účastnil se jako vynikající theolog vatikánského
sněmu, načež jmenován konsultorem propagandy pro východní
záležitosti.

Asi r. 1857 navštívil P. Martynov též Prahu, kde bydlel
u tehdejšího redaktora »Blahověstag a katechety na staroměstském
akademickém gymnasiu Václava Stu.-Ice, v dosud nezměněném
domě pod křižovnickým klášterem. Tam setkal se s ním též pi
satel tohoto článku.

Svůj neúnavně činný, službě církvi a Slovanstvu cele zasvě
cený život skončil P. Martynov roku 1894 ve ctihodném stáří 73 let.

Podrobnější zprávy o tomto výtečném ruském knězi budou
snad umístěny ve“velikém díle o ruských konvertitech, které se
chystal vydati Ernest Daudet.

Kněz v boji proti liberalismu.
Městys V. chlubí se býti »svobodomyslnouc obcí. Farář

R., který teprve nedávno nastoupil zde duchovní správu, poznává,
že obyvatelstvo jest skutečně stiženo nákazou »svobodomyslnostic
a že jest jeho povinností tomuto zlu učiniti přítrž.

Vyhledává proto u zkušených spolubratrů dobré rady
o vhodných prostředcích, jak by svůj úmysl mohi úspěšně prc
váděti.

Jaké účinné a praktické pokyny mohou mu býti uděleny? '
Náboženská svobodomyslnost jeví se v rozmanitých formách

a pod různými jmény. jednou jmenuje se apokrokc, jindy »mo
dcrní kultura: nebo zase »osvětac atd. — obyčejně všechny ty
různé formy svobodomyslnosti naznačují se společným pojmeno
váním »liberalismusc.

Mnohotvárně a vždy nově se jevícl duševní proudy v oboru
náboženském, sociálním a politickém, které od dob francouzské
revoluce rozkladné na církev katolickou působí a proti ní se
zřejmou zaujatostí stále vystupují — tot liberalismus.

Zásadní liberalismus prohlašuje svobodu člověka, nezávislost
na každé, mimo člověka jsoucí autoritě, & právem označuje se
proto jako hlavní blud naší doby, jako vlastní podnět všech ná

razů které církev a společnost ohrJožují. — V užším smyslu zna
*) jakých konců dočkaly se illuse samých slavjanoiilů, spatřujicích

ve »shnilém Západěc všude jen samou lež, vyličilpodrobně publicista a člen
říšské dumy Pttr Miljukov ve svém spisu »Rozklad slavianofilstvac.
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mená liberalismus učení o neodvislosti státu od církve, jest tedy
falešným politicko náboženským systemem, který má však více
odstínů. Villada (»Casus conscientiaec I. p. 12.) zmiňuje se otřech:
Především názor, že stát jest výše postaven než církev, a že ná
sledkem nadřízenosti musí mu býti přiznáno právo býti poruční
kem církve, zkracovati ji na právech božským jejím zakladatelem
jí propůjčených a činiti výkon těchto- práv závislým na jeho li
bosti. Dalším odstínem tohoto systemu jest učení, že stát a cír
kev mají býti odloučeny, tak že stát vykonávaje své zákonodárné
oprávnění nemusí bráti zřetele na církev a její učení na př. vzá
ležitostr—chškolních, manželských atd. Konečně jest zde názor
oněch, kteří sice uznávají superioritu církve nad státem, avšak
přikládají církvi, aby obmezila svoji činnost výhradně na záleži
tosti církevní a mlčela proto, když stát ve vykonávání vládní
moci přichází v rozpor s božským a církevním právem: církev
nemá klásti žádných překážek vývoji moderní kultury. K této
poslední odrůdě liberálů přináležejí nezřídka také tací katolíci,
kteří v soukromém svém životě povinnosti náboženské vážně vykoná
vají, a těžce by to nesli, kdyby někdo pochyboval o jejich ka
tolickém smýšlení.

Farář R. nastupufe svůj nový úřad duchovní správy shledal,
že do jeho obce vplížil se liberalismus v různých svých formách,
že nalezl přívržence ve všech vrstvách obyvatelstva. aže jest jeho
povinností proti němu bojovati všemi po ruce jsoucími, použi
telnými prostředky. Jsa přesvědčen, že také v tomto boji dobrý
výsledek jest závislým na dobře promyšleném plánu, snaží se za
pomoci zkušených spolubratrů stanoviti normy, dle nichž by mohl
tento boj v duchovní správě — zejména ve zpovědnici—s úspě
chem vybojovati.

Nejmoudřejší rada, která mu v této záležitosti může býti
udělena jest ta, aby R. především důkladně studoval všechny toho
se týkající pokyny apoštolské Stolice a v pastoraci věrně je za
chovával. Vnitřní přimknutí na nejvyšší učící autoritu skýtá nej
jistější záruku úspěšné působnosti duchovní správy.

Papežové opětně a důtklivě napomínali biskupy a kněze,
aby bojovali proti liberalismu. Tak zejména Lev XlIl. ve svém
okružníku »Humanum genus: ze dne 20. dubna 1884. Mluví vněm
sice o sektě svobodných zednářů, avšak prohlašuje: »Všechny
tyto různé sekty byť i jménem, zvyky, formami a původem se
lišily, souvisí vzájemně jistou společností účelu apodobností svých
názorů a jsou proto věcně se zednářstvím zajedno. Tito (zednáři)
tvoří středisko, z něhož všechny liberální snahy vycházejí a kně
muž se zase navracejí.: -=»V tomto listu svatý Otec stanoví zá
roveň pravidla, dle nichž má duchovní správce osvědčovati svoji
horlivost v boji proti liberalismu. — Především žádá zmužilost a
rozhodnost. >]de o če=t boží a spásu duše bližního! Kdo to má
na mysli, tomu nebude se nedostávati v boji zmužilosti a ne
ohroženosti..
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Svobodomyslnost má býti lidu ukázána v pravé její pod—
statě: Lid má býti poučen o umělých tazích, jimiž snaží se svo—
bodomyslnost lid lákatí a klamatí. Dále doporučuje sv. Otec
úplnou jednotu všech katolíků ve smýšlení a jednání nejužším
přimknutím se k biskupům, zejména k apoštolské Stolicí. Poně
vadž dle zkušenosti hlavní snaha svobodomyslnosti směřuje uvol
nití a možno-li roztrbnouti pásku oddané poslušnosti, která spo
juje věřící lid s arcipastýřem, musí duchovní správce tím větší
vynaložíti námahu, aby tuto svatou pásku pevněji utužil a upřím
nou poslušnost lidu k apoštolské Stolicí stále nové ožívoval.
Nepřáteli církve často opakované heslo »Pryč od Říma<< má
býti přehlušeno voláním: »K Římu, náměstku ]ežíše Krista, k Otci
křesťanství.c Také dobře smýšlející vzdělaní laicí mají býti dle
mínění sv. Otce přibrání. »Tak veliká věc vyžaduje také součin
nost laiků, v nichž s láskou k náboženství a k vlastí spojuje se
mravní charakter a věda. Když takto z obou stavů budou spolu
působití nejlepší síly, pečujte o to, aby církev byla lidmi ve své
podstatě vždy více poznávána a- vážena; nebot čím více lidé
církev poznají a čím více budou ji mílovati, tím více budou se
odvraceti od tajných společností.:

Dále vyzývá sv. Otec k zmužílému, veřejnémua společnému
vyznání víry a doporučuje k tomu cíli katolické sjezdy. Zejména
zdůrazňuje Lev XIII. péči o křesťanský život rodinný a výchovu
mládeže dle předpisů sv. církve. Děti, které vycházejí z opravdu
křesťanských rodin, nepodlehnou tak snadno nebezpečím moder
ního žívota, anebo aspoň snadněji naleznou opět cestu k pravdě
a ctnosti. Dále mají býti věřící napomenutí, aby svědomitě po
užívali svých občanských práv k součinnosti při řešení velikých
otázek naší doby ve smyslu křesťanském. Kázání a katecbese
skýtají stále příležitostí poučovati lid o jeho povinnostech. Po
něvadž však — jak zkušenost učí — vyznavači liberalísmu ká—
zání obyčejně se vzdalují, musí duchovní správce raziti si jiným
způsobem cestu k" jejich srdci a rozumu — zakládáním katolí
ckých spolků a šířením dobrého tisku. Naléhavě doporučuje proto
sv. Otec, aby zejména dělníci dle příkladu dob dřívějších spo
jovali se ve spolky, »aby neupadli ve spolky záhubné, nebot děl
níci jsou nejvíce vysazení lsti a svádění k svobodomyslnostic.
_ Také mládež má býti pečlivě chráněna před morovou ná
kazou liberalismu >nebot ona jest naději našeho pokolení<<.

Poněvadž však intensivní pěstování křesťanského života jest
hlavním prostředkem, aby srdce uzavřelase nákaze moderní doby,
doporučuje sv. Otec péčí o třetí řád, jehož úlohou jest čeliti
duchu světskému, jakož i péčí o spolky sv. Vincence, které pak
blahodárně působí k tělesnému a duševnímu blahu chudých.
Svatý Otec končí své pokyny výzvou k modlitbě. >Pán vinič
ních hor musí dáti svého požehnání,a má-li snaha a námaha du
chovního správce býti provázena úspěchem. Toto požehnání jest
však ovocem důvěřívé a vytrvalé modlitby.
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Bude-li farář R. tyto pokyny sv. Otce míti stále na zřeteli
a snažiti se prováděti je dle svých sil a dle místních poměrů,
nebude jeho boj proti svobodomyslnosti zajisté bez potěšitelných
výsledků. Lidu poskytované poučení a vysvětlení jakož i znovu
oživený náboženský život postaví mocnou hráz postupu zla, a
zbloudilce, kteří jsou ještě dobré vůle, přivede na cesty pravdy
a spásy. Haec est victoria, quae vincit mundum, fides nostra. I.
0. V: 4.

] Farář R. musí si však dále ujasniti, jak jest mu zaříditi
jednání vůči oněm farníkům, kteří jsou více či méně prodchnuti
svobodomyslnými ideami, ale přes to tu a tam objeví se ve
zpovědnici. Nechce ani příliš velikou přísností uhasiti stále ještě
doutnající knot, ani velikou mírností hověti svobodomyslnosti.
jakými zásadami má se říditi?

Všeobecné zásady, dle nichž jest jednati s různými třídami
poenitentů farář R. zná. jen upotřebení jich v našem případu
činí mu mnohé obtíže. Mnozí z oněch svobodomyslníků kloní se
k názorům, které přímo odporují božským pravdám a jsou proto
haeretické Tací lidé jsou obyčejně ve vědomé protivě ke Kristu
a jeho, církvi a vzdalují se také zpovědnice. ]iní zase — a to
bývá ve venkovských obcíchvětšinou — přiznávají se k mírnější
formě liberalismu, která, jak se domnívají, dobře se srovnává
s katolickým smýšlením a životem. Tito lidé, zejména ze stavu
živnostenského a dělnického, nemají obyčejně o zásadách a snahách
svobodomyslnosti žádného jasného pojmu a jsou ho poslušni je
nom proto, že jsou na něm hospodářsky závislí. — Poněvadž,
jak se zdá, v obci V. dosud málo se pracovalo v tomto způsobu
na uvědomění lidu, jsou mnozí tito poenitenti dobré víry, že do
savadní jejich jednání jest zcela korrektní. Na tuto okolnost musí
R. při počátku své duchovní správy vzíti zvláštní ohled. ]est sice
zpovědník povinen poučiti poenitenty o jejich povinnosti a vy
zvati je, aby ji svědomitě plnili, avšak pastorální obezřelost vy
žaduje mnohdy, aby za jistých okolností toto poučení bylo odlo
ženo na dobu pozdější. někdy pak aby bylo vůbec od něho upu
štěno. Důvod toho pronáší sv. Alfons slovy: Unum peccatum
íormale omnibus praeponderat peccatis materialibus (VI, 610 obj.
4.); a o oddálení poučení praví týž s Busenbaúmem: »Si etiam
poenitens teneret'ur (licet sub peccato mortali) ad aliquid adeo
difficile, utnon crederetur tunc aequo animo accepturus et alia
vice melius suscepturus; posset prudens confessor tunc illum re
linquere in bona fide excusante a peccato, et monitionem differe
in tempus opportunius: ne territus a confessione abstineat, gra
viusque detrimemum incurrat.: (VI. 609, 9.)

Poněvadž však liberalismus v rozšiřování svých ideí jest
příliš čilý, a právě v této jeho čilosti a pohotovosti spočívá ne
bezpečí v prodlení, musí duchovní správce neprodleně začíti
s vhodným poučováním jak v kázáních, tak i účelnými přednáš
kami ve spolku a vůbec při všech četných příležitostech, které
se mu v duchovní správě naskytují, zejména však šířením dobrého
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tisku. Bude-li se snažiti, aby lid naučil se znáti liberalismusvpravé
jeho podstatě, špatné jeho úmysly a zavržitelné prostředky, bu
de-li odkrývati plochost jeho frází a hesel, bude-li zejména po
ukazovati na zhoubné jeho plody na poli politickém, sociálním
a náboženském, nastane brzy v osadě třídění duchů. Ti, kdož
dosud jsou dobré vůle, byvše o lepším poučeni, ochotně rozváží
pásky, jež je s, liberalismem vázali. Ti pak, kdož srdce své kaž
dému poučení uzavírají — poněvadž jedem falešné osvěty jsou
již zkaženi, anebo nechtějí zříci se přízně liberální intelligence —
budou vždy více duchovního správce se vzdalovati a jeho vlivu
se vyhýbati. Oproti takovým bude se moci jeho pastýřská láska
osvědčovati jen modlitbou.

“Obtížnou jest pastorace oněch, kteří sice jsou vědomi za
vržitelnosti liberalismu ve všech jeho formách a ve svém srdci
také ho zavrhují, nemají však zmužilosti odříci se ho, poněvadž
vyžaduje to velikých obětí, mnohdyioběti existence. Liberalismus
nedá svojí kořisti lebce ujíti a zejména odchovanec liberalismu,
sociální demokracie, využívá všeho terrorismu, který s proslave
nou jeho volností, rovností a bratrstvím jest naprosto na štiru.
Vůči těmto nepřátelským mocím jíti neohroženě jen za hlasem
svého svědomí — vyžaduje heroickou ctnost. Zejména u dělníků.
Nedostává-li se tohoto heroismu, tonou v ustavičném nebezpečí
různých hříchů. Toto nebezpečí jest trojí. jako členové svobodo
myslných organisací jsou dělníci, živnostníci atd. často nuceni
vyslechnouti náboženství a víře nepřátelské řeči a ještě jim také
applaudovati. Byt i se to dálo jen z bázně před lidmi, jest to
přece jako cooptatio formalis k nevěře a jako zevnější zapíránl
víry těžkým hříchem. Dále. Časté naslouchání liberálním řečem,
jakož i čtení špatných spisů, které v liberálních organisacích čle
nům se vnucují, otřásá poznenáhlu náboženským přesvědčením a
vede k pochybnosti u víře a konečně k nevěře. Nezřídka jsou
nuceni odebírati špatné časopisy a ve volbách hlasovati pro li
berální kandidáty.

Aby se vyhnul prvnímu a druhému nebezpečenství, musel
by poenitent bezpodmínečně se zavázali, že nebude navštěvovati
schůze s takovými přednáškami, poněvadž nelze v nich odděliti
hřích od nebezpečenství. Ohledně třetího nebezpečenství může
býti postup mírnější. Odebírání a čtení špatných časopisů a knih
jest sice zákonem přirozeným i zákonem církevním zakázáno, leč
— děje-li se z přinucení -—může býti trpěno, když zdržuje se
poenitent četby náboženství nepřátelských a nemravných statí a
když za daných poměrů nepovstává pro bližního pohoršení
a děje-li se tak z důvodů velmi vážných, hrozí-li na př. ztráta
existence.

Právě tak může býti omluven z hříchu, když z týchž zá
važných příčin a pod těmitéž klausulemi dá ve volbách svůj hlas
liberálnímu kandidátovi. Lehmkuhl (Casus conscientiael. D. 486.)
učí: Dá-li kdo hlas svůj svobodomyslnému kandidátovi nedo
brovolně, totiž z přinucení, aby neutrpěl veliké škody, může býti
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omluven z těžkého hříchu, když jsou tu dvě podmínky: 1. že
tím neprojevuje schvalování špatného kandidáta-a jeho snah; 2.
že se tím napomáhá zlu: — když totiž kandidát byl by jistě
zvolen i bez tohoto hlasu, anebo když i s tímto hlasem nedocílí
většiny. — Poněvadž však tací poenitenti nezřídka přehánějí ne
bezpečí veliké škody a přes všechnu prozíravost tonou v nebez
pečí utrpěti škodu na duši, musí býti na ně působeno, aby aspoň
poznenáhlu těmto nebezpečenstvím se vyhýbali, byt i to vyžado—
valo obětí. a to stane se účinně, budou—lijim připomínána slova
Páně: »Hledejte nejprve království nebeského a jeho spravedl
nost, a vše ostatní bude vám 'přidáno.c (Mat. 6, 33.)

1). Fr. Leitner C. Sr. R.

Sto krátkých odpovědí na sto volno—
myslitelských otázek.

(Pokračování)

33. Když Bůh navštívil Abrahama, učinfl s ním a s jeho
potomky »věčnouc úmluvu. Nebyl to omyl? Vždyť víme, že
nová ú'nluva, skrze Krista učiněná, nahradila starou úmluvu
s Abrahamem.

Když Bůh uzavíral s Abrahamem »věčnou úmluvuc, nebylo
při tom ani omylu ani klamu. Stará úmluva (Starý Zákon) byla
jak Ž'dé velmi dobře věděli. pouze přípravou na novou úmluvu,
na úmluvu messiánskou, k níž přistoupiti byli především Židé
povoláni_*) Proto oznámil Bůh již Abrahamovi příchod Messíáše
(Ganes. 22, 18), a že Messiáš z jeho potomstva vzejde.

34“ Bůh v Starém Zákoně mluvil s četnými lidmi a zjevil
se jím; kter může Nový Zákon tvrditi: »BJha nikdo nevidělřc

Zjevo ání se Boha ve Starém Zákoně nelze si tak předsta
vovati, jako by Bůh dotyčným lidem dal patřiti na své božství.,
A v tom smyslu dí sv. jan ve svém prvním listě 4,12., že Boha
nikdo neviděl. (Srovnej otázku 23.) '

35 Proč zkoušel Bůh Abrahama, bude-li obětovati svého
syna Isáka, když, jsa vševědoucím, musil předvídati, že Abraham
tak učiní?

Ovšem předvídal Bůh, že Abraham bude ochoten přinésti
obět poslušnosti. Ale přece jej, zkoušel — nikoliv pokoušel —
a sice proto, aby lidstvo mělo na všechny časy zářící příklad
poslušné víry a oddanosti k Bohu, a zároveň aby bylo zjevno,
že si lidských obětí nepřeje.

*) Mat. 10, 6: rldčte raději k zahynulým ovcím domu israelského.:
Mat. 15, 24: »Nejsem poslán, l-zč k zahynllým ovcím domu israel

ského.:
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36. Nezpůsobilo přikázání boží Abrahamovi dané, aby vlastní
rukou zabil Isáka, veliké duševní bolesti jak Abrahamovi, tak Isákovi?

Ovšem, zkouška Abrahamovi uložená byla velice těžká; ale
Abraham byl za to, jak bible nám vypravuje, od Boha nadmíru
štědře odměněn; vždyt Bůh jej právě za to, že v té zkoušce
obstál, vyvolil arciotcem velikého národa a zároveň tělesným
praotcem Messiáše.

37. Proč dával Bůh přednost Jakubovi, který svého bratra
a za pomoci matčiny i vlastního, starého, slepého otce podvedl,
před poctivým Esauem?

Pán Bůh nám neoznámil příčiny toho svého jednání, proto
nemůžeme o tom ničeho říci. Jest však jisto, že Jakubovi se ne
dostalo přednosti pro jeho podvod, za který mu bylo f_trpce py
kati dlouhou službou v cizině a zejména později dlouhým a těž
kým zármutkem nad uloupeným synem Josefem. Ale i přes
podvod, o kterém se zde zmínka děje, mohl Jakub celkem býti
lepším Esaua.

38. Jest pravda, že Josef ze snů prorokoval důležité a veliké
události? Má člověk věřiti výkladům snů?

Josef vykládal sny, o nichž nás Písmo sv. zpravuje, jistě
jenom z vnuknutí božího, jak podivuhodné vyplnění jeho před
povědí dosvědčuje. Výkladům snů nemá člověk ovšem váhy při
kládati. ale poznal-li by v některém případě s jistotou, že výklad
od Boha pochází, pak ovšem by to bylo něco jiného.

39. Neměli Egypťané a jiní národové zákonů již před zá
konadáním na hoře Sinai? Nenaučil se tomu Mojžíš od nich?

Zajisté měli různí národové zákony před zákonadáním na
hoře Sinai.

Pokud Mojžiš jako vůdce národa israelského sám zákony
dával, mohl zcela dobře moudrých zákonů, na př. jemu známých
zákonův egyptských použiti. Pokud však lidu ohlašoval zákony
Bohem bezprostředně dané, bylo použití znalosti cizích zákonů
zcela nepotřebné.

40. Bylo správné, že Bůh několikráte Israelitům poručil,
aby obyvatele země kananejské mečem pobili? Což jim i země
i města právem nepřináležela?

Jako nejvyšší pán všeho, co jest a žije, mohl Bůh zajisté
nařízení ta vydati, aniž by se byl nějakého bezpráví dopustil.
Nad to byli Israelité nástrojem v ruce spravedlivého Boha, jenž
tímto způsobem trestal národy ty pro jejich nepravosti. Není však
nikterak dokázáno, že obyvatelé země kananejské drželi zem
tu právem.

4I. Mohl Eliáš jeti v ohnivém voze do nebe?
42. Mohl Jonáš od ryby za živa spolknut a po třech dnech

živý vyvržen býti? Není to báchorka jako o červené karkulce?
Ovšem jsou takové skutky člověku z vlastní moci nemožný.

Ale události zde zmíněné staly se z moci všemohoucího Boha,
u něhož není nic nemožného.
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43. Mohla hvězda mudrců z východu zrovna nad nějakým
domem stanouti? Hvězdy jsou příliš vysoko, a něco podobného
nelze tvrditil

Většina vykladačů bible drží se názoru, že hvězda mudrců
nebyla obyčejnou hvězdou, nýbrž zvláštním světelným úkazem,
který Bůh k tomu cíli zvláště stvořil; tento světelný zjev se po
hyboval v mírné výšce ,a tak »hvězda předcházela je, až přišedši
stanula nad místem, kde bylo dítě:. Mat. 2. 9.

44. Neprchli rodiče Ježíšovi z Betlema do Egypta? Jak
mohli tedy dítě po šesti týdnech v chrámě jerusalemském před
staviti ?

Útěk do Egypta se udál zajisté teprve za dobrý rok po
narození Ježíšově, mohli tedy Maria a Josef božské dítě čtyři
cátého dne po porodu bez nebezpečí do Jerusalema přinésti. He
rodes dověděl se teprve od mudrcův o narození Ježíšově, tito
však, protože se jim hvězda zjevila buď při narození Ježíšově
aneb po něm. sotva přišli před uplynutím jednoho roku do Je—
rusalema; bylot jim 'vykonati dalekou cestu.

45. Nebyl dvanáctiletý Ježíš neposlušen svých rodičů, když
v Jerusalemě od nich utekl a o ně se nestaral?

Ježíš nebyl neposlušen, když v Jerusalemě zůstal, neboť
tehdy měl zvláštní příkaz odsvého nebeského Otce, atoho musil
více poslouchati než svých rodičů. Též chtěl ukázati svým rodi
čům, že jsa bohočlověkem jen dobrovolně jich jest poslušen.

46. Když Ježíš po křtu z vody vyšel, Duch sv. v podobě
holubice nad ním se vznášel a Bůh Otec vydal s nebe hlas,
mohly tyto tři zjevně rozdílné božské osoby býti jednou
osobou?

Nikdo netvrdí, že tři božské osoby jsou jednou osobou;
víra nás učí, že tři božské osoby jsou jeden Bůh.

47. Mluvil ďábel s Ježíšem, aby jej pokoušel?
Písmo sv. nás o tom zcela jasnými slovy zpravuje, není tedy

příčiny o tom pochybovati.
48. Jest ďábel? Jsou pluky andělův?
Pán Ježíš mluví často o ďáblu, rovněž mluví (Mat. 26, 53.)

o plucích andělů, není tedy o jejich existenci pražádné po
chybnosti.

49. Nebyli zbožní velekněží a zákoníci příčinou smrti Ježí
šovy na kříži? Pak ovšem zemřel jako nepřítel kněží, nikoli však
pro naše hříchy.

Velekněží, zákoníci a fariseové ovšem přivodili nespravedli
vými obžalobami smrt Kristovu. To však byl jen zevnější podnět
jeho smrti; když Pán Ježíš připustil, aby nespravedlivý rozsudek
smrti na něm byl vykonán, měl úmysl, usmířiti naše hříchy svou
smrtí. Ježíš jistě nebyl nenáviděn ode všech kněží. Proti někte
rým však byl nucen hájiti svých práv a své důstojnosti; jestliže
tito za to jej na smrt vydali, jest to malým doporučením jejich
»zbožnosti <.
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50. Mohl Syn boží tak si zoufati, že na kříži zvolal: »Bože
můj, Bože můj, proč jsi mne opustilřc

Tento výkřik bolesti Ježíšovy na kříži nebyl výrazem zou
falství. ježíš tímto výkřikem chtěl, abychom poznali, že, ačkoliv
jest bohočlověkem, přece podle své lidské přirozenostivokamžiku
své smrti jakéhokoliv pomocného, utěšujícího vlivu se strany
svého božství úplně byl zbaven a to jen pro naše hříchy. Také
chtěl těmi slovy upomenouti na žalm 21., jenž jest celý messián
ský a týmiž slovy začíná, a ukázati, že jest zaslíbeným Vyku—
pitelem.

5l. Mohl ježíš sestoupiti do pekel? Kde jest peklo?
]ežíš mluvil častěji opekle; proto jistě jest peklo; kde však

jest, nezjevil nám Bůh.
Peklo, do něhož duše ]ežíšova, když se od těla oddělila,

sestoupila, není však skutečné peklo, nýbrž předpeklí, totiž místo,
kde duše spravedlivých, před Kristemzemřelých, pokojně & bez
bolestí očekávaly Vykupitele, který jim oznámil, že jsou vykou
peny, a uvedl je do nebe. '

52. Mohl Ježíš na oblace do nebe vstoupitiř
Protože Ježíš byl pravým Bohem, mohl vlastní mocí i se

svým tělem do nebe vstoupiti. O oblace jest v Písmě sv. jen potud
řeč, že oblak náhle s očí učedníkůjej vzal. (Pokračování)

Pokladničky chrámové.
Ve spise dlouholetého duchovního správce Krause (Lebens

bilder aus der Verbrecherwslt, Paderborn, Scbóning) jest dán
z vypravování zločinců pokyn pro duchovní správce, aby více
dbali pokladniček & nenechávali je dlouho na pospas zločincům,
které vítaná příležitost utvrzuje v neřesti. Z uvedených obrázků
z vypravování zločinců jde, že často dlouho nevybraná poklad
nička byla pokušením k zločinu novému.

Na stránce 136. vytýká kající zločinec, že jsou pokladničky
příliš lehce přístupny, že dveře při vchodu nebývají zevnitř závo—
rou uzavřeny, že se týdně, zejména na poutních místech, nevybí
rají, že duchovní páni jsou příliš důvěřiví a dají se lehce přelstíti.,
Str. 137. Na str. 140. vypráví se zajímavý příběh, kde v kapli
hřbitovní vykradli pokladnička, v níž nalezli též mince zabalené
v papíru. Při prohlídce viděli, že jsou to marky vhozené od pro
testantů na mši sv. Dáváme rádi místa pro slova výstrahy. Sumy
odcizené, pokud lze z obrázků sledovati, jsou právě častým opa
kováním krádeže značné. Obětina liknavo—Jtístrážce - přechází
do rukou zloděje.

„%.—



LISTY HOMILETICKÉ.

Sv. Petra a Pavla.
Jak Boha milovati máme.

Petře. miluješ mne více nežli tito?

Vám všem jest dobře známo, že Kristus Pán učinil Petra
hlavou všech věřících čili církve. Pozorujme však, proč Kristus
Pán právě Petra vyvolil, aby byl hlavou, aby měl nejvyšší du
chovní moc klíčů království nebeského. Proč nevyvolil ani nej
staršího Jakuba, ani nejprvnějšího učedníka svého, sv. Ondřeje,
ani nejmilejšího apoštola svého, panického sv. Jana, nýbrž Petra
z Betsaidy. Odpověd k otázce dává nám příběh po zmrtvých—
vstání Páně. Když apoštolové byli na jezeře Genesaretském v Ga
lilei— ukázal se jim Pán na břehu a požehnal lovu jejich, že 153
velikých ryb ku jeho slovu nalovili. Petr s ostatními apoštoly stál
na břehu vedle Pána a tu předložil Kristus Pán Petrovi otázku,
kterou pro sebe nemínil předkládati, ale pro apoštoly ostatní a
dí: » ímone Janův, miluješ-li mne více nežli titořc Dí jemu:
»Ovšem, Pane, ty víš, že tě milujic — Řekl jemu: »Pasiž beránky
mé.: Řekl jemu po druhé: »Simone janův, miluješ-li mneřc —
Dí jemu: »Ovšem, Pane, ty víš, že tě miluji.: — »Pasiž beránky
mé.: Však na tom nebylo dosti, nýbrž po třetí se táže Petra:
iŠimone Janův, miluješ-li mnePc Zarmoutil se Petr, protože mu po
třetí řekl: »Miluješ-li mneřc i řekl jemu: »Pane, ty víš všecko,
ty víš, že tě miluji.: Řekl jemu: »Pasiž ovečky mé: a pak mu
předpověděl smrt, jakou by pro něho zemříti měl a řekl: >Když
jsi byl mladší, opasoval jsi se a chodíval jsi, kam jsi chtěl, ale
když se sestaráš, vztáhneš ruce své a jiný tě opáše a povede tě
kam ty nechceš.:

Třikráte se ptal Pán Ježíš Petra, miluje-li ho více než ostatní.
To byl „požadavek k tomu nejtěžšímu úřadu, který mu Pán ]ežíš
svěřil. Zádal od něho lásku, protože láska k Bohu přemáhá vše,
jak budeme dnes ku cti sv. knížat apoštolských rozjímati a zá
roveň sebe zpytovati, kolik lásky máme a jak my apoštolujeme
pro Pána.

Rádce duchovní. 22
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Pojednání.
1. Otázkou: miluješ—limne více než tito, Kristus Pán jakoby

sv. Petru řekl, před nedávnem jsi mne ještě docela nemiloval a
proto jsi při otázce pouhé děvečky mne třikráte zapřel, však nyní
mne miluješ, nyní tě učiním skalou, na které má církev spočívati.
bude a nepřemůže tě ani svět, ani peklo, abys opět mne zapřel
a jinak učil než jsem učil já vás.

Tak pevným učinila Petra po milosti boží láska k ježíši
Kristu, kterého miloval nade všecko a miloval jej účinlivě.

2. Co jest to: milovati Boha nade všecko, ukazuje každého
světce život, tedy i život prvního papeže, sv. Petra. On si více
zakládal na Bohu, nežli na všem, co nám vzácné a milé jest aneb
býti může. Nebo ku slovu Páně co opustil svatý Petr? Opustil
domov, přátele i zaměstnání své, aby se vydal do ciziny mezi
neznámé, a žil od podpor věřících, aby byl živ a kázal učení
Páně. Co mu bylo drahé a milé ku rozkazu Páně opustil. Nežli
by byl neposlechl, raději zanechal všecko, protože miloval více
Mistra svého než všecko ostatní a proto pravíme, že jej miloval
nade všecko. Jinými slovy řečeno, znamenají slova nade všecko
milovati Boha toto: Kdybychom měli voliti mezi dvěma věcmi a
sice mezi něčím nám drahým, vzácným a milým neb mezi Bohem
a nemohli obé míti, že volíme raději Boha míti, než všecko drahé
a vzácné s hříchem. Proto pravil Kristus Pán ona slova, která na první
pohled zarážejí a docela pravdivá a Spravedlivá jsou: Miluje—likdo
otce aneb matku svou více nežli mne, není mne hoden (Mat. 10.
37.), t. j. když bys kvůli otci neb matce se dopustil hříchu, tedy
nejsi Boha hoden, neboť miluješ více otce neb matku a raději
spášeš hřích, než bys Boha poslechl.

Jest snad příkaz Páně tuhý? Ne, ale moudrý, nebot lidé mi
lují po lidsku a po světsku, dívají se na vše dle okamžitého pro
spěchu, Bůh pak nám poroučí jen to, co nám vždy jen může ko
nečně prospětj. byť by nám napřed se zdálo, že nám škodí a třeba
velmi škodí. Ciní-li lék s počátku ošklivost v ústech, ale konečně
působí uzdravení, váží si nemocný takového léku. A takových
lidí, kteří si více zakládali na lásce boží, než na všem, co nám
vzácné a milé jest — má naše svatá církev zástupy, mužů i žen,
kteří se rovnají zástupům hvězd na boží obloze.

Ti zástupové svatých a světic božích, kteří Boha milovali
v trudných a nešťastných dobách pro církev Páně, budou jednou
našimi soudci, dle'slov Páně, kterak my jsme Boha milovali a
proč. Jest štěstím pro nás, že budou právě svatí našimi soudci,
ale také jest uvážení hodno, že oni Bohu a svatým jeho přikázá
ním věrni zůstali ve všech okolnostech, kdežto my se omlouváme
při každé menší příležitosti, proč nám nelze boží vůli plniti. Omluv

_je plno. Také podle lásky naší se bude říditi i odměna. Protože
Petr více miloval než ostatní apoštolové, byl povýšen na náměstka
Páně — čili vrchního pastýře věřících ——papeže, hlavu církve.
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Ty jsi snad hlavou rodiny! Jak tam vykonáváš svůj úřad
náměstka božího dle. IV. přikázání. Jest život tvůj také obrazem
lásky k Bohu, pro kterou opouštíš něco i dovoleného a vždy
opouštíš všechno, co hříšnoř Jsi prvním pastýřem v rodině své?
Paseš ovečky a beránky tobě svěřené? Hledáš jejich spásu jako
dobrý pastýř? Jdeš za nimi a neseš je na svých ramenou zpět?
Jsi-li milovník Páně, musíš s láskou tuto povinnost činiti, jest
obsažena v IV. přikázání božím.

3. Dále, naše láska musí být účinlivá, t. j. máme svatou vůli
boží ochotné, dokonale :: vždycky plniti. Protože my jsme ku Pánu
Bohu v soudu nespravedliví— dám příklad na hospodáři. Hospo
dář má dva oráče. Jeden pracuje od rána do večera a dělá všecko
dle svého toliko uznání. Druhý pracuje také od rána do večera,
ale dělá vše tak, jak hospodář nařídí. Kterého zobou oráčů více
miluje? Takový jest poměr i mezi Pánem Bohem a námi. My máme
jeho svatou vůli, která jest daleko lepší než naše vůle chybující
— tuto svatou vůli máme ochotně. dokonale a vždy plniti. Ochotně:
Kristus Pán kráčí kolem moře Galilejského a vidí Ondřeje a Ši
mona Petra, ani pouštějí sít do moře 3 dl jim: Pojďte za mnou
a učiním z vás rybáře lidí (Mat. 4,19.), a oni hned opustivše sítě
šli za ním. Vidíme zde ochotu! Slyšeli o Pánu, že jest on Berá
nek boží, který snímá hříchy světa, a ku jeho slovu jdou za ním
——plni poslušnosti. A poodeše'd odtud uzřel jiné dva bratry, Ja
koba (syna Zebedeova) a Jana, bratra jeho, na lodi se Zebedeem
otcem jejich ani spravují sítě své a povolal jich a oni hned Opu
stivše sítě a otce šli za ním. Vidíme ochotu v plnění vůle Krista
Pána! Také nás volá:/a' Pán Ježíš milostí svou — sv. vnuknutími,
které vám dí tu nezvratnou pravdu o stavu duše vaší; posloucháte
ji také tak ochotně jako Simon, Jakub, Jan? -— Také tebe třeba
vyzývá hlas boží, abys opustil místo, kde tvé duši úklady se strojí,
abys opustil společnost, kde se poskvrňuje duše tvá, zdaliž je
opustíš tak ochotně, jako Jakub a Jan Zebedeus opustili nejen sít',
ale i otce svého? Achl mnohý a mnohá vyhledává si službu, kde
se ji ve hříchu a špatnosti nebrání a kde jí ani jednou neřeknou:
modlí se, jdi do kostela, jdi k stolu Páně, a tak zajisté dává sama
o sobě důkaz nejlepši, že ochotně vůli boží plniti nechce.

S jakou ochotou plníš své povinnosti k Bohu, k stavu svému
k sobě a bližnímu? Zde musíš býti apoštolem Páně a získávali pro
boží čest nejprve sebe, pak své vdílně, rodině, sousedstvu. Každý
z vás musí býti spoluapoštol, kdo chce slouti křesťan.

Za jakých obtíží pracoval sv. Petr a sv. Pavel? Za blázny
je měli a v opovržení, právě tak jak mají za blázna duši Bohu
sloužící a snažící se jiné získati. Miluj Boha více než ostatní, konej
pro blaho bližního více než ostatní.

Kristus Pán zanechal náměstka svého zde na zemi, který
v osobě papežové jest viditelnou hlavou církve, abychom ve všem,
vždy a věrně k němu lnuli, s ním cítili, jeho učení víry a mravů
přijímali jako poslední rozhodné slovo. Jak to stojí s touto úctou.
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a láskou u tebe? Cítíš všechny osudy s ním? Raduješ se z vý
sledku jeho prací a rmoutíš se nad urážkami, které se mu dějí
jako Petrovi, ano jako samému Pánu? Miluješ jej více než vlažní
katolíci? Cítiti s Petrem jest dobrá a zřejmá známka ovečky Páně.

Dokonale máme vůli Páně plniti, chceme-li právem o sobě
říci, že Pána Boha milujeme. Říkával bl. Jindřich Suso: Chtěl
bych raději býti nepatrným červem dle vůle boží — nežli seraíí—
nem svou vlastní vůlí. Tot zajisté dokonalost v plnění vůle boží.
Dnes jest památka též druhého knížete apoštolského sv. Pavla. Na
něm máme příklad, co jest to činiti vůli boží dokonale. Osvícen
na cestě do Damašku volá: Pane! co chceš, abych učinil? a Pán
chce od něho, aby byl nádobou vyvolenou a apoštolem pohanů,
aby trpěl pro jméno jeho. Tedy vůle jeho dokonalá, která chtěla
činiti co Bůh chce, učinila ho nádobou vyvolenou. Kdo dává Bohu
vůli svou, dává všecko. Nebo ten člověk, který dává majetek
almužnou, činí dobrý skutek zajisté, ale jen částečně, kdo se postí
a mrtví, dává část své potravya krve, ale nedává ještě vše; ale
kdo dává vůli svou Bohu, ten dává vše. Proto také praví Přísloví
kniha XXIII , 26. : Synu, dej mi srdce tve'l O Davidu pak se praví.
Nalezl jsem služebníka podle srdce svě/zo, který bude činiti všechnu
vůli mou. Tedy co jest největší oblibou Pánu Bohu, plniti všechnu
vůli jeho. Proto se praví o Saulovi, když neposlechl slova boží,
praví mu Samuel: Nežádá Bůh zápalu a oběti, ale aby hlas boží
byl slyšen. A proto také nás naučil Pán ]ežíš modliti se: Bud
vůle tvá jako v nebi tak i na zemi; kdo plní lépe vůli boží, ten
více Boha miluje.

Zde právě se zpytujeme, jak se naše vůle s vůlí boží srov
nává. Co ty Pane chceš, já také chci, do tvé vůle se celý ode
vzdávám.

A konečně se nám praví, že ten miluje Boha, kdo vždy vůli
boží plní. Špatný to platitel, který říká, že dá až bude mít a až
bude chtít. Špatný křesťan, který chce vůli boží plniti kdy chce
a jak se mu líbí. Ten plní vůli svou a ne vůli boží. Vničem není
svatost tak spojena jako v oddanosti vůle naší ve vůli boží vždy.
_Ian Thauler, muž zbožný, vypráví sám o sobě, že se modlíval,
aby ho Pán Bůh přivedl s takovým člověkem dohromady, který
by ho naučil pravé cestě duchovního života. Jednou slyší hlas:
jdi k onomu kostelu a shledáš se s osobou, po nížjsi toužil. Sel
ku kostelu a viděl u vchodu ubohého žebráka, bosého a otrha
ného a pozdravil ho řka: Dobrý den, příteli. Chudý muž odpo
věděl: Nikdy se nepamatuji, že bych měl den nedobrý. Thauler
odpověděl: Dej vám tedy Bůh šťastný život, k čemuž starý chudák
odpověděl: Nikdy jsem nebyl nešťastný a doložil: Nebylo to ná
hodou, jakjsem řekl, že neměl jsem zlého dne, protože když lač—
ním, chválím Boha, když dešti a sníh padá, žehnám mu, pohrdá-li
kdo mnou aneb mne odhání, vždy vzdávám slávu Bohu, řekl jsem,
že jsem nikdy nebyl nešťastným a to také jest pravdivo, protože
jsem uvykl chtíti co Bůh chce bez výjimky. Přihodí-li se mi něco
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bud sladkého bud trpkého, s radostí oboje přijímám jako pro
mne užitečné a to mne činí šťastným.

Tu však Thauler chtěl zkoušeti žebrákovu upřímnost
a řekl: Což kdyby Bůh vás zatratil -— co byste potom říkal?
Kdyby to bylo vůlí boží — řekl žebrák -—objal bych Pána 5 po
korou a láskou a tak bych se ho pevně držel, že by, kdyby mne
do propasti věčné uvrci chtěl, se mnou musil jíti, a pak bych byl
s ním šťastným i v pekle a těšil bych se tam více, než kdybych
měl nebeskou radost bez Boha.

>Kdy jste nalezl Bohařc ptal se Thauler. »Když jsem opu
stil stvoření,: odpověděl žebrák. »A kdo jste vy?: zněla další
otázka. »Já jsem král,: byla překvapující odpověď. »A kde máte
své královstvířc »V duši mé, kde všecko držím v pořádku; mé
vášně poslouchají rozumu a můj rozum poslouchá Boha.: Konečně
se ho Thauler tázal, co mu dopomohlo k tak veliké dokonalosti.
Odpověděl: aMlčení. Mlčel jsem s lidmi a rozmlouval s Bohem.:
Atak onen chudý muž byl šťastnější než král“ ve svém království
bez Boha a spokojenější v soužení než on v radovánkách. »Jak
veliké jest bláznoství vůli boží odpírat.: volá sv. Alfons, který
celou tu rozmluvu udává ve svém spisku »Shoda vůle s Boheme.

Tak Bůh dá mír duši dle toho, jak ho kdo miluje-. »Miluješ
mne více nežli titořc kdyby se tázal PánJežíš nás, jakou bychom
as dáti mohli odpověd? Miluji tě, když mně žehnáš, klnu, když
se mne dotýkáš, když jde po mé vůli, tu jsem spokojen, jak jde
po tvé vůli, reptám. Tak bychom musili mnozí říci.Apřece štěstí
člověka všecko uloženo jest v milování Boha.

Dejme srdce své Bohu a on je naplní radostí i milostí.
Amen. F. Vaněček.

Na sv. Petra a Pavla.
Svatý Otec.

Nejmilejší, víte-li, čím je za našich dob Řím? Umělcům jest
Rím místem nejznamenitějších stavitelských památek. Učencům je
Rím velikým hrobem, ve kterém je pochován národ nejslavnější,
z něhož vyšli výteční básníci a státníci. Nevěrcům je Řím ode
dávna, ale zvláště v našich dobách, předmětem záští, neboť ne—
ustále volají slovem i tiskem: »Pryč od Rímalc Ale hodným
katolíkům je Rím svatým polem, kde odpočívá popel nesčetných
mučedníků; jest ím městem svatým, protože v něm vycedili
svou krev knížata apoštolská sv. Petr a Pavel. Hodným katolíkům
jest Řím městem drahým, poněvadž tam sídlí hlava církve, námě—
stek Kristův, nástupce sv. Petra, téhož sv. Petra. jemuž dle svě
dectví dnešního evangelia řekl Kristus: »Ty jsi Petr, to je skála,
a na té skále vzdělám církev svou, a brány pekelné ji nepřemohou.c
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Drazí přátelé, dnešní slavná památka knížat apoštolských
poskytuje mně vítanou příležitost poučiti vás o tom,

[. že církev nutně potřebuje nejvyšší hlavy,
II. že touto nejvyšší hlavon byl sv. Petr a

III. všichni jeho nástupoove'.

PojednánL
I.

Pán ježíš neučinil nikdy nic bez příčiny a když ustanovil
v církvi viditelnou hlavu, učinil tak jistě proto, že církev viditelné
nejvyšší hlavy potřebuje. Neboť jen uvažte, drazí, co vlastně jest
církev?

Pán ]ežíš ji nazval »hrálovstvz'm božím na zemi: a každé
království musí míti nejvyšší viditelnou hlavu, nemá-li se ztrosko
tati. Náš katechismus praví, že církev je viditelná společnost všech
pravověřících křesťanů, kteří jedno učení vyznávají . . . Církev je
tedy společnost a já si nedovedu představiti žádnou spořádanou
společnost bez viditelné hlavy. Před několika lety provolal ve
francouzské sněmovně řečník Julius Favre: »V takové společnosti,
kde každý chce poroučeti a nikdo poslouchati, nelze obstáti.:
A pravdu řekl. Má-li v rodině panovati kázeň a dobrý mrav,
musí nějaká moudrá hlava poroučeti, at jest to otec nebo už
matka. Každá škola, každá obec potřebuje hlavy. Ovšem byla na
světě mocná království, skvoucí trůny, bohatá města, učené školy
— a nejsou více. Tomu se pranic nedivtel Neboť to byla díla
rukou lidských. Ale církev je dílo boží a má potrvati až do sko
nání světa.

A poněvadž ji Kristus také nazval aovčz'noenzc, pravým a
jediným ovčincem, musí míti jediného nejvyššího pastýře.

O drazí přátelé, našemu Spasiteli velice natom záleželo,
aby v jednom ovčinci, pod jedním pastýřem všecky ovečky byly
sjednoceny ve víře, naději a lásce. Neboť před svým odchodem
na věčnost o nic tak vroucně nežádal svého Otce nebeského jako
o to, aby zachoval křesťany v této spasitelné jednotě. »Svatý Otče,
zachovej vejménu svém ty, které jsi mi dal, by jedno byli. Však
nejen za tyto prosím, nýbrž i za ony, kteří jejich slovem ve mne
věřiti budou, aby všichni jedno byli . . .:

A opět jindy: »Mámť i jiné ovce, kteréž nejsou z tohoto
ovčince. I ty musím přivésti. a hlas můj slyšeti budou, a bude
jeden ovčz'neoa jeden pastýřx (jan 10, 16.)

II.

Dokud svatá noha jeho dotýkala se půdy palestinské, byl
tímto viditelným pastýřem on sám, ale maje odejíti k Otci nebe
skému ustanovil na zemi svého náměstka. Byl to jeden ze dva
nácti apoštolů. Který?
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Snad Ondřej, jenž nejprvnější byl zvolen apoštolemř Snad
jan, kterého tolik miloval, který mu byl nejblíže při večeřia pod
křížem? A-ni ten, ani onen, ale sv. Petr, jemuž řekl velepamátná
ona slova: >Ty jsi Petr, to je skála, a na té skále vzdělám církev
svou a brány pekelné ji nepřemohou. A tobě . . .a (Mat. 16,
18—19.)

Už tedy chápete, přátelé, proč asi Kristus proměnil jeho
jméno? Rodičové nazvali ho totiž Simonem, ale Mistr »Petremc,
t.j. skalou, na níž svou církev jako nějaký dům vystavěti si
umínil.

Hle, za nejvyššího správce všech věřících byl zvolen a usta
noven sv. Petr, a to proto, aby církev nebyla roztržena na dílů

dvanáct, nýbrž aby byla sjednocena, aby byla jednou rodinou ajedním tělem.
Ostatní apoštolové vždycky pokládali Petra za svého vůdce.

Za jeho předsednictví konala se volba sv Matěje; v den seslání
Ducha sv. první kázal sv. Petr, první přijímal pohany do církve.
Sv. Pavel prve než počal kázati evangelium, k Petrovi šel si pro
požehnání, hoře touhou jej uzříti.

Sv. Petr odebral se do Říma, kdež jako nějaký kormidelník
25 let řídil loď vzkvétající církve. Za císaře Nerona byl však jat
a uvržen do strašlivých žalářů mamertinských. Jeho vězení sklá
dalo se ze dvou komůrek nad sebou položených. Vrchní komůrka
byla jako předsíň, jejíž otvorem v podlaze spuštěn byl do spodní
místnosti. Obyčejně z tohoto vězení vynesen býval ubožák jako
mrtvola, ale sv. Petr z něho vyšel živ, aby vykonal cestu nejpo
slednější — ku popravišti.

Nejprve byl podle zvyku římského, podobně jako Kristus,
zbičován a pak byl veden v průvodu vojáků po mostě přes řeku
Tiberu na velikou rovinu pod vršky vatikánskými. Tam přichystán
byl pro něj kříž a podle kříže vykopán hrob. Když tam sv. Petr
došel, prosil svých katanů, aby kříž postavili hlavou dolů a skromně
dodal: »Není služebník hoden zemříti tak, jak Pán jeho umřel.:
Přání jeho bylo vyhověno a on ukřižován hlavou dolů.

Mezi tím co mu bylo vytrpěti celou stupnici nejhroznějších
bolestí, modlil se za město ím, jež ho k smrti vyštvalo; modlil
se za svou církev, jíž byl prvním papežem; modlil se za celý svět
i za katany, kteří jej ukřižovali — až konečně smrt zmocnila se
jeho »stánkuc, jak své tělo nazýval.' Tak zemřel první svatý
Otec . . .

III.

Po něm ustanoven byl od apoštolů Linus, pak Anaklét;
>na třetím místě po apoštolech papežství obdržel Klement, kterýž
viděl blahoslavené apoštoly a obcoval s nimi, a kázání apoštolů
ještě v uších a podání jejich před očima měl . . . Po tomto Kle
mentovi pak následoval Evarist a po Evaristovi Alexander, &po
tom šestý po apoštolech ustanoven byl Xystus a po něm Telesfor,
jenž i slavně smrtí svou víru osvědčil . . . Tím řádem a tou po
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sloupností dostoupilo v církvi apoštolské podání a hlásání pravdy
až k nám.: (Ireneus, Hammerstein II., 72.)

Mezi 260 papeži, kteří seděli dosud na stolci svatého Petra
v Římě, počítá se 80 svatých, a z nich 35 mučedníků. Působení
jejich po většině bylo blahodárné a jen lidé nevěrou a nená
vistí zaslepení mohou upírati římským papežům veliké zásluhy.
Herder napsal: »Bez papežů stala by se Evropa kořistí despotů,
divadlem věčných různic, mongolskou stepí.: »Bez papežství byla
by evropská civilisace snad již dávno propadla mrtvé ztuhlosti.<
(Hammerstein, Ned. člení II., 73.)

Brány pekelné pokoušely se sice za všech dob vyvrátiti stolec
papežský, ale po smrti jednoho uštvaného papeže vyvstal vždy
zase papež nový,

Roku 1792 stařičký papež Pius VI. byl vyvlečen z Říma a
zemřel v zajetí francouzské republiky. Roku 1811 zneuctil papeže
Pia VII. mocný Napoleon; tenkráte zdálo se všecko ztraceno, a
přece nebylo ztraceno nic. Řízením božím zrovna v té době, kdy
nepřátelé církve a papeže jásali nad svým vítězstvím, stála v Sini
gaglii, malém městečku italském, kolébka a v ní dřímalo dítě,
které se později stalo papežem Piem IX Co vše proti tomuto
statečnému a svatému muži bylo podniknuto! Najatý vrah namířil
proti němu dýku, ale on ani na krok neopustil cestu spravedlnosti

\a z učení sv. evangelia neslevil ani slabiky.
Po něm zasedl na trůn slavné paměti Lev XIII., už vetchý

stařeček těla slabého jako stín. Apřece, hle, přes 25 let moudře
spravoval církev svou vnitř i zevně. V noci z 5. na 6. července
r. 1903 napsal on, stařec 93letý, když tušil svůj blízký skon, po
slední báseň, z níž vyznívá celá velikost doufající jeho duše. >Lve,
osudná hodina se blíží. jest na čase rozloučiti se a po skončené
práci odejíti na věčnou cestu. Ach, co tě tam čeká? Praví se sice,
že na nebi přivítá tě Bůh nejdobrotivější, který tě bohatě obdařil.
Avšak příliš dlouho nesl jsi tíhu svatých klíčů a břemeno let, a
proto plno tesknoty chvěje se tvé srdce. Nebude ktomu, kdo nad
ostatní tolik vynikal ctí, věčný osud krutějším, horším, nežktěm
ostatním ?:

Mrtev jest už skoro 10 let Lev XIII. a na stolci jeho sedí
Pius X., svatý Otec náš. Vy jste mi svědky, jak se rozzuřil boj
proti němu po všem světě. Ale on neohroženě hledí šťastnější
budoucnosti vstříc. Těší se nadějí, že nejen Kristus církev neopustí,
ale že připojí se jednou k nám katolíkům církev východní a zvláště
ruská. V okružním listě z 26. prosince 1910 jsme četli jeho zlatá
slova: »V nemalé míře chováme přání, aby ten den od mnohých
svatých mužů toužebně očekávaný brzy nadešel, tak aby zeď dva
národy oddělující od základu byla pobořena a oběma dávno oče
kávaný mír opět vzketl a jeden ovčinec nastal a jeden pastýř...<

František Malý.
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Neděle pátá po sv. Duchu.
(Sv. ProkOpa — v Sázavě.)

>Ale Pána Krista posvěcujte v srdcích
svých.< ]. List sv. Petra 13, 15.

Přišli jsme na pahorky sázavské s chvátáním jako Maria
Panna na hory judské, aby pozdravila Alžbětu, jako my v chrámě
Matky boží chceme pozdravitž sv. Prokopa, patrona české země,
jenž posvěcoval Krista Pána v srdci svém. Veškeré tvorstvo nese
na sobě stopy moudrosti boží. Mezi vším tvorstvem vyniká nade
vše člověk, obraz boží, a mezi lidmi nade vše duše sv., nádoba
Ducha sv. Jestli nazývají vědci každou květinu ztělesněním my
šlenky boží, jest každá duše svatá ovocem milosti Ducha sv. a
vůle svobodné, která se dala vésti, že dospěla v dítě boží, nebot
ti, kdož Duchem sv. vedeni bývají, tot jsou synové boží a pak
posvěcují srdce své. jsou také ti, které nevede Duch sv. a nejsou
syny božími a neposvěcují se.

My jsme přišli sem do svatyně mariánské, stavby rukou
jeho a jeho brati, uctít prach šlepějí jeho, jenž byl národa našeho
vzácný květ, Ducha sv. ovoce zralé, kteréž požehnání boží neslo
po celém českém kraji. Tři dary Ducha sv. béřu za předmět sv.
rozjímání, které Vyzrály na duši světcově: dar pobožnosti, dar
síly a dar umění, a proto vás uvedu do školy sv. Prokopa
1. práce, 2. umění, 3. modlitby, abychom i my posvětili srdce své.

Pojednání.
1. Má svět své hrdiny a má též svatá církev. Hrdinové světa

trvají hodinu a marnivost vryta jest na jejich díle. S jejich kostmi
pochová se i jejich sláva. ještě dobu žijí a se břmotem zachází
i památka jejich. Odešli tam, kam ani jejich sláva, ani pochlebo
vání nejde.

Hrdinové sv. církve zemřeli tiše a nepoznání a jejich skutky
žijí ve svaté církvi a jejich památka jest v požehnání a mezi
svatými jejich přebývání. Každý z nich byl žákem Ducha sv.,
jenž působil v ně a oni s ním a vydali ovoce, dle něhož poznán
bývá strom. ]akými dary vidíme obdařeného sv. Prokopa, díva
jíce se na dílo jeho? Pravá to škola síly, a sice síly jak v práci
tak v utrpení.

Sv. Prokopa lid představuje si jako muže, jenž v levici
třímá pluh, v pravici kříž, jímž ďábla nutí ke plodné práci. Kdo
jest tento oráčř ]est to vladycký syn český z Chotouně, jenž
zaměnil život za samotu a meč za pluh. Tento vladycký syn
s pluhem z lásky k ježíši Kristu byl tou nejkrásnější školou rol—
nickou, jakou česká země mohla míti. ]eho vznešený příklad,
jímž všechny vášně krotil svatou prací, byl názorné vyučování.
jaké se vrylo v pamět národa. Svatý Prokop jest skutečný muž
pokroku a jest velikán pro svou mravní sílu, kterou z Ducha
sv. měl. Přirozený zákon lenivosti, jenž vládne člověkem, tvoří
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stálé pokušení k zlému a musí býti přemáhán. Běda národu,
jenž zanedbává práci a uchopí se neplodněho meče.

Nic se nedivíme, že mnohé kostely mezi drahé ostatky za
věsily pluh světců, kteří je učili orati půdu po otcích zděděnou.
Tot základ vlastenectví, celý život jeho byl školou práce, přemá
hání, „obtíží a křížů, pravá škola daru síly.

Čteme-li o synu krále Chlotara Ermefriedovi, že v neděli
při službách božích rozdával lidu, mezi nímž apoštoloval v horách
jurských, požehnaný chléb (Eulogie) a že jej kladl na ruce svých
osadníků. Kdykoliv viděl, že ruka jest mozolná od práce, políbil
ji, aby tak k pracovitosti pobízel. Zde na sv. Prokopu máme ob
dobný obraz: on syn vladyky orá, aby práci učil. Duch sv.
v Písmě sv. praví v přísl. 10. v. 6: >Nouzi způsobila ruka lenivá,
ruka pak silných obohacuje.: Po příkladě Spasitelově posvěcoval
sv. Prokop srdce své prací. Dějiny naše nám vyprávějí i 0 Pro
kopu vojevůdci, jenž bohaté kořisti vozil do ech z ciziny
ale touž dobou následkem války nebylo lze ani osíti a proto byl
hladomor, že kůru se stromů jedli v Čechách. Pluh přednost má
před mečem. So. Prokop milující prácí í pracovníky, jest po
žehnáním národa a zůstane vždy. jeho osoba a dům byl školou
silné práce, kteráž krotí veškeru neplodnou vášeň lidskou. Sv.
Prokop jest žákem Ducha sv., jehož ovocem jest dle výčtu sv.
Pavla (ku Galat. 22.): láska, radost, pokoj. Kde není tohoto ovoce,
není ani vštípení z Ducha sv.

Prosme Ducha sv., abychom byli žáky jeho a přičiňovali se
i o ovoce jeho, jako sv. Prokop. Bez práce není vzdělanosti, ani
blahobytu, ani sv. pokoje.

2. Vedle školy práce, v níž se dar síly cvičil, byla zde i škola
umění, v níž se pěstoval dar umění, t. j. všelikým svým počí
náním Boha velebiti a duši svou posvěcovati. Vše pro boží čest
a vše pro spásu duse, ať veliké věci, at malé. Z té svaté snahy
povstala zde i ta mohutná stavba umělecká a krásná i ve svých
zříceninách uprostřed kopřiv, sotva k poznání dle té původní
krásy své. Tato snaha, oslavovati Tvůrce všeho též vším jedná
nlm, vedla k rozkvětu umění a řemesel, byla základem umění
výtvarných, jichž školu krásnou nalézáme zde na ladné Sá—
zavě v požehnané době sv. Prokopa. jak veliká, práce, umění
a náklad skryt .byl zde pro boží čest a spásu dušel Ta sv. snaha
po boží cti vedla ktomu, že vše, co službě boží bylo posvěceno,
mělo býti nejkrásnější. Proto každá kniha mešní měla býti nej
lepší a tak vznikla zde škola malířská XI. věku, která vydala
plody také krásy, že se jimi — dokud bouře husitské je zacho
valy —' chlubí musea světová jako poklady umění, jako kodex
vyšehradský, jenž prohlášen znalci za nejpřednější dílo umělecké
v XI. věku Zde kdes stály ty síně, v nichž se zrodilo z daru
umění Ducha sv. též umění výtvarné. Pravý to pokrok a sv.
Prokop zde skutečně byl, jak jméno jeho naznačuje: člověkem
v práci pokrok činícím. Zde vidíme ovoce Ducha sv., které
v lásce, radosti a pokoji tvoří tak mnohé a vše pro boží čest a
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spásu duše, a z toho vidíme, že hlava, jež to vše vedla, sama
vedena byla Duchem sv. Patří sv. Prokopu proto nejen náš obdiv,
ale úcta a láska jako žáku Ducha sv., pravému dítěti božímu.

Však tu nastává nám ctitelům též povinnost přičiňovati se
také svým životem za svatý dar umění Ducha sv., t. j. vším svým
skutkem Boba velebiti, duši posvěcovati. Kdyby to i byla sebe
menší knížka, kterou kupujeme, aneb list, který čteme, neb obraz,
jejž zavěšujeme, neb píseň, kterou zpíváme, aby bylo to vždy pro
boží čest a spásu duše vlastní. Tenkráte jsme syny božími a
Duch sv. svou milostí v nás, když hledáme boží čest a spásu
v lásce, radosti a pokoji.

3. Sv. Prokop jest školou daru pobožnosti, jímž milujeme služby
boží a modlitbu a tak posvěcujeme Krista Pána v srdcích svých.
_Zdejšívelebné síně svědky byly zbožných zpěvů zdejších a krás-—
ných služeb božích, které s největší nádherou sv. Prokop ko
nával, tak že z daleka přicházeli lidé, aby velebnému zpěvu
služeb božích byli přítomni. Služby boži jsou školou dobrého
života. Z velikých mužů svaté církve sv. Řehoř říkával: »Ten
umí dobře žíti, kdo umí se dobře modliti..

Dar zbožnosti vztahuje se především na službu boží, jako
první výkon rozumu lidského ohledně Tvůrce. Proto pro službu
boží posvěcuje sv. Prokop místo, oltář a vše k službě boží po—
třebné. Proto ve veliké úctě má sv. Písmo, slovo boží a je věrně
opisuje do posledního puntíčku, nebot slovo boží jest. Slovo boží
tak dlouho jest drahocenné, dokud mu smysl slova božího dodá
váme, a proto nám Kristus Pán církev zachoval, v níž pravil, že
ji máme poslouchati. Proto ctil sv. Prokop vše, co značku církev
ního ducha mělo, a nenáviděl vše, co se odlišovalo. Pravidlem
nezvratným mu byla církev se všemi údy svými na zemi, se"
všemi pracemi a utrpeními, se všemi'svatými na nebi, jež ctil a
následoval, se všemi dušemi v očistci, za něž se modlil, se všemi
věrnými dušemi na zemí, pro něž vše konal.

Vidíte ducha katolického i ve jméně, jemuž zasvětil chrám
tento: Spasiteli, Matce boží, sv. ]anu Křtiteli; Bohu, rodičce boží,
svatému dvoru nebeskému. Však tento zbožný duch nečinil ho
necitelným pro bratry své, pro tu půdu oteckou a dědičnou. Po
tom dvoru nebeském miluje dle sv. víry naší též celou brať po
zemskou a zemi samu. Zúmyslně zůstávám déle při této myšlence,
že katolík miluje i svou zemi a že jest k tomu veden vírou svou,
která nám poroučí otce a matku milovati, a proto podle otce
nazývá i zemi »otčinouc a podle rodiny nazývá to přátelstvo
celé i s půdou oteckou »dědinom a nejdražším místem nazývá
ten »dům otcovský. _ domov ——domovina.

My všichni v jedné zemi bydlící jsme jako cestující na jedné
lodi. Mají týž zájem. totéž nebezpečí, a největším nebezpečím jsou:
mylné bludné zásady, které od pravdy boží se odchylují. Kdo
Duchem svatým vedeni jsou a dají se vésti, tito žijí jako synové
boží: ku cti boží, ku blahu bližních, ku. prospěchu vlasti, po
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něvadž jejich vlastenectví jest posvěcena dvojí láskou: k Bohu a
k bližnímu.

Sv. Prokop vychovával otce naše k pravé ctnosti a pravdě
a tím je společensky zachránil. Odtud vedl český lid k Bohu,
aby Krista Pána posvěcovali v srdcích svých. Neděje-li se tak,
jest zle. Kosmas v kronice líčí zdivočilý život v Čechách v bouřv
livé době: »Byliť živi jako nerozumná zvířatav, Kosm. I. kap.
36. Tak zase zbožná činnost sv. Prokopa povznesla lid v širém
okolí a ukázala se na něm pravda slov Ducha sv.: »zbožnost jest
ku všem věcem dobrá, majíc zaslíbení nynějšího života i budou
cíh0c, Tim. 4, v. 8, a jak dí dále: :jestit pak zisk veliký zbož
nost s dostatečností.: Proto když kladli v hrob tělo sv. Prokopa,
truchlilo nejen okolí sázavské, ale celé Čechy. Kladl ho do hrobu
biskup Šebíř, jenž přišel pochovati sv. opata, Kladli do hrobu
znamenitého umělce své doby, dobrodince chudiny, zakladatele
školy rolnické, lesnické, vinařské, technické, pěstitele řemesel,
stavitele chrámu a hlavně posvětitele chrámů lidských.

Jsou lidé, kteří myslí, že lze lidem moudře žíti bez mo
dlitby pravé a vroucí. jsou v bludu. Každý blud vede k špatným
koncům. Zde vtěch ssutinách vidíme toho skutečnost. Dle ovoce
poznává se strom. Byl i tento chrám se vším, co s ním spojeno
bylo, ovcce ducha; jsou i ssutiny jeho ovocem ducha. Dle ovoce

poznává se strom. Ti, kdož Duchem sv. vedeni bývají, tot jsou
synové boží. Ovocem Ducha sv. jest: láska, radost, pokoj, není
však ovocem Ducha sv. zášt, smutek, rozbroj. Sv. Cyprian píše:
jsme vojáci Boha živého. Tak končím též já: jsmeť ] my bojov
níci Ducha sv., ale musíme se učiti přemáhati sebe, posvěcovati
každý skutek láskou boží a milovati vše dobré, abychom byli
syny božími jako náš svatý patron„jenž svou školou práce,
umění, modlitby naučil otce naše znáti ovoce Ducha sv.: lásku,
radost a pokoj. Ty necht nám všem vyprosí. Amen. F. Vaněček.

Neděle pátá po sv. Duchu. — Navštívení
Panny Marie.

Blahoslavená Panna Maria — matka naše.

>Aj, od této chvíleblahoslaviti mne bu
dou všichni národovéc. (Luk. l, 48.)

Když nebeský posel oznámil Marii Panně, že Bůh ji vyvolil
za matku svého Syna, přijala to poselství vnejvětší pokoře slovy:
»Aj, já dívka Páně, staniž se mi dle slova tVéhO', a hned spě
chaía navštíviti stařičkou tetu svou Alžbětu. Svatý Lukáš praví
o tom: »Povstavši pak Maria odešla s chvátáním na hory do
města ]udova.c Zapomíná na vznešenou svou důstojnost, a místo
aby přijímala blahopřání všech žen celého světa, sama se vydává
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na cestu, neleká se překážek, nebojí se nebezpečenství, ale s chvá
táním spěchá do hor Judských, do domu Zachariášova, aby tu
posloužila Alžbětě v jejích starostech a zároveň svěřila se jí s ta
jemstvím podivuhodným.

Vede ji láska k Bohu a bližnímu. Láska k Bohu, aby ži
votem svým oslavila tu Boha, a příchodem, majíc vtěleného Boha
ve svém životě, posvětila dům Zachariášův; a láska k bližnímu,
by služby své nabídla Alžbětě v nastávajících starostech při na
rození janově. Příchodem Marie Panny staly se hned v domě
Zachariášově veliké divy; nebot sotva pozdravila Alžbětu, zaple
salo nemluvňátko, sv. Jan, v životě Alžběty, příští předchůdce
Kristův, který měl volati k lidu: aejhle, Beránek boží, který
snímá hříchy světa:, poznal toho Beránka, ač ještě očí neotevřel,
a posvěcen jest jeho milostí; Alžběta pak naplněna jest Duchem
sv. Co ještě darů obdržela celá rodina příchodem Panny Marie,
toho žádný jazyk lidský nevypovi. Dům Zachariášův byl po tu
dobu tří měsíců svatyní nejspanilejší a Bohu nejmilejší, v.níž
přebýval Syn boží s božstvím a člověčenstvím, ač ukryt ještě
v lůně panenské matky a Maria konala tam tichý apoštolát udí
lení milostí & něžné lásky.

Nejvyšší důstojnosti obdařil Bůh Pannu Marii, důstojností
matky boží a dal jí moc matky boží důstojnou, nesmírnou; aby
jsouc milosti plná rozdávala milosti všem, kdo se k ní jako ku své
matce utíkají.

»Aj, od této chvíle blahoslaviti mne budou všichni národové,c
zvolala Panna Maria ve chvalozpěvu sv. Alžběty. Blahoslavíme
Pannu Marii, nebot jest nám matkou ne;)nacnějlří,nejsladší a
nejnlžnéfjší.

P o j e d n á ní.

1. Panna Maria jest matkou nejmocnější, nebot může nám
vymoci u Boha všech milostí. Sv. Method, mučedník, volá pln
nadšení: »Raduj se a vesel se, blahoslavená Panno Maria! neboť
ten, jenž jest věřitelem všech, učinil sebe tvým dlužníkem; my
všichni jsme zavázáni Bohu, on sám zavázal se tobělc Matka
boží jest správkyní pokladů božských milostí, rozdavatelkou bož
ských dobrodiní a milosrdenství, nejmocnější prostřednicí mezi
Bohem a lidmi. Maria jest všemohoucí svojí přímluvou; Bůh ne
může jí odříci, jako něžný syn nemůže odříci ničeho své matce.
Celé dějiny křesťanství vydávají svědectví o veliké moci přímluvy
Panny Marie. Sv. Bonaventura praví: »Blahoslavený jest, kdo
jméno tvé, svatá boží rodičko, miluje a vzývá. Tvé jméno jest
tak vznešené, tak podivuhodné, tak mocné, že všichni, kteří je
vzývají, nemusí se báti útoků ďábelských.: — Bez přímluvy Panny
Marie celý svět křesťanský byl by se stal kořistí sveřepých Turků
a Mongolů, nevěry a zkázy.

Brzy po bitvě u.Sebastopolu klečel na nejproslulejším pout
ním místě ve Francii před oltářem Panny Marie stařec Bertrande
se svým synem. Modlili se a plakali. Poutníci hleděli na ně a
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jeden z nich se ptal po příčině jejich pláče a dlouhotrvající mo
dlitby. Stařec pravil: »Tento jinoch jest můj syn, jest vojínem
10. pěšího pluku, vrací se právě z východu, kde prožil všecky
hrůzy bitvy. Když odcházel z domova, modlili jsme se právě na
tomto místě k nebeské matce, aby ho chránila od neštěstí a
smrti; já zavěsil synovi na krk medajlku Panny Marie a zde se
synem se rozloučil. Provázel jsem ho stále v myšlenkách a prosil
denně Pannu Marii, aby mi ho vrátila zdravého a uchránila ode
všeho neštěstí. A Panna Maria mne vyslyšela. Syn se vrátil, ač
měl tolikráte smrt před očima.

Jednoho dne stál jeho prapor pod hradbami Sebastopolu.
V největší seči válečné vzýval syn Pannu Marii a v okamžiku,
kdy sklonil hlavu, aby políbil medajlku na krku zavěšenou, při
letěla koule a srazila mu přilbu s hlavy; kdyby se byl nesklonil.
byl synem smrti. Brzy na to došlo k boji na bajonety, muž proti
muži. Půda byla již pokryta mrtvolami. Všichni druhové synovi
padli již k zemi, jen on stál pevně, až rána bajonetem narazila
na medajlku a způsobila pouze lehké poranění. Boj ukončen a
syn zachráněn. Dnes přišli jsme poděkovati nebeské matce za
její mocnou přímluvu; pláč jest výrazem nevýslovné naší radosti.c

Kdybychom mohli pročísti všecky letopisy a záznamy, všecka
poděkování na poutních místech, všecky ty modlitby díků a ra
dosti, jež byly proneseny na poděkování za přímluvu tak mocnou,
žasli bychom a pochopili, proč Marii Pannu blahoslaví všichni
národové.

2. Panna Maria jest matkou nejsladší. Od dítka žvatlajícího
první slabiky až k umírajícímu starci volá vše: Maria, matko
naše! Tímto nejsladším jménem vzy'vali ji vroucně největší světci
všech věků, aby ji poctili,“ lidé nejopuštěnější a nejneštastnější,
aby se u ní pomoci dovolali. ]ako matka dobrá nikdy své dítko
neopustí, nebyl dosud nikdo opuštěn, kdo se o pomoc ucházel
u nebeské matky.

Roku 1200 narodil se v Portellu v Katalonii hošík Ray
mund, kterému dali příjmení Nonnatus, t. j. nenarozený, poně
vadž matka při porodu předčasném zemřela a dítko pomocí lé
kařskou ze života matky bylo vyňato. Otec jeho byl šlechticem.
Raymund od mládí liboval si nejvíce v modlitbách, zvláště uctíval
Marii Pannu, kterou nazýval svou nejmilejší matičkou. Když
prosil jednou otce za svolení, by mohl státi se duchovním a život
zasvětiti Bohu a bližnímu, nedostal svolení, nebot otec měl se
synem jiný úmysl, aby totiž byl slavným mužem a zastával jed
nou vysoký úřad při dvoře královském. Aby syna od úmyslu
odvrátil, zavezl jej na nejvzdálenější svůj statek, kde musil pásti
ovce. Ale syn s radostí pokořujíci službu vykonával; byla tu
kaple po blízku, kde každodenně klečíval před obrazem Panny
Marie a prosil, aby jeho úmysl byl vyplněn. Nazýval stále Pannu
Marii svou nejmilejší matičkou. jednou zaslechl hlas nebeské
matky: »Neboj se, přijímám tě za svého syna a ujištuji tě svou
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och'ranou.c Když dospěl, měl přijmouti službu u dvora krále
aragonského, ale Raymund vymohl si s pláčem a úpěnlivou
prosbou svolení otce a zasvětil celý život Bohu a bližnímu.
Vstoupil do řádu na vykupování otroků v Barceloně. Třikráte
byl poslán do Afriky, kde ubožáky penězi vykupoval a do Ev
ropy posílal k jejich rodinám.

Když neměl peněz, sám sebe dal v zástavu za ty, jimž nej—
hůře se vedlo a kteří již byli v pokušení, že zaprou víru svou.
Těšil tu nebohé křesťany a hlásal evangelium nevěřícím Moha
medánům, z nichž mnozí se dali pokřtíti., Za to upadl v nenávist
u vlády Mohamedánů, často byl holemi nemilosrdně zbit a ko—
nečně rty jeho žhavým železem propáleny, a ústa zámkem
uzamčena, by o Bohu křesťanském více mluviti nemohl. Osm
měsíců byl v žaláři a okovech, až od svých bratří řeholních byl
vykoupen, vrátil se do Španěl, kde brzy svatě skonal. Do smrti
své byl vděčným synem nebeské matičky, která ho sílila v apo
štolské práci na zemi a'vyprosila nevýsiovnou slávu na věčnosti.

3. Panna Maria jest matkou nejněžnější, ujímá se, kdo od
Boha už jest opuštěn, a přivádí podivnými cestami zase k Bohu.
Největší neštěstí člověka jest nevěra, zaslepenost rozumu a zka—
žené srdce. V městečku Lavauru ve Francii žil mladý truhlář,
František Maccary, který byl známým nevěrcem a rouhačem.
Četl špatné knihy a noviny protináboženské, věřil všemu, poně
vadž to lich'otilo jeho nezřízeným choutkám. Měl zbožnou man
želku Virginii, která napomínala často spláčem muže, aby se ne
rouhal, ale nadarmo.

Jednou ochromnul truhlář na nohy, musil zanechati práce
a místo aby se vrátil k Bohu, rouhal se nyní ještě více a pro
klínal celý svět. Nemoc se horšila stále více, v největších bo
lestech trápil se ubohý po třicet let a stále se rouhal a trval
v nevěře. Jednou mezi jinými knihami dostala se mu do rukou
právě vydaná kniha advokáta pařížského, Lassera, který také žil
v nevěře, oslepl a vodou lurdskou byl uzdraven, z vděčnosti pak
napsal knihu a v ní uvedl množství zázračných uzdravení. Ne—
šťastný truhlář byl velice dojat a prosil opata Couxe, který právě
do Lurd putoval, aby mu odtamtud vodu přivezl. Když vodu
obdržel, klekl si a zoufale volal o pomoc nebeskou matku a
slíbil, že po hrozném životě nevěry a rouhání začne život opravdu
křesťanský a vzorný, bude-li uzdraven. Pak odložil obvazy na
nohou, potřel se zázračnou vodou a uložil se na lůžko. 0 půl
noci se probudil a volal na manželku: »Virginie, já jsem uzdra
ven!c Nechtěla ubohá věřiti,domnívajíc se, že se rouhá, ale muž
vstal a procházel se úplně zdráv. Druhého dne zavolání tři lékaři,
kteří ho dříve léčili, a ti všichni pravili, že uzdravení stalo se
cestou nadpřirozenou čili zázračnou.

Ale nejen tělo bylo uzdraveno, nýbrž i duše. Truhlář vy
konal z vděčnosti pout do Lurd, vykonal tam životní zpověď a
po dlouhých letech přistoupil ke stolu Páně, odřekl se veřejně
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nevěry a žil ještě několik let jako vzorný a svědomitý křesťan!
Až do konce života modlíval se denně růženec a často bylo ho
vídati u stolu Páně.

Panna Maria, matka nejněžnější, zachránila 'pobloudilého a
ztraceného syna, jakmile se k ní o pomoc obrátil.

Kéž bychom znali počet pobloudilých, ztracených, nešťast
ných a opuštěných duši, které nalezly u nebeské matky pomoci,
ochrany a vysvobození! Milliony zachráněných velebí dnes nej
něžnější, nejsladší a nejmocnější matku svou v nebesích! —
Milliony blahoslaví ji na zemi a blahoslaviti budou až do skonání
světa.—

Uctívejme denně nebeskou matku, každé zdrávas jest zazvo—
něnlm u nebeské brány a za každé zdrávas dostane se nám
ulehčení, pomoci a vysvobození. Uctívejme Pannu Marii ráno a
večer, volejme k ní při klekání ranním, v poledne a večer, uctí
vejme ji každou sobotu zvláštní pobožnosti, uctívejme ji celý
měsíc květen, oslavujme zvláště. jí zasvěcené svátky a poznáme
brzy, jak mocná jest jeji přímluva, jak sladká a něžná její péče
ve všech okolnostech. '

Abychom přímluvy a pomoci její spíše dosáhli, milujnze
Boha a ]ežíše Krista nade všecko a bližního a sebe pro Boha;
konejme skutky milosrdenství; co jsme vykonali bližnímu, učinili
jsme samému Spasiteli, Synu Panny Marie a tím i Marii P. samé.
Pán Ježíš pak, který sklenici vody podané prosícímu odplácí sto
násobně, odplatí mnohem více jakýkoli skutek šlechetný z lásky
k Bohu a nebeské matce vykonaný, abychom ještě více blaho
slavili a velebili Marii Pannu jako svou matku nejmocnější, nej
sladší a nejněžnější. kterou nám s kříže odkázal. V. M. Vácha/.

Neděle Šestá po sv. Duchu.
Kterak třeba odevzdávati se vedení prozřetelnosti boží.

' Napsal Dr. Karel L. Řehák.

1. Zbožní křesťané snaživají se, pokud jim možno, aby své
denní práce začínali se mši svatou 1 dne všedního, a mají za po
řekadlo, že »pro kostel ještě nikdo nezchudlc, čili, že kdo Bohu
horlivě slouží, nabývá od něho i zvlášnítch milostí :: požehnání
i ve .věcech časných.

Toho dokladem jest i vypravování dnešního evangelia. Mi
lovníci slova božího přišli za Pánem ]ežíšem až i z daleka, a ne
mohli se ani nasytiti nebeským učením jeho. Zapomněli až i na
jídlo, pití i odpočinutí, a vytrvali věrně při něm po celé tři dny.
Tím ale zasloužili si od Pána ježíše netoliko pokrmu duchovního,
nýbrž i zázračného nasycení tělesného.
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Pán Ježíš řekl o těch horlivcích svým učedníkům: >Líto
(jest) mi (toho) zástupu . . . Rozpustím-li je lačné do domůjejicb,
zhynou na cestě.: A pak, jakoby rady u svých učedníků byl
hledal, odpověděli oni jemu: »Odkud bude je moci kdo nakrmiti
zde na poušti?: Bylo to doznání, že v případu tomto lidská po
moc jest nemožná; tu že' by tedy jen Bůh pomoci mohl zá
zrakem.

Když tedy doznáno, že hladovějícím zástupům pomoci ne
mohou lidé, ukázal Spasitel, že on jest všemohoucí, slitovný
a láskyplný; a že svým věrným pomoci chce i může. Ipožehnal
tedy sedm chlebů a maličko rybiček, jež byly tu na poušti shle
dány, a dokonale nasytil zástupy svých posluchačů, jichž bylo
okolo čtyř tisíců, tak že ještě daleko více pokrmů zbylo, nežli
původně bylo, totiž sedm košů drobtůl '

I patrno z toho,. jak dobrotivý jest Bůlz k těm, kteříž jemu
věrně sloužiti se snaží!

2. Č) ano, předabrotz'vým z' přelaskavým 'jest Bůh ku všem
tvarům svým! On pokrm dává orlu k nebesům se vznášejícímu,
jako bezcennému vrabčíkovi; on otcovsky pečuje o zvířata nej
větší, jako o červíka v prachu; on dává šťávy ijasna slunečného,
aby vyrůstaly stromy i tráva polní, aby vydávaly vůni svými
květy a ovoce ku obživení našemu. »Otvíráš ruku svou a na
plňuješ všelikého živočicha požehnáním; pěje žalmista Páně o Ho
spodinu (144, 16.).

Proto také učí Spasitel: »Nepečujtež, říkajíce, co budeme
jísti, anebo co budeme píti, anebo čím se budeme odivati? Však
toho pohané hledají. Vít zajisté Otec váš, že toho všeho potře
bujete. Hledejte tedy nejprve království božího a spravedlnosti
jeho: a toto všecko bude vám přidána/< (Mat. 6, 31.—33.)
A proto takéi Petr „upomíná věřících: »Všelikou péči svou
uvrhněte na Boha; nebo on má péči o vás !: (I. Petr 5, 7.)

3. >Dobře mluvíš o prozřetelnosti boží,: řekne snad někdo;
»ale dlouho bych se asi načekal, až by mi padal chléb do pří
bytku, obchodník dal potřebné věci, úřad odpustil daně a věřitel
dluhy, když bych nepracovallc A nějaký pošetilec docela dodá:
»Náš bůh, to je práce, jež nás živila

Nu, práce jest dílo a ne osoba, a tedy neživí, zvláště když
Bůh k ní sil tělesných i duševních neudílí a jí nežehná. »Práce
jest' naším bohem,: jest pouhý hloupý žvast a ne nějaké moudré
proslovení.

Ale i to jest na pravdě, že »bez práce nejsou ani koláčec,
jak dí přísloví a také ne chlébl Nebeský hospodář neslíbil po
moci a požehnání lenochům, ale lidem přičinlivým. Údělem naším
na zemi není zahálka, ale abychom pokud nás Bůh z tohoto světa
neodvolá, tv potu tváře: chléb svůj si vydělávali, jeden každý
právě v tom stavu a povolání, do kterého ho byla uvedla pro
zřetelnost božská, bez jejíhož vědomí i svolení ani jediný vlas

Rádce duchovní. 23
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s hlavy nám nespadne, ježto Bůh je má dle výpovědi Spasitele
všecky sečteny! (Mat. 10, BO.)

Na domích přísných řeholníků bývá napsáno jich heslo:
»Om et [obora/< to jest »Modlz'se a pracu/'Iu Modliti se, Bohu
sloužiti, musí býti prvním naším úkolem, aby Bůh pracím našim
žehnal! Ale i pracovati musíme, aby měl Bůh, čemu by žehnalí
Ba učitelé církevní nabádají: »Modli se vroucně i vytrvale, tak
jako bys všecko od pomoci boží očekával, a ničeho od svého
namáhání; alei pracuj“ ve svém povolání svědomitě, věrně
a vytrvale, tak jako bys tu měl věčně žíti, a pro sebe všecko
sám si opatřiti! Modli se — a pracuj!

4. Před třemi sty lety žili pošetilí lidé, kteří se o to po
koušeli, aby z olova, železa ajiných sprostých kovů vyrobili zlato,
což se jim ovšem nepodařilo. Dodnes ukazují leckdes v starých
budovách dílny jich. Říkali si alchymisté. Čeho ale alchymisté ne—

-dokázali, aby ze sprostých kovů drahocenného zlata nadělali,
toho může snadno dokázati jeden každý věrný křesťan ve smyslu
duchovním. Jestliže třeba i své nejhrubší a nejsprostší práce z po
slušnosti k Bohu, jenž ho do nich uvedl, koná věrně, svědomitě
i vytrvale a provází je vroucími modlitbami: stávají se ony Bohu
milými, vzácnými, požehnání jeho hodnými a jsou pro věčnost
nad drahocenné zlato i diamanty !

Tedy jen opravdově: »Modli se a pracuj lc a pracuj i modlí
se z lásky, poslušnosti i úcty kn předobrotivému Hospodáři ne
beskému, abys mohl pěti jako žalmista Páně: »Mlád jsem byl
a sestaral jsem se; ale neviděl jsem spravedlivého, aby byl opu
štvěn; ani semene (potomstva) jeho, že by hledalo chleba.<
(Zalm 36, 25.)

Bůh dopustí sice někdy z' na spravedlivé, aby jich spasitelně
pokořil, anebo jim příležitosti ku získání hojnějších zásluh poskytl;
ale on jich neopustí, tak že posléze pěti budou s korunovaným
prorokem: »V tebe jsem doufal; zahanben nejsem a nebudu na
věky.< (Zalm 30, 2.)

5, ] řídí Bůh pomoc někdy přirozeným chodem věcí, skrze
lidí; někdy i způsobem zázračným. *

Když služka Hagar musela se svým synem Ismaelem opu
stiti dům Abrahamův a pak na poušti bloudíc hladem a žízní
zmořená i se svým synem zmírala, obrátila zraky své s pláčem
k nebesům v pokorné modlitbě. A hle! Bůh poslal jí anděla,
jenž ji potěšil a blízký pramen zdravé vody ukázal.

Bůh zázračně vyprostil z jámy lvové proroka Daniela, kamž
byl'uvr-žen pro věrné vzývání jména jeho.

A Daniel, shůry osvícen, vysvobodil ctnostnou ženu Su
sanna od smrti ukamenováním, ku které byla křivě odsouzena,
jakoby se byla cizoložství dopustila.

Ba pohlédněte nejmilejší jeden každý do vlastního života
svého a pozorujte události v něm! I přesvědčíte se z vlastního
běhu života, jak podivuhodné mnohdy Bůh ve své prozřetelnosti
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řídil poměry vaše k vašemu dobrému, když jste se k němu a dě
tinnou odevzdaností utíkali.

6. Pečuje-li ale o nás Bůh otcovsky, pro! bychom měli sa
hati ku prostředkům nedovolenjm, abychom si v tísních pomohli?
A jak mnoho těch, kteří pomoci si chtějí podvody, lichvou, zlo
dějstvím, lžemi, nactiutrháním, pomluvamiř

ó, nechtějme následovati nešlechetníků takových; ale vkaždé
tísni obracejme zraky své k milému Otci nebeskému ajemu sou
ženl své žalujme. A budeme-li míti vždy na zřeteli, abychom jemu
věrně sloužili, vyplní se ina nás neklamné slovo Páně: »Hle
dejte nejprve království boží, a spravedlnosti jeho<, a všecko
ostatní pro čas i věčnost potřebné bude vám přidáno. Amen.

Neděle šestá po sv. Duchu. _ Svatých apo—
Štolů slovanských Cyrilla a Methoděje.

O pravém pokroku a kde ho hledati.
>Přibližilo se k vám království boži.<

(Luk. 10, %

Slavíme dnes památku největších dobrodinců českého ná
roda. svatých apoštolů slovanských Cyrilla a Methoděje, jimž
jsme zavázáni díky, že vůbec jsme Slovany a neutonuli v moři
německém a zvláště že jsme členy pravé církve Kristovy a krá—
číme cestou pokroku ku cíli věčnému. Shodují se všichni znatelé
dějin českých, že by byl národ český stihl žalostný osud Slovanů
polabských, že by byl zmizel zpočtu národů, kdyby nebyl ochotně
přijal od Boha k tomu osvlcen víru křesťanskou z rukou svatých
apoštolů Cyrilla a Methoděje. Svatí apoštolé položili základ řeči,
literatuře a vzdělanosti slovanské tím. že vynalezli příhodná
písmena pro jazyk našich dávných předků a že pořídili překlad
Písma svatého a knih bohoslužebných, odkudž čerpali předkové
naši sílu a život duchovní.

Největší zásluhu mají svatí apoštolé naši o církev slovan
skou, že přišli v duchu apoštolském, aby národ náš posvětili
a jazyk náš učinili kulturním a svatým. Neboť jejich zásluhou
schválil papež užívání jazyka slovanského při bohoslužbě; jazyku
slovanskému dostalo se cti, jaké nedošel jazyk francouzský ani
německý ani anglický, ani jakýkoliv jazyk živý jiného národa.
Jazyk slovanský došel té cti, že při nejsvětější oběti mše svaté
děje se jím proměněni Těla Páněa udílejí se sv. svátosti.

Roku 1880 vydal sv. Otec Lev XIII. okružní list, v němž
ocenil veliké zásluhy apoštolů těchto o národy slovanské a vy—
bízel k společné úctě těchto světců a ku spojení všech Slovanů
pod ochranou sv. apoštolů. Kdyby byli již tehdy posíechli náro.
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dové slovanští otcovského hlasu hlavy církve, nebyli by rozdro
heni a seslabeni a mohli společně kráčeti v čele osvěty a vzdě
lanosti. Nesjednotí-li se Slované, stanou se kořistí nepřátel
mocnějších a k tomu již se připravujících, aby nás pokořili avy—
hladili. Nepřátelé vydržují si tisíce falešných proroků, agentů,
kteří národy slovanské olupují o víru, připravují o dobrý mrav
a životní sílu, aby národ znemravnělý, o vyšší ideály oloupený
tím spíše dorazili. »Znemravněte lid, a církev vezme za své,c vy
dal heslo jeden z nepřátel Kristových, zednář Piccolo. Odědictví
otců našich, o perlu víry, chtějí nás připraviti a proto očerňují
církev Kristovu, jež tuto perlu střeží, že nepřeje pokroku, .že jest
nepřítelkyní lidu, že dohrála svou úlohu, domnívajíce se, že lid
svedený pohrdne vírou, pohrdne-li církví. Proto dnes na oslavu
svatých apoštolů našich chci ukázati, že církev naše katolická ne
brání pokroku, ale že jest právě nejlepší pravého pokroku podpa—
ravatelkou, že stála vždy v čele pravé vzdělanosti.

Pojednání.
1.

Slyšíme stále mluviti o pokroku; jedni chlubí se býti po
krokovými & pohrdají jinými, jež posměšně jmenují zpátečuíky.
Co jepokrokř Pokračovat znamená — vyjíti od určitého bodu
a směřovati k určitému cíli a sice cestou nejkratší a nejjistější.
Třeba tedy věděti, odkud přišel člověk na svět a jaký jest jeho
cíl. Na to nejlepší odpověď dá nám Písmo svaté, jež praví: »Bůh
stvořil člověka ze země a vdechl mu duši nesmrtelnou.<

Počátkem naším jest Bůh; my jsme obrazem božíma podo
benstvím. A jaký jest cíl náš? Opět Písmo sv. dává odpověd nej
jistější: »Navrátí se duch k Bohu, kterýž jej dal.c (Kaz. 12, 7.)
»Bůh učinil z jednoho člověka všecko pokolení lidské, aby pře—
bývalo na vší tváři země, vyměřiv v uložené časya meze přebý
vání jejich. aby hledali Boha.: (Sk. ap. 17, 26.) »Člověče,< volá
proto sv. Řehoř Naz., >tys povolán, abys jednou patřilna Boha,
jemu se klaněl, a ne abys duši snížil k žádostem pozemským;
nebeský život má býti tvým podllem a ne nízké požitky zvířete.
Počátek tedy náš jest Bůh a konečný cíl jedině Bůh; od něho
a pro něho jsme stvořeni, od něho vyšla duše naše a k němu
má se opět vrátiti. ' '

Která jest však cesta, jež spojuje počátek náš s cílem naším
a kterou má člověk, chceli býti šťastným, kráčetiř Na to odpo
vídá Pán Ježíš sám: v]á jsem cesta, pravda a život. Nikdo ne
přichází k Otci, leč skrze mne.c (Jan 14, 6.) »Já jsem světlo světa;
kdo mne následuje, nechodí v temnotách, ale má světlo života.:
(jan 8, 12.) Tot jest tedy cesta od Boha k Bohu co nejurčitěji
naznačena a tou cestou jest ježíš Kristus, božský Spasitel. Jen
kdo kráčí touto cestou, činí pokrok, jest pokrokářem; kdo jde
jinudy, jest zpátečníkem, zbloudilcem. Kráčeti cestou za Spasitelem
není nic jiného, leč býti pokřtěn v jeho jménu, věřiti v něho,
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zachovávati jeho přikázání, užívati prostředky milostné, sv. svátosti
ku posvěcování sebe, Bohu Spasiteli stále více se připodobňovati
a v jeho jménu zemříti. »Zádný nepřijde k Otci nebeskému, leč
skrze mne.c Křtem svatým nastoupili jsme pravou cestu pokroku,
zbožným životem kráčíme cestou pokroku'a blaženou smrtí dosa
hujeme cíle věčného, vrchol pokroku.

Pravý pokrok hledati třeba u Spasitele Ježíše Krista a v jeho
církví katolické, které svěřil své učení, své svátosti, které přikázal,
aby nás na cestu pravého pokroku křtem sv. uvedla, na cestě
pokroku a svatosti udržovala a jednou šťastně ku věčnému po
kroku dOprovodila.

»Já s vámi jsem až do skonání světa.: »Kdo vás slyší, mne
slyší, kdo pohrdá vámi, mnou pohrdá.: Kdo jde za hlasem matky
církve, kráčí cestou bezpečnou, cestou pravého pokroku. Pravá
osvěta záleží v pevné a nezdolné víře; pravé vzdělání v posluš
nosti a zachovávání přikázání božích; pravý pokrok v prospívání
v dokonalosti? přibližování se vzoru Ježíši Kristu; vrcholjpokroku
— šťastná smrt a blaženost věčná.

Učení Ježíše Krista převyšuje všecka učení světa. Největší
moudrost jest pokořiti se před Bohem, Boha nade vše milovati,
jemu sloužiti a hříchu se varovati a životem stále více Bohu se
připodobňovati. Co by prospělo, kdybych znal nejskrytější ta—
jemství přírody, věděl celý obsah učení božského, znal všecky
vědy světa, kdybych nebyl bedliv potřebných ctností a nelíbil se
Bohu? »Lepší jest pokorný venkovan, který Bohu slouží, praví
bl. Tomáš Kemp.. »než pyšný mudřec, který zanedbávaje sebe sa
mého, zpytuje běh hvězd nebeských.: (l. 2.) >Kdybych věděl
všecky věci, kteréna světě jsou,<<praví týž, »lásky pak kdybych
neměl, což by mně to prospělo před Bohem, kterýž mne podle
skutků souditi bude Pa

Proti takovému pokroku brojí ovšem falešní proroci naší
doby a to zcela pochopitelně. Prázdni víry v Boha a věčnost, ne
znají a nehledají ničeho, leč co hoví materialismu, hmotařství.
Zde dosíci vrcholu, jest u nich pravým pokrokem.

Ve hříších a vášních zamotáni, ženouce se jen za vlastními
prospěchem a svými choutkami jsou nevědomě ivědomě nástroji
a pomahači bran pekelných. Křesťanství, pravý pokrok, mající
původ s nebe, chrání věřícílid před znemravněním, staví se v cestu
všem ďábelským snahám, a proto odtud ta nenávist a hněv, po
tupy a pomluvy, chápání se nejbídnějších zbraní a prostředků,
aby pravda potlačena a pravý pokrok byl zadržen._

A v čem záleží moderní pokrok? Dělník poštván proti
prácedárci, čeledín proti hospodáři, dítko proti otci, žák proti
učiteli, jeden stav proti druhému a všichni v tomto zmatku vle
čení za heslem »pokrokm proti církvi, duchovenstva, náboženství.
Ve zmatku tom lovípro sebe nepřátelé kříže, židozednáři, ne
věrci, znemravňují lid, odcizují církvi a tak domnívají se, že církev
a náboženství budou zničeny, a oni budou vládnoutizotročenému,
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znemravnělému lidu. Pohanství moderní má vyhladiti křesťanství,
ďábel chce býti vítězem nad Kristem!

jiné však jsou výpočty lidské a jiné jsou božské. Ve zmatku
ovšem tisice neopatrných hyne časně i věčně, Kristus však zů
stane vítězem a svedený lid až zhrozí se pokroku moderního,
zatouží zase po pokroku pravém, po pravdách svatého nábo
ženství.

Mnohý však řekne: »My lidé žijeme na světě v státech
a rodinách, musíme za pokrokem, ducha svého zdokonalovati ve
vědách, hlouběji zasahovati v přlrodu a jeji tajemství, rozmnožo
vati obchod a průmysl, kochati se v umění avymoženostech mo
derních; a proti takovému pokroku bráni nám církev, která chce
míti lid hloupý, aby mu mohla vládnouti, která nepřeje pokroku
a vzdělanosti; slibuje nebe po smrti těm, kteří ji otrocky poslou
chají, a o blaho lidí na světě se nestará.: Tak slýcháte mluviti na
schůzích, tak čtete i v listech protináboženských; takovými frá
semi mámen jest lid, aby proti církvi a náboženství anevřel.

Bylo to vždy zvykem nepřátel církve, že ji nejdříve blátem
pomluv potřísnili, různé tretky na ni zavěsili, ji zesměšnili a pak
křičeli: »Ejhle, to je ta církev vychvalovaná, není-li to spíše
obluda v našem moderním pokrokovém stoleti? Co máme s ní
dělatřc A poštvaný dav musí křičet: >Ukřižujme ji, pryč s ní,
překáží nám.: A ostatni iid má býti takto -—uměle proti církvi
pobouřen, aby nepřekážel při její popravě.

A zatím kdo trochu se probíral v dějinách církve, musel
poznati, že církev nebyla nikdy proti pokroku, proti osvětě a vzdě
lanosti, ba že vždycky jej podporovala, ba že stála sama v čele
pokroku! »Hledejte nejprve království božího a spravedlnosti jeho,
ostatní vše bude vám přidáno; pravil Kristus. Nejprve musela
církev vésti mysl lidskou k původci a dárci všeho dobra, aby
zmírnila pýchu lidskou a učila, že jen pokorným dává se Bůh
poznati a pokorným žehná. Církev vítá každý pokrok at politický,
at vědecký, at společenský, at umělecký, at národobospodářský.
jen tolik si přeje, aby měla svobody, jaké si dopřává kdokoli
jiný; aby nebyla omezována v božském posláni. Cirkev založila
školy, učila nejchudší, aby se dostali k úřadům nejvyšším; učila
zdarma.

Protestant státník anglický Gladstone praví: »Od prvních
tří století pronásledování kráčela církev římsko—katolická stále
v čele vzdělanosti lidské; její velikost, sláva a vznešenost byly
jedinou chloubou celého vzdělaného světa.

, Protestant státník francouzský Guizot napsal: »Veškerý roz—
umový a mravní vývoj Evropy spočívá na náboženství křesťan
ském, jež ovládá duchy a řídí. Všecka století křesťanství byla
stoletím cest, podniků, objevů, nálezů všeho druhu. Kdyby ne
bylo církve katolické, celý svět byl by podlehl moci hmotné.
Ona jediná prokázala vliv ušlechtující & vzdelavaci; ona vyslovila
zásadu a při ní také setrvala, že všichni lidé ať původu jakého
koli, mají přístupu ke všem úřadům 'a důstojnostem. Protestantstvi
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přineslo spíše porobu než svobodu občanskou.: (Cours d'hist.)
Dr. Kadeřávek: Obrana II. 2. 167.)

Protestant Herder praví: »Právem může papež knám všem
volati: Beze mne nebyli byste, čím jste se stali. Kdyby nebylo
církve, jež založila tolik ústavů věd a umění, žebraly by nyní
všecky musy v Evropě anebo by jich ani nebylo.< (Ideen zur
Phil.) —

Saey píše: »S křesťanstvím souvisí všecka naše vzdělanostc.
A tak kdyby bylo času, mohl bych vám vyčísti nepřehlednou
řadu jinověrců, kteří dali svědectví pravdě, že církev katolická
vždy stála v čele vší vzdělanosti a pokroku. — Hle, jak se křivdí
církvi, která má největší zásluhy o společnost lidskoul

Dnes ve svátek sv. apoštolů Cyrilla a Methoděje připomenul
jsem vám toto vše, abyste poznali, v čem záleží pravý pokrok,
kde ho jediné hledati třeba; a pak jsme tedy díky zavázáni svět
cům slovanským, že oni jsou příčinou naší slávy a spokojenosti.
Děkujme Bohu, že poslal k nám světce tyto, že jsme křesťany
katolíky a prosme Boha, aby na přímluvu těchto světců osvěco
val rozum náš, bychom víc a více vznešenost křesťanské nauky
poznávali; aby sílil nás, bychom za pravým pokrokem ve víře
své kráčeli, v ní až do smrti vytrvali a dosáhli vrchole pokroku
— slávy věčné.

V. M Vdclzal

Homilie na evangelium sedmé neděle po
svatém Duchu.

Biskup Keppler. Přeložil P. Voňavka.

Naše dnešní evangelium je varovným sloupem, který Pán
již ve svém prvním kázání na hoře blahoslavenství vztyčil a na
nějž ročně církev zraky naše obrací. Dvě varování stojí na něm:
Varujte se falešných proroků, nebuďte sami sobě falešní proroci!
Nenechte se klamati jinými, neklamejte sami sebel Mějte se na
pozoru před podvodníky, nebuďte však sami sobě jimi. Neklamejte
sami sebe a nesnažte se podvésti Boha voláním »Pane, Panelc
zanedbávajíce jeho vůle!

Může býti ještě něco jasněji a důrazněji řečeno, než tyto
věty plné životní zkušenosti a životní moudrosti? A přece snad
není evangelia, které by, nesrozuměno, bylo hůře vykládáno nad
toto. Těžko uvěřitelno a přece pravdivo: toto evangelium o stromu
a jeho ovoci, které směřuje proti falešným prorokům, bývá tě
mito proroky k jejich cílům zneužíváno; právě z něho snují si
svou ovčí roušku, aby zakryli svou vlčí přirozenost.

Chraňte se falešných proroků, mějte oči otevřené, abyste
jejich podvody prohlédli a hledejte se mnou dnes správné poroz
umění onoho podobenství.
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Pojednání
Strom se svými mohutnými kořeny ve hlubinách země,

svým přímým pněm, svou korunou, která se pne do výše ke
slunci. strom se svými větvemi, listy, květy a ovocem, se svými
výhonky, vzrůstem a zacházením je starobylým obrazem člověka.
Také Spasitel používá tohoto obrazu a rozeznává ve veliké za
hradě lidstva stromy dobré a zlé, s dobrým a zlým ovocem.

'Každý strom dobrý nese ovoce dobré, zlý musí nésti zlé. Toť
věta zaručená zkušeností, kterou Spasitel z půdy země na půdu
člověčenstva přenáší. Ihned však zdůvodňuje tuto zkušenost ne
změnitelným zákonem přírody: Není to náhoda, je to vnitřní
nutnost, že dobrý strom dobré a špatný zlé ovoce nese. Dobrý
strom nemůže nésti špatného ovoce, špatný dobrého, poněvadž
ovoce-jeho není na stromě jen něco pouze vnějšího, nýbrž pro
dukt jeho nejvlastnější bytosti, jeho nejvnitřnější přirozenosti a
jeho síly. Proto může strom potud, pokud zůstává dobrým, jen
dobré a pokud zůstane špatným, jen špatné ovoce nésti. Nyní je
otázka: Který strom je dobrý ve smyslu Kristově? Ihned se při—
hlašují falešní proroci a v rozporu se. vší zkušeností a celým
křesťanským učením prohlašují: >Každý strom je od přirozenosti
dobrý, jeho kořeny jsou zcela zdravé, jeho přirozený základ jest
dobrý a ovoce dobré. Od přirozenosti je člověk dobrý a nezka—
žený. Není ničeho třeba, než jej jeho přirozenému vývinu pone
chati, nanejvýš ještě vzděláním a osvětou jej poněkud zušlechíiti
a divoké výhonky zničiti a pak nechati volně vyvinouti se dříma
jící uš'echtilé lidskosti a dobré ovoce dostaví se samo od sebe,
jemu a lidstvu k užitku a ke cti.: »Nechte strom, jak jest,: vo
lají nám, na nečiňte žádných zbytečných pokusů o jeho zlepšení,
nepřesazujte ho z přirozené půdy do zdánlivě nadpřirozené půdy
náboženství a nežádejte na něm nadpřirozeného ovoce. Přirozená
morálka, přirozená mravnost, přirozená snaha po mravnosti s čistě
přirozenými prostředky a cílem, přirozená humanita — to jest
nové evangelium, které še dnes káže a pro které již vlastní spo—
lečnosti a spolky horlivě provádějí propagandu ._. ,.

Nevěřte jiml jsou to falešní proroci a jejich vlastní ovoce
je prozrazuje. Není pravda, že člověk, sám sobě a svému přiro
zenému vývinu ostaven, stane se stromem dobrým a dobré že
nese ovoce Není pravda, že přirozeností svou je nezkažen, že ie
cnostný a že jím může přirozenými prostředky zůstati. Čistě při
rozená mravnost bez víry, bez milosti, bez Boha vede, jak zku
šenost svědčí, k nanejvýš nepřirozené nemravnosti. »Zdravá m0v
rálka,< kterou oni tolik vynášejí a ji brání, není při důkladněj
ším pozorování zdravou, a ovoce její jest vřed a hnis . . .

Proroci lži! Chtějí sbírati hrozny na trní a ííky na hloží.
A jak to činí? Velice jednoduše: jmenují dobrým, co je zlé,
dovoleným, cozakázané, ctností, co je nectností; prohlašují šípky
trní za hrozny a nejedlé hlohovčiny za ííky. Podle ovoce jejich
poznáte je. jaké jest jejich a jejich učení konečné ovoce? Snad ně
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kolik přirozených dobrých skutků; nemají však na sobě té známky,
která,. platí před Bohem a má cenu věčnosti. 'A z pravidla
itěchto přirozeně dobrých skutků je u nich málo; snadno je
můžete spočísti. »Dvě nebo tři olivy v koruně, čtyři nebo pět
ve větvích (Is. 17. 6.); a vedle těch divoké plody, zdřevnatělé
ovoce, které červy nezřízených úmyslů,_hamižné samolásky, bídné
pýchy je prohlodáno a vedle něho sodomská jablka skutků těla.

Který strom je dobrý ve smyslu Kristově? Ne člověk dle
své přirozenosti, jak opouští lůno matčino a rodí se na svět; ten
je ve svém kořeni nemocen a jeho životní šťávy jsou otráveny
dědičným hříchem, Nikoli, člověk není již od svého narození
dobrý, on musí se teprve dobrým státi svým znovuzrozením.
Křesťan na křtu znovuzrozený a Ospravedlněný a posvěcený
Duchem božím, to je ten nový člověk, který podle Boha stvořen
ve spravedlnosti a svatosti pravdy. To je ten dobrý strom, rato
lest zušlechtěné révy, kterou v půdu lidstva zasadil ježíš Kristus,
pravý vinný kmen. Křestan je z říše hříchu, z otrávené půdy
nevykoupeného světa přesazen do říše boží, v'živnou půdu Spra
vedlnosti boží; z této půdy ssaje šťávy životní z pramenů milosti
a houpá svou košatou korunu ve světle a teple nebe. Křestan
je zušlechtěným člověkem a jeho přirozenost milostí očištěná a
zůrodněná může přinášeti dobré ovoce.

Ovoce — to je nejvážnější věc. Podle ovoce poznává se
strom, ne ale podle listů a květů. Dobré ovoce, dobrý strom;
špatné ovoce, strom špatný. Ituto zásadu Pánem postavenou
přivlastňují si špatní proroci: zdánlivě přisvědčujíce, ve skuteč
nosti však falšujťce. Domnívají se, že. právě tuto větu mohou
vésti za důkaz proti nám a naší církvi. >Ovoce žádáme,a volají, »činy
a skutky chceme, které společnosti přinášejí užitku; vy však
maříte čas a sílu přinášením listů a květů v nekonečných výko
nech bohoslužby a pobožností, ve zbytečných projevech víry a
vnitřní nábožnosti, v otázkách o víře a v boji o víru. Ovoce, ne
listy a květy. Ovoce účinné lásky blíženské uznáváme, ušetřete
nás však vašimi listy a květem vašich modliteb, ceremonií, vy—
znání víry — to vše bezcenné a zbytečné.: Tot zdánlivě řeč ve
smyslu Kristově; ve skutečnosti je to však zneužití slovaKristova
k zakrytí nekřesťanského ducha a smyslu; je to roucho beránčí
k zakrytí roucha vlka. Tato řeč zdá se býti řečí moudrou. jistě
je tak moudrou a správnou, jako kdyby někdo přistoupil ke
stromu obalenému květy a zelení a zvolal: »Jak neužitečný strom,
samé květy a listí, které nemá žádné praktické ceny; setřeste
přece ty květy, strhejte to listí, aby se strom ten stal užitečným
a nesl jen ovoce.:

Tot moudrost, kterou by každý člověk venkova' nazval po
šetilostí. Jestli ovoce jest směrodatné připosouzení ceny stromu,
následuje z toho již, že listy a květy jsou zcela bezúčelnéř jestli
mnohý z těch, který volá: »Pane, Panec, nevejde do království
nebeského, následuje ztoho, že nikdo již nesmí volati: >P_ane,
Paneřc Vy všichni, kteří tak lehce a nevážně soudíte víru a pro
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evy víry, vy, kteří vyléváte plný roh svého posměchu na zbožné
a :modlivé ženy: a kteří považujete výkony pobožnosti a účasti
na bohoslužbě za zbytečné a žádáte jen skutky a činy, vy jste
pošetilci a falešnými proroky a prozrazujete velice znatelně ne
dostatečnou známost člověka a tolik málo rozhledu po oněch
vnitřních dílnách, v nichž se rodí tyto činy a skutkyl

Již podobenství o stromu samo by mohlo vyvésti tyto pro—
roky z jejich pohloudění. Kde se rodí stromy, které nesou jen
ovoce, ne však listů a květů? jestli na jaře strom zůstane bez
listů a květů, není to neklamnou známkou, že v létě zůstane bez
ovoce? Listy a květy jsou předpokladem“ každého ovoce. Zdravý
strom ukazuje svou vnitřní neporušenost především tím, že ži
votní štávy z kořenů do pně stoupající a ve větvích cirkulující
mu vinou bohatou zelenou korunu listů. To není jen ozdoba
stromu, to je i nutnost životní u stromu, vždyt listy jsou jako
plíce, jimiž vzduch a světlo dýchá. A na jaře dostaví se ozdoba
květů, která je ještě méně jen ozdobou; kalich květu kryje na
svém dnu jádro ovoce.

Podobněi u člověka. je-li mravně zdráv, vykvete jeho zdraví
v dobrých úmyslech a pocitech a slovech, a ty nejsou zbytečny,
vždyt z nich klíčí dobré skutky. Zdravá duše člověka vykvete
v život modlitby, a ta není zbytečna, ani neužitečna: jí dýchá
duše síly jiného světa; vykvete v pevné úmysly a předsevzetí a
to jsou zárodky dobrých skutků.

Nenechte se tedy, křesťané, zmásti falešnými proroky, Vo—
lejte: »Pane, Pane: ke Spasiteli, přiznejte se k němu ústy i srdcem,
modlete se denně, pečujte o květ dobrých myšlenek a pocitů.
Vše to je k plodnosti potřebné a nevyhnutelné.

To však není ještě dosti; nesmíte zůstati pouze při listech
a květech. Nevyhnutelně musí u vás dojíti k vytvoření a uzrání
ovoce. Denní skutky musí býti dobrým ovocem pomocí dobrého
úmyslu; nesmějí scházeti plody ducha, které apoštol vypočítává:
Láska, radost, trpělivost, mírnost, milosrdenství, umírněnost,
čistota; náš život nesmí se podobati vinici Israele, která sice
olistněna, nenese však hroznů, ale jen nedospělé padavky.

Kéž bychom se všichni stali dobrými stromy s dobrým
ovocem! Pohled. před zrakem mým celý les lidských stromů.
Kdyby tak všichni byli stromem sdobrým ovocem. .. Zdá se mi,
jakoby Pán šel svou zahradou a měřil okem znalce své stromy
a znamenal je jeden za druhým. »Tento i onen: — praví — »jest
dobrý strom, mám radost z bohatství jeho ovoce. Pošlu brzo
sluhu svého Smrt a přesadím strom ten ze školky časného ži
vota do ráje věčnosti. Opravdu toho hoden. Zde i tam jsou také
dobré stromy, úrodné stromy, ale zarostlé výhonky pyšných ná—
klonností a. tužeb. mnoho hluchých květů samolásky a záliby
světa, mnoho.listí, mnoho květů, ale ještě málo ovoce; musím
přijít s ostrým nožem křížů a zkoušek, aby více vzešlo plodů.
Co však zde s tímto stromem? Již třetí rok hledám na něm
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ovoce a nenalézám dosud žádného — pryč s ním, aby nezabíral
místa druhým.:

Pane, dovol, abych směl se zaň ještě přimluviti; zadrž, ne
spouštěj sekery na jeho kořeny; měj strpení ještě tento rok, zda
snad se neukáže ovoce. Pane, měj strpení a milosrdenství s námi
všemi; obrat se k nám, navštiv vinici svou a chraň ji, kterou jsi
pěstil pravicí svou. Věčný Bože, od něhož béřou vznik svůj
všecky zbožné žádosti, dobrá rozhodnůtí a spravedliví skutkové,
žehnej nás a neodepři nám své milosti, abychom nepropadli kletbě
neplodného stromu, ale abychom v tobě a z tebe rostli, kvetli
a plody přinesli v život věčný. Amen.

Neděle sedmá po svatém Duchu;
Falešní proroci.

Pilně se varujte falešných proroků,
kteří přicházejí k vám v rouše ovčím,
uvnitř pak jsou vlci hltaví.

(Mat. 7, 15.)

I. Falešní proroci v Israeli.
Spasitel varuje v dnešním evangeliu před falešnými pro

roky. Třeba především věděti, kdo byli proroci, kdo praví, kdo
falešní.

a) Proroci praví byli mužové od Boha samého povolaní
a poslaní, aby zvěstovali lidu israelskému vůli boží. Ve Starém
Zákoně používal Bůh za prostředníky nejen kněží, nýbrž v pří
padech mimořádných také proroků. Hlavním povoláním byli ka
zateli pokání: vytýkali a kárali hříchya nepravosti lidu, ale také
velmožů, knížat a králův israelských a napomínali knávratu k Bohu
pokáním. Při tom ohlašovali tresty boží, které stihnou tvrdošíjně,
ale také odměnu boží, které se dostane věrným Páně. Předpoví
dali tedy také budoucí věcí.

Lid israelský byl odjakživa lidem “tvrdé šíje, přísných ká
zání proroků nepřijímal vždy ochotně a pokorně. malí i velcí
bouřívali se proti nim a mnohý z pravých proroků byl ukame
nován nebo jiným způsobem se světa ukrutně shlazen, tak po
slanec boží Zachariáš, syn Barachiášův, dokonce ukamenován
v posvátných prostorách chrámových. Včele rebellů proti pravým
prorokům stávalo obyčejně hlavní město Jerusalem. Proto také
Spasitel právě tomuto městu jednou vmetl ve tvář veřejně trpkou
výčitku: »Jerusaleme, Jerusaleme. který zabíjíš proroky a kame—
nuješ ty, kteříž k tobě posláni jsou!: (Mat. 23, 37.)

b) Mnohem ochotněji popřával ]erusalem i ostatní Israel
sluchu prorokům falešným, kteří jim lichotili, jich hříchův neká
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rali, kteří učili a předpovídali, čeho břišní si přáli a jim “při
jemno bylo.

Odjakživa bývali v Israeli vedle pravých proroků i falešní,
byli v něm i za doby Kristovy.

Místem nejbolavějším v srdci každého sebevědomého žida
za časů Kristových byla smutná skutečnost, že národ vyvolený
neměl vlastního krále, že jeho nejvyšším vládcem byl pohan,
římský císař. Ve větších městech sv. země ležely římské posádky
v ]erusalemě samém, u samého chrámu, na hradě Antonií, uby—
továni římští žoldnéři pod pohanským velením, aby střehli a kro—
tili nepokojné židovskéhlavní město. A byli tenkrát mezi židy
mužové zámožní a vzdělaní, kteří potají vštěpovali lidu zášť.
proti fmanům, a kolikráte v prvním století Kristově povstal
lid v bouřlivé revoluci proti Římanům, ale povstání končívalo
porážkou židů. Oni štváči přicházeli k lidu ve jménu nábo
ženství a lásky k vlasti a slibovali, že Bůh v zápase o svo
bodu jistě jim přispěje ku pomoci; přicházeli k lidu v rouše
ovčím, ale uvnitř byli vlci hltavi, štvanim svým přivodili
znenáhla jen záhubu národa židovského, jak dokázala konečně
zkáza ]erusalema. patné ovoce přinášely takové štvanice,
špatný, revolucionářský byl jejich kořen, jejich strom, a jenom
špatné mohlo býti i ovoce.

Ale i jiní falešní proroci a učitelé byli tenkráte v Israeli
Intelligence, vůdcové duchovní Israele rozštěpení byli tehda na
dvě sekty: na farisee a saducee.

Fariseave' žádali neúprosně zevnějšího zachovávání zákona
Mojžíšova, obtěžovali a soužili lid nesčetnými předpisy nábožen
skými zevními, a kdo jich nedbal, tím pohrdali jako nečistým,
jako hříšníkem od Boha zavrženým; ale vnitřní, pravé svatosti
a spravedlnosti, jaké Bůh žádá, nedbali. A byli to proroci falešní
byl to strom špatný, nebot-nesl špatné ovoce: lid viděl na nich
bezměrnou pýchu a nadutost a viděl na nich četné chyby mravní.
Spasitel sám nazval je jednou před lidem »pokolenim zlým a cizo
ložnýmc. (Mat. 12, 39.)

Saduceove' byli tehda stranou velmi mocnou, byli u vesla
vlády duchovní; z nich tehda bráni byli velekněžl. Známý Anáš
a Kaifáš, velekněží, byli přívrženci sekty saduceiské. Také oni byli
lidu stromy špatnými, vlky hltavými, proroky falešnými: popírali
nesmrtelnost duše, boží prozřetelnost, vší blaženosti hledali jen
v požitcich pozemského života. Také před těmito falešnými pro
roky varuje Spaaitel: na ovoci jejich, na jejich hříších viděl lid
patrně, že nauka jejich zhoubna jest Byl svrchovaný čas a jediná
záchrana pro ubohé židovstvo, že přišel Ježíš, prorok pravý, který
mu hlásal pravou nauku spásy.

II. Falešní proroci moderní.
Ale je potřeba dnes, ve XX. století čísti toto evangelium

a varovati před falešnými proroky? Ano, jest, vždyt i dnes “vy
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stupují falešní proroci, ovšem v jiné podobě, ale nauka jejich jest
téměř zrovna taková, jako nauka falešných proroků židovských.

Takovým Ialešným prorokem jest dnes tisk_Kristu a církvi
nepřátelský, jeho bezčetné noviny, spisya knihy. Stve proti církvi
a státu, přináší věci, které smyslnému člověku lahodí, zkaženému
jeho srdci přijemny jsou, s jeho žádostmi a chtíči se shodují. —
Než po ovoci jeho poznáte jej: rve ze srdce víru a vštěpuje tam
nevěru, a nemá-li člověk víry, přečasto se mění v pravé zvíře,
prostopášníka, šelmu pekelnou. Podvody, krádeže, vraždy, “sebe
vraždy, přeplněné kriminály, bezmezná nemravnost mezi lidem
mladým, nevěrnost mezi manžely, hádky, sváry, zášť všech proti
všem, pouliční srážky s kamením a revolvery, všeobecné revoluce
v moderních státech, celá armáda ohavných nestvůr: tot ovoce
falešného proroka, protináboženského tisku.

A kam se tento falešný prorok ještě nevedral, tam pracují
pilně jiní jeho druhové. Sotva opustilo dítě školní lavice, už je
vábí starší do víru světa: ctnostný, vpravdě mravný a křesťanský
život mu zošklivují, jej tupí, svět a jeho radosti chválí a velebí,
a mnoho je těch, kdož jdou za vábivým tím hlasem, je to hlas
proroků falešných. Po ovoci jejich poznáte je; a to ovoce je tak
strašlivě patrné: odkřesťanění, znemravělost, hříchy a nepravosti
v letech mladých, bída a zoufalost v pozdějších.

Dnes se toliko naříká na aclzuzovánz' lidu. Kde je vina?
Vinu jeho nesou z největší části falešní proroci. Ti volají: »Vždyť
jsme jen jednou na světě, třeba ho užitlc A mnozí jdou za
hlasem tím.

Chudoba sama sebou není hanbou: vždyt Syn boží životem
svým pozemským, do krajnosti chudobným, chudobu poctil, po
světil, řekl bych do stavu šlechtického povýšil. Pravá chudoba
má dvě ušlechtilé sestry, které jí rovněž ctí dodávají: pracovitost
a spořivost. Ale moderní chudoba si těchto sester začasto pramálo
váží: práci pokládá za obtížné břemeno a s odporem ji koná,
a mzdu “za ni často hned utrácí v šatech přepychových, v jídle
a pití nemírném a v jiných věcech, kteréž jsou nad stav chudoby
a skromnosti. == A mnohý, který ještě dosti má, všemi silami se
stará, by co možná brzo zchudl: nemírnost a marnotratnost po
žírá domy a lány a když na konec přijde chudoba v cárech
a s žebráckou holí, potom už ovšem není čestnou družkou ži
vota. — Ano, falešní proroci káží: >Užívejlc A mnozí užívají, až
se dojedí a dopijí hladu a bídy. Po ovoci'jejich poznáte je: fa
lešní proroci jsou.

I jiných falešných proroků obchází ve světě hejno veliké:
varuite se pilněl A držte se prorokav jediné pravého, Ježíše Krista,
který vám káže jasně a zřetelně: »Ciňte vůli Otce mého nebe
ského !: Zijte věrně dle nauky Kristovy, kterou vám káže církev,
to jest cesta, která vede k životu! Amen.

ýosef Ocetck.
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Na neděli osmou po svatém Duchu.
Kterak člověka blaží dobré svědomí a dobrá pověst.

Napsal Dr. Karel L. Řehák.

1. Vladař, o němž dnešní sv. evangelium vypravuje, byl asi
člověkem lehkomyslným, rozmařilým, nad svůj stav žijícím; a
proto—roznášela se o něm pověst, že rozmrbal statek pána svého.
] ztratil v pravdě dvě vzácné věci: dobré jméno, ale i dobré
svědomí.

Že ztratil dobré jméno, o tom svědčí, že byl obžalován; a
že ztratil i dobré svědomí, o tom svědčí jeho vlastní doznání, že
si netroufal z vladaření svého ospravedlniti se pánu svému. Nebo
když uslyšel slova jeho: »Vydej počet z vladařství svéhoh hleděl
si novými podvody zabezpečiti živobytí, až nebude moci vlád
nouti, jak najisto pro své nesprávností očekával.

Pán jeho, dověděv se o tom, ovšem ho za počínání jeho
pochválil; avšak nikoliv pro nové podvody jeho, ale pro opatr
nost jeho, kterou hleděl sii na dále pomoci. A Spasitel ke
chvále té se přidává s poučením, abychom i my se statky po

zemskými tak vládnouti se snažili, bychom při tom života blaže
ného na věčnosti sobě zajistili,

Z případu nespravedlivého vladaře tohoto vezměme si pří
činu, uvážiti o těch dvou vzácných darech, jež on lehkomyslností
svou zmrhal a sice:

a) o dobrém svědomí; a b) o dobrém jménu.
2. Není vyšší radosti pro člověka na zemi, než jaké posky—

tuje dobre' svědomí; a není horšího trapiče pro člověka, nežli
jsou hryzavé výčitky svědomí zlého.

Korunovaný mudrc Šalomoun dí (Přísl. 28,1.): »Utíká bez—
božný, an ho žádný nehoní; ale spravedlivý jako lev smělý beze
strachu bude.: A v pravděl Dobré svědomí, jež má člověk spra
vedlivý, naplňuje útěchou, kterou nemůže otřásti žádná strast,
žádné nebezpečí. Nebo čeho by se měl člověk opravdu spra
vedlivý báti? '

Vzpoment-lz' na Boha a soudy jeho, tut si s radostí při
pomíná přípovědi jeho, kterak on odplatí spravedlivému, ne-li na
světě, tedy najisto po smrti a měrou nejštědřejšíl I hledí tedy
bez bázně vstříc jakémukoli neštěstí, ztrátě jmění, rodiny, přízně
u lidí, ba i samé smrti. Vždyť ví, že jest všude v rukou Boha,
Otce nejlaskavějšího i všemohoucího; a že pravdu pěje koruno
vaný pěvec (Žalm 115, 15.): >Drahát jest před očima Hospodi
novýma smrt svatých jehow

Doklad na to. jak člověk dobrého svědomí ničeho se neleká,
ale i při nejhorším utrpení klidným zůstává, jest nám kníže apo
štolů sv. Petr. (Skut. apošt. 12.) Byl ostříhán v žaláři od stráží
po čtyřech mužích, maje na druhý den vyveden býti na smrt;
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ale on spal klidněl Když ho v noci anděl udeřil v bok a oslovil:
»Vstaň rychlelc Vstal. Když mu anděl velel: »Přioděj se!:
Učinil tak. A teprve když vyveden byl ze žalaře na místo bez
pečné, vzpamatoval se ze svého rozespání! ,

Ne bez příčiny povstalo také naše přísloví: »Čiň právě;
a neboj se ni císaře ni králelc Kdo se spravedlivě chová k Bohu
i k lidem, v pravdě jako lev smělý nemusí se ničeho báti; nebo
když sám Bůh s námi: co kdo může proti vůli jeho svésti proti
nám? Čím kdo v pravdě může ublížiti nám?

3. Zcela jinak má se ale člověk nespravedlivý, mající svě
domí zlé. Ten nemá nikde pokoje, kamkoli v úzkostech svých —
zraky své obrací.

Vzpamme-Iz' na Boha, zachvěje se; nebo jest si vědom, že
ho hříchy svými urazil a trestů od něho si zasloužil.

Hříšník nemůže také bez hrůzy pomýšleti na smrt, poně
vadž ví, že po ní následuje neúprosný soud, na němž pro ne
spravedlnosti své obstáti nemůže.

Člověk se svědomím zlým nepohlíží beze strachu ani na
lidi, poněvadž se mu zdá, že jeden každý člověk provinění jeho
čte mu v obličeji, a po případě i na soud světský vydati ho
může. (5 v pravdě: oUtíká bezbožný, an ho žádný nehoní!<

Dokladem toho jest nám bratrovrah Kain. Sám Bůh slíbil
mu, že ho nikdo nezabije; ba položil i znamení na něho, aby ho
žádný nezabil, kdož by ho nalezl (I. Mojž. 4, 15.), ale přes to
Kain byl tulákem i poběhlíkem po celý-život svůj. A kdo že ho
honil a pokoje mu nedopřál? Byly to výčitky jeho svědomí, že
prolil nevinnou krev zbožného bratra svého Abela!

Král Nabuchaddnosar oplýval vším, čeho srdce i hrdlo přáti
sobě mohlo; a přece po celé noci zmítán jest na lůžku svém
hroznými představami. Kdo že ho hrůzami naplňoval a odpoči
nutí mu nedopřál? Byly to výčitky jeho zlého svědomí, že mno
hých ukrutností i nespravedlností se byl dopustil.

4. Ba, proč zabz'hati na zkušenosti cizí? Řekni mi, rozmilý
v Kristu, jak se tobě dařilo, když jsi se dopustil po prvé hříchu
těžkého. smrtelného? Zdali i tebe nepronásledovaly zlé myšlenky,
jak obstojlš na soudu božím? Kdyby tak Bůh smrtí náhlou ži
vota tvého ukončil? jaký že by byl pak osud tvůj na věčnosti?

A jak dlouho trvala tato trýzeň duše tvé? Zajisté potud,
pokud jsi se řádnou svátostní zpovědí s Bohem neusmířill Svě—
domí jest právě hlas boží v nás, jenž k dobrému nabádá a dobře
vykonané dílo chválí; ale od díla zlého odvrací a po vykonaném
zlém skutku hříšníka výčitkami. svými šlehá, trýzní, aby se vzpa
matoval pokud jest čas a Boha uraženého opět usmířiti se snažil.

jestliže pak Bůh toho pro hromadění hříchů skrze svědomí
jeho napomínati i kárati přestal: jest to zle' znamení jeho za
vrženíl

Tedy ne peníze, ne hodnosti, ne požitky, ale svědectví
-dobrého svědomí jest pokladem nejvyšším; a takovým opatřiti
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se může a má i člověk nejchudší, nejopuštěnější, když jen věrně
plní vůli boží.

5. Jiným převzácným statkem, jehož se vladař nespravedlivý
lehkomyslně zbavil, jestiť dobré jméno. Král alomoun dí (Přísl.
22, l.): »Lepší jest jméno dobré, nežli bohatství veliké; a přízeň
(zasloužené) lepší, nežli stříbro a zlato.<

Bohatství získati jest nesnadno, leč jen s velikým namáhá
ním a se ztrátou času. jen nemnozí ho nabývají i při všech ná
mahách svých. Ale dobré jméno následuje dobrý život jako stín
poutníka.

Bohatství mívají lidé dobří, ale i také zlí; ale dobré jméno
mívá jediné člověk dobrý. poněvadž ono získáno býti může
toliko ctnostným životem. Člověku bohatému ale nemravnému
koří se ovšem také lidé dle zevnějšku, ze ziskuchtivosti; ale
člověku ctnostnému nemohou pravé vnitrné úcty odepříti ani jeho
nepřátelé! Zlata, stříbra i všech pokladů pozemských odnímá
člověku smrt; ale dobré jméno-člověka ctnostného následuje iza
hrobl Proto také jest v pravdě »dobre'jméno lepší, nežli bohatství
velikéc. Toho i pohané uznávali.

Pro dobré jméno svatí z' světice boží i nejhorší muky pod
stupovali; raději dali se umučit i usmrcovat způsobem nejbroz
nějším, nežli aby se o nich říci mohlo, že se Bohu zpronevěřili,
nemravnými stali, víru svou zapřeli.

A proto máme si i my dobrého jména na výsost vážiti, po
případě, když by nám zneuctění v působení našem spravedlivém
vadilo, i způsobem právním nápravy se domáhati, jako učinil
sv. Pavel. Když se svým společníkem Silasem byli ve Filipi ne
spravedlivě zmrskáni i do žaláře uvrženi (Act. ap. 16.), musily
vrchnosti pak přijíti a jich odprositi, a tak pohanění s nich snítil

Dbejmež toho i my, abychom měli vždy svědectví dobrého
svědomí pro sebe a dobrou pověst k vůli svým bližním, konajíce
vždy a všude, co a jak Bůh velí. A Bůh odplatí nám vnitřním
mírem i štěstím na zemi a blažeností i oslavou po smrti v ne—
besích. Amen.

Neděle osmá po sv. Duchu.
Moudrost světská a křesťanská.

»Synové toho světa opatrnější jsou než
synové světla.< (Luk. 16, 8.)

Tento výrok božského Spasitele bývá velice často, ale
různě i nesprávně vykládán. Mnozí se zastavují nad tím, jakoby
byl Syn boží schválil podvodné jednání vladaře, který rozmrhal
statek svého pána a hříšně si pomáhal ku své záchraně. Umysl
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Pána ježíše však byl, aby ukázal, jak chytře a opatrně počínají
si lidé v potřebách časných, a chtěl tím povzbuditi, abychom tím
pečlivěji starali se o věci, jež se týkají duše a spásy věčné.?ravá
moudrost záleží v konání dobra a vyhýbání se hříchu; hledati
ve všem nejprve království božího a spravedlnosti jeho; ostatní
pak přidá nám nebeský Otec, pokud to bude ku blahu našemu.
Mladý král Salomoun měl si na Bohu vyprositi, čehokoliv si
přeje. Moudrý a opatrný král pravil: >]sem mladý a nezkušený,
a učiněn jsem králem lidu vyvoleného, jehož žádný sčísti ne
může. Prosím o moudrost, abych lid mohl souditi a rozeznati
mezi dobrým a zlým.. (3. král. B.)

Netoužil po slávě ani bohatství ani dlouhém životě, prosil
o moudrost, aby se nikdy v povolání nezpronevěřil Bohu svému
a neublížil lidu svěřenému. — Bůh za to odměnil jej, dal mu
moudrost žádanou a přidal slávu, bohatství a ještě slíbil dlouhý
život, bude-li kráčeti v přikázáních božích.

O dvojí moudrosti budu dnes mluviti, o světské, jež jest
bláznovstvím u Boha, a okřestanské,ježjest bláznovstvím usvěta;
jaký jest účel obou, jakých prostředků užívají a jakého konce
docházejí.

Pojednání.
1. Účel moudrosti světské jest hrubé sobectví; světák hledá

ve všem sebe: chce býti ode všech vážen, milován, chválen, za
moudrého, hezkého, učeného považován; hledá přátele a radosti.
Nemůže-li nalézti přátel, spokojuje se pochlebníky, a aby užil
hodně radosti, jest mu vítáno vše, co lichotí jeho samolásce
a smyslovým choutkám. Touží po penězích, mysle, že jimi dojde
vážnosti a připraví si život veselý a bezstarostný. Za peníze je
schopen všeho, prodá i duši, zradí národ, zradí víru. Všecky
snahy směřují k tomu, aby měl život příjemný, aby byl oslavo
ván a co nejdéle živ. Světák posmívá se zásadám křesťanským,
nemá lásky k Bohu ani bližnímu, a proto tapá v temnotách.
Pohrdá modlitbou, štítí se kostela, nepřijímá svátostí — to vše
jest mu — bláznovstvím; on se klaní jen sobě; vyvyšuje se nad
jiné, všemu nejlépe rozumí, pobožnost nazývá pobožnůstkářstvím,
pokoru podlézavostí, lásku k bližnímu hlouposti, konání povin
ností křesťanských otroctvím; nenávidí církev, on jedině jest
chytrým a pokrokovým.

Jiná jest moudrost křesťana věřícího. Nehledá sebe, ale ve
všem —- Boha, v Bohu žije, koná vše ke cti a slávě boží, spáse
duše a blahu bližního. Neleká se kříže a utrpení, ale vítá je jako
prostředek ku získání zásluh a odměny věčné. Kráčí neohroženě
za Kristem, bojí se hříchu jako největšího neštěstí, nehledá chvály
světa, neshání se po pošetilých zábavách ani penězích, věda, že
dvěma pánům nemůže zároveň sloužiti; pomáhá dle možnosti
bližnímu, věda, že to činí samému Spasiteli. Svět se sice posmívá,

Rádce duchovní. 24



—370—

ale křesťan jest pamětliv slov sv. Pavla, neohroženého apoštola
národů: »Bláznem býti pro Krista jest pro mne největší ctí
a slávou.<

2. jakých “prostředků užívá světák, aby cíle svého dosáhl?
Každý prostředek, sebe horší, jest vítaným, aby došel váž

nosti a slávy, peněz & hříšných radostí; lže, přetvařuje se, lichotí,
podvádí, křivě přísahá, mlčí k neřestem jiných, má-liz toho zisk,
sám svádí a pomáhá, vidí-li v tom prospěch svůj; dopouští se
násilí a tvrdosti, protiví-lise kdo jeho záměrům. Přemrštěná sebe
láska a sobectví dopouští se zrady, vraždy, krádeží, jen aby došla
cíle a ukojila své chtíče. jest to moderní nemoc, všeobecná ná
kaza; čím více'se lidé odcizují Bohu, tím hlouběji padají do pro
hlubně sobectví.

jakých prostředků užívá pravý křesťan, aby cíle svého, Boha,
dosáhl?

Miluje Boha nade vše, bližního jako sebe pro Boha; nc
lichotí, nelže, nepomáhá ke hříchu, neokrádá nikoho, jde rovnou
cestou i když hrozí nebezpečí, kráčí jako beránek mezi vlky,
koná své povinnosti, umí trpěti, mlčeti, milovati i nepřátele, od
pouštěti, miluje pokoru ale také neohrOženost. U světa jest po—
važován za hloupého, ale u Boha nalézá zalíbení, Pamětliv jest
slov Kristových: »Buďte prosti jako holubice a opatrní jako ha
dové !: Libuje si v prostotě a pokoře a při tom opatrně si po
číná, kde se jedná o duši a věčnost. »Hadu možno ztratiti tělo po
částech,c praví sv. jan Zlat., »zůstává živ, jen když zachráněna jest
hlavax Moudrý křesťan neleká se ztráty peněz, slávy, zdraví i ži
vota, jen když neztratí nebe.

»Bohu sloužiti jest — panovati,c říkával biskup sv. Antonín.
Kateřina, manželka krále anglického, Jindřicha VIII., byla chlíp
ným manželem zapuzena a uvězněna. Byla velice zbožnoua proto
trpělivě nesla ponížení a potupu. Když ji litovaly její přítelkyně,
pravila: »Nehledám u světa ani velikého blaha ani velikého
utrpení, ježto obě mohou býti nebezpečné; štěstí otupuje, ne—
štěstí často zatvrzuje a žene k zoufalství. Kdybych však měla
voliti mezi oběma, raději bych zvolila život sebe nešťastnější než
život nejšťastnější; neboť duše zarmoucená nemá žádných potřeb,
příliš šťastná však se omamuje a zaslepuje, zapomíná na Boha.c

3. Jaký je konec lidí sobeckých ? Krátce to naznačeno v Písmě
svatém: »Konec jejich jest zahanbení.: Poněvadž jen o sebe se
starají, o výhody těla, bývají za života každou sebe menší ne
hodou duševně shrouceni. Věřící křesťan, který hledá Boha. po
dobá se železu, jež čím více jest kladivem tlučeno, tím stává se
tvrdším; křesťan však sebe hledající, víře a Bohu odcizený, po
dobá se sklu, jež se sice leskne, ale malým nárazem bývá roz
bito. Malé neštěstí, malá nehoda, nepatrné zklamání dohání svě
táka k zoufalství; béře si zbaběle život, a domnívá se, že neštěstí
a bolesti šťastně unikl, zatím však upadá do rukou Boha nejvýš
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spravedlivého, zaměnil bolest chvilkovou a nepatrnou za bolest
věčnou nevýslovnou. — Největším zbabělcem jest sobec na
smrtelném lůžku. Musi opustiti vše, k čemu celý život tolik lnul,
opustiti svět a odebrati se do neznámé věčnosti. Strašné myšlenky
vynořují se jedna po druhé. Komu teď má věřiti, Bohu či světu,
který mu více pomoci nemůže. Vše, co konal" dobrého, nemá
u Boha ceny, poněvadž to konal pro svou chválu a ne z lásky
k Bohu. Konal vše z vypočítavosti, aby byl viděn a chválen
a proto vzal na světě za to už ——odplatu svou. Všecka jeho
chytrost a opatrnost světská jest u Boha — bláznovstvím.

Hrozně zklamání očekává každého, kdo na světě hledal sebe
a pošetilosti světa. Zahanbeni budou jednou zoufale volati, až
spatří slávu a odměnu křesťansky moudrých: »Hle, to jsou ti,
kteří nám byli ku posměchu a za přísloví potupy. My měli život
jejich za bláznovství a konec jejich za bezectný. Oni jsou nyní
mezi syny božími a mezi svatými jest los jejich. My bláhoví,
zbloudili jsme s cesty pravdy a zaběhli na cestu hříchů a cestu
Páně nepoznali. Co nám prospěla pýcha, co chlouba s bohat
stvím? Vše to pominulo jako stín, a my nemůžeme se žádnou
ctností vykázatilc

Budou tlouci na bránu nebeskou, majíce lampy vyhaslé,
bez oleje dobrých skutků, a zaslechnou strašná slova nebeského
ženicha: »Neznám vás, odejděte, zlořečenl, do ohně věčného.<

Vše'cka chytrost jejich zmizela jako kouř a zahanbeni bude
věčné. Podobají se duze, jež chvíli okrášlena byla pestrými bar
vami, ale najednou se ztratila. Sobec opustí svět, zapomene se' na
jeho vychloubavost a hříšný život; Bůh, který nebývá posmíván,
připravil mu zaslouženou odplatu.

Jaký jest konec křesťana věřícího, který ve všem hledal
Boha? Doufal v Hospodina a nebude zahanben. Dobrý syn vrací
se k svému otci. Blahoslaven jest, že z lásky k Bohu snášel sví
zele toho života, trpěl, nenáviděn a pohrdán u světa.

Svatý Bernard praví: »Nikdo nehledís radostísmrti do očí,
leč kdo se k ní připravil na světě -— dobrými skutky a šlechet
ným životem.:

Bezbožný leká se smrtí. ctnostný přemahá smrt — smrtí.
»Krásné jest ze světa zapadnouti k Bohu jako slunce;

praví sv Ignác, >a opět na věčnosti v Bohu vzejlti.< Sv. Bonifác
když jednou uděloval Frísům sv. biřmování, byl přepaden od
pohanů ozbrojených. Křesťané chtěli světce zachrániti; ale světec
obávaje se o život jejich, zvolal: »Den, po němž jsem tolik toužil,
již nadešel, hodina osvobození se blíži. Buďte silni v Bohu, složte
všecku naději na něho a Bůh zachrání duše vaše!: Za několik
minut klesl probodán kopím. Šťastně umírá, kdo celý život
hledal Boha a v povinnostech bývá smrtí překvapen. Nejslavnější
podmanitel východu, sultán Saladin, rozkázal., aby po jeho smrti,
plátno, v něž bude mrtvola zaobalena, nesli na tyči a volali: »To

*
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je všecko, co vítěz největší ze všech bojů odnáší s sebou.: Totéž
možno zvolati při smrti každého, který jen sebe a radosti světské
hledal; odejde s prázdnýma rukama a věčně bude volati zoufale:
„Všecko jsem ztratil, ztratil jsem Boham Moudrý křesťan, který
opatrně povinnosti své konal, všech prostředků ku slávě boží
a spáse duše použil, zanechá na světě blahou památku a u Boha
dosáhne odměny nehynoucí. Kdo v Boha doufal, nebude na věky
zahanben. V. Str/z.

*?



LISTY VĚDECKÉ.

Sebevražda národů
Hrozný zločin, o němž vypráví Genesis 28, 9., zachvátil kul—

turní národy a sice národy propadlé haeresí více než církví věrné
a zase v církvi větve odumírající více než větve věrně s kmenem
vinným spojené. '

Nesmíme zavírati oči ku zjevu krajně smutnému, který lze
právem nazvati »veliká smrt XX. věku: v Evropě. Faktum, o němž
budou historikové psáti jako o »černé smrti:, 0 ohni sv. Antonína
a moru, který se vyskytal v Evropě. Tímto mravním morem po
stižena v první řadě Francie, druhdy nejstarší dcera církve. Roz
sudek čísel pronáší následovní tabulka o Francii.-jednající.

Rok Obyvatelů - Porody Úmrtí Přebytek
sčítání v millionech v tisících v tisících porodů
1801 274 ' 903 761 142
1810 29'6 93 1 730 201
1821 30'4 965 741 224
1831 325 986 800 186
1841 342 976 794 181
1851 35 7 971 799 172
1861 373 1005 866 138
1872 361 966 793 172
1881 37.5 937 828 108
1891 383 866 877 —11

1901 389 857 784 72
1902 i 845 761 83
1903 » 826 753 73
1904 "> 8 18 761 57
1905 » “807 770 37
1906 392 806 780- 26
1907 » 773 793 —20
1908 » 791 745- 46
1909 » 769 756 13
1910' > 774 703 71
1911 396 742 776 —34
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Francie r. 1861 měla 0 2 milliony obyvatelů méně než v r.
1911 a čítala přes million porodů, kdežto v roce 1911 toliko
742.114;

V roce 1800 měla rodina francouzská průměrem 5 dětí,
v roce 1860 jen 3 děti, v roce 1905 jen 2 děti!

Tento mor jeví se i jinde, byt ne v tom rozsahu. Na 1000
vdaných žen ve věku 15—55 let přichází manželských porodů:

1876 —1885 1885 —1895 1895—1905
V Německu 268 258 243
V Rakousku 246 250 —
V Anglii 250 229 203
V Italii 248 249 232
Ve F rancii 167 150 134

]eví se proto přírůstek obyvatelstva dle porodů ve jmeno
vaných státech takto:

1871 1881 1891 1901 1911
Německo 411 452 494 569 649 millionů
Rakousko 357 390 427 499 514 >
Anglie 318 352 381 420 456 »
Italie 268 285 — 325 346 »
Francie 361 377 383 389 396 >

Za 20 let budou 2 Němci proti 1 Francouzovi.

S Francií jest nejspřlzněnější Belgie.

Rok 08323121ů P orody \ Úmrtí Zisk
1870 50 mill. 164.572 118.329 46.213
1880 5'5 » 171.864 123.323 48.541
1885 5 8 > 175.043 117.775 57.268
1890 60 » 176.595 126.545 50.050
1895 6'4 » \ 183.015 125 148 57.867
1896 6'4 » 188.533 113.748 74.785
1897 6'5 » 190.987 113.586 77.401
1898 66 » 190.921 117.457 73.464
1899 66 » 194.268 126 963 67.305
1900 67 » 193.789 129.046 64.743

1901 67 mill. 200.077 116.077 84.000
1902 68 » 195 871 119.330 76.541
1903 6'9 » 192.301 118.675 73 626
1904, 70 ) 191.721 119.506 72.215
1905 7'1 » 187.437 118.343 69.094
1906 72 » 186.271 118.684 67. 387
1907 7'3 » 185.138 115.347 69.791
1908 73 » 183.834 121.964 61.870
1909 7'4 » 176 431 117.571 58.860
1910 7'4 » 176 413 112.826 63.587
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Od roku 1901 číslice porodů ubývá až do roku 1909, kdy
se zlepšil. V Belgii jest rozdíl v procentu porodů obyvatelstva
flámského, kde na 1000 žen od roku 15. do 50. připadá 267 po
rodů, kdežto vallonské kraje vykazují jen 161 porodů. Jednotlivá
města neuvádím, ježto nám stačí konečný výsledek číselný.

Města i v tomto ohledu jsou zkaženější než venkov, kraje
katolické zachovalejší než nekatolické.

Podrobné číslice belgické statistiky ukazují, jak mravní ná
kaza se šíří stykem literárním.

Francouzská nemoc zasahuje hlavně francouzské kraje v Belgii,
při čemž ovšem padá na váhu literární strava z Francie, kteráž
zaplavuje svou prasečkářskou literaturou Luttich a zde působí
hůře než tyfus, který s ostatními nemocemi v roce 1911 vyžádal
si v Luttichu 2475 obětí.

Ano na Belgii podán číselný důkaz, že kraje a města, která
mají více :; důvěrnýo/zstyků s Francií a její bídnou literaturou,
jsou v tom ohledu nejhůře na tom, tak na př, v Tournay jest prů
měrné číslo porodů 18 na 1000 obyvatelů, v Luttichu jen 155,
což jest ještě nižší číslice než ve Francii, kde jest 19 porodů na
1000 obyvatelů. Pozor na literaturu.

Za Belgií kráčí nyní
Německo.

Uvádíme suché číslice za delší dobu. Na sklonu XIX. století
bylo v Německu:

Doba Porody Úmrtí Sňatky
1876—80 392 261 78
1881—85 370 257 7'7
1886—90 365 244 79
1891—95 363 23 3 80
1895—1900 360 212 84

Na začátku XX. století

1901 357 206 8 2
1902 35'1 21'1 79
1903 339 20 7 7 9
1904 34'1 208 80
1905 330 19 2 81
1906 331 190 82
1907 32'2 190 8 1
1908 320 181 7 9
1909 319 17'1 7'7
1910 298 162 7'7

Z toho jdou tři pravdy: předně že číslo sňatků jest skoro
stálé, za druhé, že úmrtnost následkem lepší životosprávy klesá
a za třetí, že klesá číslo porodů a nelze tuto pravdu zatajovati
ani upírati. Tato národní sebevražda jest dítkem francouzským, ale
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zdomácňuje všude, jak ukazuje přehledná tabulka porodů za 40
posledních let:

1871—80 1881—90 1891 —1900 1901—10 1910

Bavorsko 403 368 365 346 315
Belgie 323 302 290 261 237
Dánsko 314 132-0 302 286 27“5
Německo 391 368 361 329 298
Anglie 354 325 299 272 251
Francie 254 239 222 205 196
Hollandsko 362 342 325 305 286
Irsko 36 5 23'4 230 232 238
Italie 369 378 349 324 32 9
Rakousko 39 0 37 9 371 347 33'4
Prusko 39 O 37'4 367 335 305
Uhry 443 440 406 370 1356

Zde ovšem lze konstatovati s radostí, že kraje slovanské
jsou zachovalé a že právě tato vlastnost naplňuje nepřátele. slo
vanské bázní.

Z tohoto důvodu lze vysvětiti mnohé drakonické ustanovení,
které připomíná surovost Faraonů egyptských.

Co se konfesse týče, jest- uznaným a zjištěným faktem, že
katolické obyvatelstvo méně jest morem zkaženo než protestant
ské. Zvláštním zjevem jest, že židé, pověstní svým počtem dítek,
které za požehnání pokládali, dle statistiky propadli »morové ráně—.

V Německu židé svou plodností klesli pod průměr“ fran
couzský, který obnáší “197 na 1000 obyvatelů, kdežto židé vroce
1908 vykazovali plodnost 170 na 1000 obyvatelů.

Židovské rodiny mají dle Theilhaberajen 2 až 3 děti. V Ba
vorsku počet porodů od r. 1873 ze 33'4 na 1000 obyv. kleslo po
lovici! V Prusku narodilo se v r. 1900 .o 4000 židů méně než
v r. 1876, kdy číslo porodů židovských bylo: 11.214. Ve »Frank
furter Zeitung: ze dne 20. července 1911 předpovídá Wasser
mann židům jistou zkázu, ježto židé nebudou chtít se zříci výhod
blahobytu. Ukáže se zase přílišný luxus jako nejhorší nepřítel
lidstva. Mravní úpadek předchází úpadku národu a tedy větou
nespornou zůstává, že kdo chce národu prospěti, musí jej mravně
povznášet, či že každá sociální reforma musí s duší začiti a ne
s »královstvímc. Nejprve království boží a spravedlnost jeho a to
ostatní bude přidáno. K tomu ovšem se naše hmotařská doba
povznésti nemůže. Sportem přílišným budou nahrazovati mravní
sílu. —,

Poměr poro mezi katolíky a protestanty podávají výkazy
z říše německé ta to:

V roce 1875—1886 na

1 evangelické manželštví 4_'4 dítek,
] katolické manželství 5'2 .
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V době 1876—1900 průměrně na
1 evangelické manželství 4 dítky,
1 katolické manželství 5 dítek.

Dle toho by bylo katolíků musilo přibýti o 1 million.
Číslice katolíků nedostoupila té výše, nýbrž toliko 311.643.

Zde vystěhovalectví a smíšená manželství zase decimují katolíky.
Vědecky dokázáno čísly, že katolíci o 20 procent větší plodnost
nad protestanty vykazují, ale nejsou tohoto mravního moru prosti
Vysoce zajímavo jest pro pastoraci čísti úsudek lékaře dra. Ber
gera o výsledku missií v tomto směru. Dávám mu místo v origi
nále, jenž otištěn v »Aerztlichen Zentral-Anzeigerc, Hamburg 1911:

»Bei meinen Studien úber den Růckgang der Geburten ist mir
aufgefallen, dass das gleichrnřissige Dunkel des Geburtenrůckganges ab
und zu in dieser oder jener Gemeinde, so sogar in diesem oder jenem
Stadtteil durch eine plótzliche Geburtentunahme unterbrochen wird. Er
mittelungen ergaben, dass im Jahre vorher in dem betreffenden Ort die
katboliscben Missionen ihren segensreichen Einfluss ausgeůbt hatten. Es
kann gar keinem Zweifel unterliegen, dass das die alleinige Ursache war;
meine Beobachtung wurde mir von erfahrenen Máunern best'átigt. Die
Hebammen erzáhlten mir auf Befragen, dass sie die gleiche Beobachtung
schon seit langer Zeit gemacht hiítten. Diesen segensreichen Einfluss der
katholischen Religion“ kann nur der in Zweifel ziehen, der die Tátigkeit
der Missionen nicht kennt. Alle sonstigen Mittel, um das soziologische
Minimum von drei Kindern zu úberschreiten in den Eben, von denen in
Frankreich 2. B. zwei Drittel nicht an dieses soziologische Minimum
herankommen, treten zu'riick gegen den Gesichtspunkt der Moral. In
diesem Sinne ist die Frage des Geburtenrůckganges iíberhaupt keine-me
dizinische, wie das vielíach angenommen wird.: In den Schlussausíůhrun
gen verlangt der Autor, dass der Gegenstand vor allen Dingen auch in
den' Zeitungen, in Kalendern und Hausschriften behandelt werden músse;
daran fehle es gžinzlich. Das wichtigste aber sei die sachgemásse Behand
lung der Frage durch die Religion. Úber diesen Punkt spricht Dr. Berger
weiter noch folgendes dankeswerte offene Wort aus: »Die ausschlagge
bende Wichtigkeit der Religion habe ich oben hervorgehoben; die se
gensreiche Tátigkeit der k.tholischen Kirche in dieser Richtung wáre
noch mehr auszubauen und můsste systematisch geschehen; in der evan
gelischen Kirche wáre etwas Entsprechendes zu schaffen.:

Patrno z toho, že opět mravní povznesení předchází hmot—
nému. Zde též viděti požehnání panictví. Racionalismus viní ce
libát, že jím mnoho rodin přichází nazmar. Věda vyvrací sama
tuto výtku, ježto katolické 'kraje i se svým celibátem jsou na
postupu, ale protestantské manželství nezachovává se tak čistě
jako katolické.

Tuto výtku vyvrátil již sv. Ambrož (>De virginitatec) slovy:
»Si quis igitur putat consecratione virginum minui genus huma

num. consideret, quia ubi paucae virgines, ib etiam pauciores homines;
ubi virginitatis studia crebriora, ibi numerum quoque hominum esse
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majorem. . . Ex ipsius igitur terrarum usu non inutilis virginitas exi
stimatur, praesertim cum per virginem salus venerit orbem íecundatura
Romanum.:

Ve Francii okresy víře zachovalé zachovávají též požehnání
ctnosti křesťanské. Čísla tuto pravdu dokazují jasně. Okresy:
Le Nord a le Pas- de Calais mají 28'8 porodů na 1000 obyv.
v r. 1909. Le Finistěre 28'5, le Morbihan 26'4, Cotes du Nord
252. Za to však Seine s Paříži a jiné okresy odpadlých měst
klesly pod průměr.

Spravedlnost povyšuje národ!
Venkov vyniká nad města, což též z číslic jde na jevo.
Prusko v r. 1876—1880 na 1000 žen ve věku 15—50 let

vykazovalo plodnost průměrnou 171'8 porodů, a sice
ve městech 160 6,
na venkově 183'0.

Však již v době 1901—1905 vykazuje průměr 1539 po
rodů a sice

1290 ve městech,
1788 na venku.

Měl pravdu William Booth, zakladatel Armády Spásy, že:
»Bůh stvořil venkov a čert veliká města.<

Vícekráte psalo se v listech katolických o příčinách sebe
vraždy národů hříchem onanismu.

Všeobecně se uvádí na prvním místě chudoba. Přiznati se
musí, že ve velikých městech s drahými byty četná rodina jen
s velikou obtíží nalézá byt, protože domácí páni výslovně dávají
přednost nečetným rodinám.

Toto zlo dalo by se zákonem odstranit, aby domy, v nichž
přebývají rodiny dítkami požehnané, měly své výhody. jiná věc
však vyvrací větu: chudoba odlidňuje zemi. Jednoduché sčítání
dítek v rodinách vyvrací větu, že by chudoba byla příčinou od
lidnění.

Pravý opak dokazuje sčítání, které provedeno r. 1897. Na
1000 žen ve věku plodnosti přišlo dítek:

vBerlině ve Vídni v Paříži Vdiy—gg“
ve velmi chudých okresích 157 200 108 147
v chudých okresích 129 164 95 140
v bohatých okresích 63 107 53 87
ve velmi bohatých okresích 47 71 34 63

„Čísla mluví sama. V době největšího hospodářského roz—
květu upadá číslice porodů.

]iní hledají příčinu právě v blahobytu. Herbert Spencer a dle
něho gynaekolog Hegar tvrdí, že u člověka v blahobytu žijícího
mozek jiným pochodům podléhá při mnohém rozptýlení a zá
bavě. Činnost mozkujest jemnější a (ta má neblahý vliv na ži
votní energii. Pokud tvrzení jejich jest s pravdou, nelze rozhod
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nouti. Ze zámožné vrstvy vstupují později v manželství, jest jisto.
Spíše lze hledati příčinu ve vůli, která chce zmenšeným počtem
dítek pojistit vyšší stupeň blahobytu. Francouz F. Leroy—Beaulieu
hledá právem příčinu »v oslabené myšlence náboženskéc.

Touha pojistiti sobě i dětem všechny možné požitky, od
chovává zvláštní kastu lidí požívavých. Osebezáporu nechtíslyšeti
a proto dostavuje se raňnový zločin v různých svých formách.

Výchova zlzýčkana' nevychovává muže. jsou to právě četné
rodiny, z nichž pocházejísilné charaktery. kdežtojedináčkové jsou
zhýralci a měkkýši. Dr. Bertillou zjišťovalzpůsoby'tohoto zločinu
ve Francii a dokládá, že jeho dopisovatelé Zletlll, že o skutečné
zóožnýolz rodinách tento zločin není.

Velikou vinu dávají znalci lékařům, kteří lehkomyslně radí
v této tak závažné věci. Po lékařích přichází nízký způsob ob
chodu, který se neštítí zločinů k vůli výdělku. Časopisy dávají si
platiti podobné inserty zlatem. Celé zákonodárství bude bez vý
sledku, nevzkřísí—lise svědomí zodpovědné před Bohem.

Dle prof. Aug. Koc/ta :) Luttz'c/m.

Sociální působnost katolického kněze.
Napsal Dr. A.Scheiwiller, ústřední praeses spolků katolických dělníků a dělnic

ve Švýcarsku."')

I.

Každý krok v pastorálním životě nám ukazuje, jak veliký
počet našich současníků — jedni z nadbytku, druzí z nedostatku
— tone v největším nebezpečí ztráty nesmrtelné duše a jak proto
jest nutno, aby __katolickápastorační činnost zabývala se otázkou
sociální.

Křesťanství nejlépe nás poučuje o tom, který hospodářský
a společenský řád jest nejideálnější a nejžádoucnější pro spásu
lidstva. Křesťanství učí nás modliti: před nadbytkem a chudobou
chraň mne, Bože, poskytni mi však, co potřebuji pro život!
Shrnuje materielní potřeby lidí v prosbě Otčenáše: »Chléb náš
vezdejší dej nám dneslc

Leč jak daleko odchýlila se naše doba od této zlaté střední
cesty hospodářského životal Jak mnozí faktorové jsou dnes činní,
aby armáda vyděděných byla vždy větší anekřesťanské slovo vy
kořisťovatelů ve společnosti vždy pravdivějšíl

Celý moderní hospodářský život vyrůstá téměř úplně z ko
lísavé půdy třídního boje, tohoto smutného plodu liberalismu.

Proto musí dnešní duchovní správa míti silný sociální ráz.
I na protestantské straně se to uznává. jenže tam sociálně smý
šlející faráři nejasně sem tam kolísají, až po krátké činnosti na

*) Přepracováno a doplněno z několika článků, které autor uveřejnil
v čaSOpise »Schweizerische Kirchenzeitungc.
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sociálním poli obyčejně přistanou na písčině socialismu. jiní ovšem,
a to jest většina, vyhýbají se této choulostivé otázce a spokojují
se pohodlným blahodějným krasořečněním. Protestantismus jest
neschopný utkati se se socialismem v úspěšném boji. Musí před
mocnéjším nepřítelem—v jehož žilách' koluje vlastně jeho vlastní
krev — ustupovati a bývá jím stráven.

Zcela jinak církev katolická! Jest ve své nejvnitřnější pod
statě sociální a proto nejsprávnější pro naši sociální dobu. Má
všechny prostředky, příklady a pohnutky, aby Kristu získala iděti
dvacátého století. Škoda jen, že mnohý kněz a duchovní správce
má velmi málo porozumění, aby ze skály, kterou jest Kristus,
dovedl vybíti vodu plné sociálně léčivé síly.

Podaří—li se v dnešní době duchovní správě p'řimknouti
k sobě dělnictvo, rozřešila nejkrásnější, nejdůležitější, ale také
nejtěžší úiohu.

Sociální práce má dvojí stránku: jest to činnost jednak
osobní, jednak organisačm'., Osobní působení knězovo může býti
pravým požehnáním. jeho vystupování a jeho celá osobnost, jeho
slova na kazatelně, ve zpovědnici, ve škole a při návštěvách do
mácností, toť sémě, z něhož by mohlo vyrůsti v pravdě nové
plémě a nová společnost. A katolický klerus měl by ještě dnes
v rukou, přes všechny socialistické a volnomyšlenkářské nápory,
získati moderní společnost Kristu a luštiti sociální otázku ve smyslu
kříže, kdyby jen všeobecně stál na výši svého ustanovení a do
vedl neporovnatelné síly spásy křesťanstvíučiniti v pravdě a správně
užitečnými. Síla osobnosti jest heslo naší doby. S ohledem na
kněze zní: moderní kněz má více než jindy býti knězem apo—
štolským, jinak zůstane jeho sociální působení jen kusým dílem.
Mnohé, čeho doba dřívější si nepovšimla, může býti dnes »petra
scandalic. Vidíme to nejlépe na dělnických schůzích, kde socialističtí
agitátoři mluví o farských instalacích, prelaturách atd. a 0 in—
timních záležitostech katolické církve celou spoustu špatností
rozhlašují. Největší jednoduchost a v pravdě demokratický smysl
měly by takovým útokům odejmouti půdu.

Mnozí kněží jsou dnes činní v různých sociálních špolcích.
V čele spolků mládeže, tovaryšských spolků, tělocvičných, spolků
služek atd. stojí zpravidla kněz. jak krásné, rozsáhlé a úspěch
slibující pole rozkládá se zde v katolické duchovní správě. Qualis
rex, talis grexl Nezapomeňme nikdy tohoto tak pravdivého pří
sloví ve své sociální práci spolkové.

Čtyřmi slovy dá se naznačiti výzbroj, která má krášliti ka
ždého pravého činovníka, zejména sociálně působícího kněze;
znějí: vědění, láska, charakter, modlitba.

Nejprve vědění. Vedle svých odborných, theologických vě
domostí musí kněz míti určitou míru znalostí národohospodář—
ských a sociálních.

Kdo přichází jako katolický spolkový agitátor do schůzí,
nabývá zkušeností jako leckterý kramář. Nedůvěřují jeho zboží.
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Ano, odbývají ho často dosti příkrými slovy. I zdatní a zkušení
mužové neslyší mnohdy rádi nové tyto melodie, které mluvíove—
likém požitkářství dělníků, o jejich nesolidnosti, nehospodárnosti,
že mají více šetřiti, býti spokojeni, vyhýbati se hostincům, mo
dliti se, do kostela choditi atd.

Všechno správně a dobře! Ale nenapomíná Lev XlII.ve své
encyklice »De conditione opificumc důtklivými slovy, abychom
ujali se dělnictva a je k duchovnímu i tělesnému blahu dle sil
svých organisovali? A nepozvedají v podobném smyslu své pa
stýřské hlasy biskupové po celém katolickém světě? Proč tedy
stále to úzkostlivé váhání a odpudivé odsuzování dělnického hnutí
a sociálních snah všeobecně se strany tak mnohých duchovních
správců?

Zajisté že hlavní důvod tohoto smutného zjevu spočívá vne
dostatku vědění, nedostatku hlubšího nahlédnutí do souvislosti
mezi hospodářskými poměry a pastorací. jak mnohonásobně sou
visí dnes duševní blaho člověka se sociálními faktory. Vezměme
na př. sedmé přikázání dekalogu; v mnohém"městě, ba častoina
vesnici jsou bytové poměry takové, že jsou stálým dráždidlem,
ano occasio proxima necessaria k tomuto hříchu. — Dekalog
praví: nepokradeš; náš dnešní hospodářský system spočívá však
ve svém mnohonásobném složení na nespravedlnosti, lži a pod
vodu. — Káže se: svět neděli; jsou však přemnozí, kteří nemají
ani šatů, aby mohli jíti do kostela. '

ím více jest obeznámen duchovní správce s národohospo—
dářstvím, čím jasněji poznává mnohonásobné utlačování nižších
tříd lidu, tím silněji pociťujenutnostorganisací ziednati odpomoc
nebo ulehčení. Kněz má se naučiti znáti řádění kapitalismu vcelé
jeho brutalitě, ale také poznati útrapy v chatrčích a slzy chu
doby. Pak má — jak F órster krásně praví — nabyv zkušeností,
z dílen, z dělnických shromáždění a z příbytků chudoby — a
smíme zajisté připojíti — i z nádherných salonů vrchních desíti
tisíců vrátiti se k oltáři Páně a s novou zkušeností modliti se
prastaré Kyrie eleison.

Nebylo by zajisté prozřetelné v průmyslovém městě 5 ka—
zatelny prohlašovati, že s denní mzdou 4 fr. může již dělník
»vyjítia, je-li šetrný. Takové projevy svědčí jednak o veliké ne
znalosti hospodářských poměrů. jednak io neznalosti dělnické
duše a nic nemění na zhoubném jejich účinku výmluva, že byly
dobře míněny. Rádná znalost národní ekonomie a sociálních pro
blemů jest dnes duchovnímu správci nepostradatelnou. chce-li
v kázání, katechesi a soukromé duchovní správě udeřiti jak na
horu, tak dolů na pravý tón a jíti zlatou střední cestou sociální
činnosti ve smyslu křesťanském. Žel, že tyto vědomosti na mno
hých místech nejsou na výši doby.

Katolická morálka mělaby ke všem problemům sociální otázky
zaujmouti jasné stanovisko a jasným svým světlem tmavá odvětví
moderního života prozářiti. Sezná-li duchovní správce hluboké
rány doby, bude prodchnut vnitřní soustrastí. A touto soustrastí
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roznítí se horlivost. U všech horlivých kněží dob minulých spa
třujeme v popředí jejich sociální činnost. Tím více této činnosti
potřebuje doba naše.

Dnes skýtá se všude příležitost na universitáchjako v semi
nářích orientovati se o sociální otázce. Theologové neměli by této
příležitosti zanedbávati. Ale i soukromé studium může mnoho
prospěti. Máme celou literaturu, která bezděčnému čtenáři otvírá
oči a učí ho znáti široké, bojem zpustošené a často temné pole
sociální bídy a sociální otázky.

Tedy především hluboké, důkladné a stále důkladnější vě
dění a porozumění naší dobyv ohledu hospodářském a sociálním,
jaká jest a jak raziti cestu k jejímu ozdravění a zlepšení.

Druhá vlastnost sociálně působícího kněze jest láska. Uni
versitní professor dr. Beck ve svých listech >Uber Arbeiter
seelsorgec (str. 70) krásně píše: »S celou tou učeností z knih,
sociologií, národní ekonomií a psychologií nedocílí se zdárné a
blahodárné duchovní správy, bude li jí scházeti vroucí, vnitřní
láska k pracujícímu lidu. Láska jest ona síla, která z kusého díla
vědění a tvorby činí jeden veliký celek, která tento celek zdoko
naluje & korunuje a propůjčuje mu jeho pravou cenu, trvanlivost
a vítěznou sílu. Všechny veliké, monumentální výtvory apoštol
ského ducba, o nichž mluví dějiny církve a národů od založení
kněžství Spasitelem, od uspořádání péče o chudé apoštoly až
k založení kongregací sv. Vincencem z Pauli, ]anem Křtitelem de
la Salle, Tbeodoriem Florentinem a Don Boskem byly celou svou
podstatou díla kněžské lásky.

Tak i moderní pastorace dělníků jediné a výhradně na
úrodné a věčně- žírné půdě křesťanské lásky mladistvé vzklíčí,
rozkvete a plody ponese. Ani věda, tím méně pak státnická chy
trost nerozluští hospodářský problem, nýbrž v poslední instanci
může jediné obětavá láska k bližnímu nalézti cesty a kráčeti ce
stami, které vedou k mysli lidu a činí duši dělníkovu přístupnou
k úvahám společenského blaha.

jsa veden vřelou a upřímnou láskou, nalezne kněz nejjistěji
cestu k srdci svých svěřenců. Bude pracovati mnohem promyšle
něji a bezpečněji: nebude šetřiti námah a ceniti nevděku, bude
požívati velikou vnitřní radost, která ho povznese nad všechny
obtíže a hořkosti: budou mu kynouti krásné výsledky tam, kde
jiní trní a hloží vidí.

Mělo by býti knězi obtížno naplniti svoji duši touto pravou
apoštolskou láskou k pracujícímu lidu? Pohled na Krista a po
hled na lidskou bídu dnešní doby vlije mu tuto lásku v srdce.
Pohíed a Kristal Jak tento božský pastýř prostý lid miloval!
Zádná c sta nebyla mu dalekou, žádné místo pustým, žádná ná
maha velikou, měl-li hojiti rány chudých lidí. jak volal z apo
štolského srdce: Misereor super turbale Jak za.\pilíře své nezni
čitelné církve vyvolil prosté muže prácel

Ano, všecek duch křesťanství a jeho božského Zakladatelé
volá dnes k duchovnímu: Smiluj se nad lidem, jdi k dělníkovi,
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sestup do hlubin lidské společnosti, kde milliony blízcí jsou du
ševnímu i tělesnému vyhladovění: konej veliké dílo milosrdného
Samaritána na moderním lidstvu, konej je, jak to dvacáté století
vyžaduje.

Pozorujme hluboce a široce nádherný obraz Kristův, jak
nám ho evangelia staví před oči. Nulla dies sine linea. Pak na
plní srdce naše pravá láska k pracujícímu lidu.

A bída tohoto lidul Vše zvedá dnes hlas k žalobě 0 ne—
dostatku radosti a štěstí. Vše volá: Více radosti! Jak veliký jest
tento nedostatek radosti v dělnictvu: vzpomeňme jen na žalostné
poměry bytové, na řádění alkoholismu, na skrovné mzdy v ji
stých odvětvích průmyslu na Damoklův meč krisí visící nad hla
vami proletariátu. Vzpomeňme pak na duševní bídu pracujícího
lidu, na pohoršení, jež ze všech stran ho obklopují, na terro
rismus sociální demokracie, na mravní a náboženské nebezpeřen—
ství, jež tisícemi nástrahami liči na duši dělníka a dělnice. Ano,
celý hospodářský řád jest obrovské nebezpečí pro tělo aoduši
nižších vrstev — ovšem že i vyšších.

jak neměl by ipři zběžném jen pohledu na všechno toto zlo
z nejvnitřnější duše ozvati se hlas slitovné lásky: Misereor super
turbam, oné lásky, která neláme hůl, aíe sama se obětuje, vše
věří, vše doufá, vše přemáhá, oné lásky, které ještě dnes —
a snad více než kdy jindy — kynou nejkrásnější vítězství . . .

Třetí vlastnost sociálního kněze naznačil bych slovem cha—
rakter. Tento pojem zavírá v sobě řadu předností, které v obraze
duchoVního ředitele spolku musí spojiti se v harmonii, předností,
kterých měl by si osvojiti každý kněz — předseda spolků mlá—
deže, tovaryšských, dělnických atd. Cílem všech těchto spolků
jest vypěstování křesťanského charakteru a proto jest základní
podmínkou tohoto cíle, aby pěstitel sám byl celým charakterem.
Paprsky, které ze slova charakter vyzařují, nazývají se přesnost
a dochvilnost, sebeovládání, prozíravost a rozšafnost, modlitba.

První klíč k úspěchu jmenuje se přesnost & dochvilnost..
Buď na minutu dochvilný ve schůzích, shromažděních a jmýcb
umluvených schůzkách. Jak smutné, když předseda sám nedodr
žuje čas a slovo. Po léta zachovávaná přesnost jest školou, jest
tichý, ale mocně působící prostředek výchovný pro celý spolek
a ponese bohaté plody. Pryč tedy s každým šlendriánem!

Druhým jest sebeovládání. Jako otec v kruhu rodinném
a učitel ve škole, tak předseda ve spolku — zejména kněz —
předseda — jest jako vzor. Sta očí jest k němu obráceno s dů—
věrou, ale také kriticky. Přihlížejí důkladně, dovede-li se ovládati
v řečnění, v jednání, v obcování s lidmi, v řízení schůzí, v pití,
v úsudcích a j, Forma gregis facti ex animo — hluboké tOtO
slovo sv. Petra necht vštípí si v pamět. Celá jeho osoba a jeho
jednání mají hlásati: učte se ode mne pokornýmia mírnými býti
v srdci a učte se ode mne jen jednu horlivost, jen jednu náru
živost znáti, horlivost a náruživost pro Boha, pro jeho svatou



— 384—

církev, pro blaho duší. Potřebuje—ličlověk důkladné, ryzí askese,
pak jestto kněz, předseda sociálního spolku. Azajisté jest jednou
z příčin neplodnosti socialistických programů a snah okolnost, že
v onom táboře nevěnuje se pozornost této srdce přeměňující
askesi.

I totální abstinence může knězi sociálně působícímu proka
zovati velikých neocenitelných služeb. Nikdy nezapomeň na svém
krásném, význačném místě vždy účinného apoštolátu dobrého
příkladu. Exempla trahunt. Tvůj příklad může zachrániti mnohé
duše, které by jinak zahynuly ve zkáze.

Třetí vlastnost prozíravost cvičí se láskou k malému. Ze
samých malých věcí skládá se naše křesťansko-sociální působení.
Tato láska k nejmenšímu jest jedním z nejmocnějších faktorů.

Uvedu zde výmluvný příklad spolkového života křesťansko
scciálních organisací dělníků a dělnic ve Svýcarsku. Tyto orga
nisace mají svou vlastní družstevní banvku. První křesťansko-so
ciální spolek, který byl r. 1899 ve Svýcarsku povstal, založil
z lášky k malému — spořitelnu pro dělníky a dělnice aby svedl
úspory malých lidí do společného reservoiru a zřídil školu k vý
chově charakterů uvnitř spolku. Ze skrovné .a společné poklad
nice vzrostla banka, která r. 1911 pracovala již vlastním kapitá
lem přes 12 millionů, měla obrat přes 120 millionů a vynesla
organisacím čistého zisku přes 100.000. Velkolepý to triumf
lásky k malému. Kolem této nádherné instituce družstevní banky
vine se jako krásný věnec řada podpůrných a výpomocných po—
kladen pro nemoce, stáří, invalidu, nezaměstnanost arůzné útulky
pro dělníky a dělnice; všechna ta díla vznikla prozřetelností, na
rodila se z lásky k malému.

jest potřebí charakteru, aby všechny tyto maličkosti pro—
niknuty byly jednotící velikou myšlenkou, aprozíravosti jest po
třebí, aby všechny ty pokladny, kursy, instituce vyšinuly se do
výše a navýší se udržely, prozíravosti jest potřebí, aby vůdce
vycítil, co na kterém místě a kterému spolku nejlépe prospívá,
co nejvíce jest třeba pěstovati a k čemu největší zřetel obraceti.
Tato prozíravost spojená s pokornou, tiše působící láskou k ma
lému, jest krásným plodem charakteru asoučasně sadem pravého
charakteru. .

K charakteru také náleží rozšafnost. Předseda, duchovní
rádce — kněz má státi nad spolkem. Má suverenní silou ducha
a srdce říditi spolek klidně, ale rozhodně tam, kam ukazuje kom
pas křestanské sociální reformy. Nesmí klesnouti na stranníka,
nýbrž musí státi nad stranami, konflikty hned v klíčení odstraniti,
musí na svůj lid působiti, zde káraje., tu varuje, zde posiluje, tu
povzbuzuje, zde utišuje, tu pobádaje. Zejména v sociálních spol
cích vynořují se často stíny demagogie a terrorismu. Rozšainý
praeses nedá se jimi ovládati, nýbrž ovládá je sám. Tato rozšaf
nost předpokládá ovšem nutně dva faktory: bezpečné, stále po
kračujícím theoretickým i praktickým studiem výši doby odpo
vídající vědění a vážnou askesí zocelenou vůli.
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Budiž ještě vzpomenuto čtvrté vlastnosti, která má zdobiti
sociálně činného kněze, kterou jest modlitba. Všechno naše pů
sobení v dělnických a jiných spolcích jest venkoncem pastorace.
Pastorace pro průmyslový svět dvacátého století. Všechna kře
sťansko-sociální činnost a práce jest ve svém kořenu a ve svém
cíli záchrana nesmrtelných duší. Ptoto hraje modlitba při tom
tak důležitou úlohu. Mnozí v povrchním svém smýšlení se do
mnívají : co pak jest odborovým sdružením, družstvům, pokladnám
atd. do náboženství, co mají s náboženstvím činiti? Zapomí
nají, že v pozadí za těmito věcmi stojí časné i věcné blaho sta
tisíců, ano millionů lidí, že veliké otázky světového názoru splý
vají s těmito malými věcmi, že s nimi spojen jest podstatný kus
křesťanství a vítězství nebo porážka náboženství kříže. Ano kře
sťansko—sociálníhnutí našich dnů představuje jakési křižácké ta
žení. Křižácké tažení proti nekřesťanským ideám, které snaží se
do svého zajetí dostati hospodářský a sociální život a již také
dostaly; křižácké tažení také k záchraně oněch lidí, již jsou vne
bezpečí padnouti v obět těmto ideám. Křižácká válka potřebuje
však mnoho a vroucích modliteb. jak mnohá starost tíží horli
vého kněze předsedu a duchovního rádce: materielní a duševní
bída četných jeho svěřenců. Tut má jako Mojžíš na hoře zved
nouti své ruce k nebi a prositi za vítězství svého lidu. Veliký
apoštol města Vídně sv. Klement Maria Hofbauer na svých pa
storálních pochůzkách po vídeňských ulicích modlil se růženec
a zřídka jen nezdařilo sejeho poslání. Bezpočetné obětní modlitby
vyslány byly od dob založení našich organisací.

Proto také boží požehnání. Z modliteb vznikla obětavost
a přemíra dobra.

II.

Dosud měli jsme na zřeteli osobní vlastnosti, které jsou knězi
nepostradatelné, chce-li na sociálním poli blahodárně a úspěšně
působiti.

Leč i pastorální jeho činnost sama má býti prodchnuta .so
ciálními motivy. jak se to v jednotlivostech může díti, o tom
několik myšlenek.

Kázání nesmí nechati nepovšimnuty mnohé ony otřesy na—
šeho sociálního života. A byt inesestoupilo do nebezpečné arény
sociální politiky, musí přece věřící jasně a věrně v sociálním
ohledu orientovati. Kazatel nechť nezapomíná, že tisíci kanály
moderního života vtékají do duší jeho posluchačů zmatené, kon
fusní a nebezpečné idee. Zde musí objasňovati, rozlišovati a oproti
bludům stavěti sluneční jasnost křesťanského nazírání na svět,
život, práci a společnost, ano jako ceterum censeo stále a znovu
rozvinouti celou krásu, Velikost a nepřemožitelnost křesťansko
sociálních zásad.

Právě ten hrozný zmatek ve všech oborech života, jehož
jsme dnes svědky a contrario přispívá, aby duše knězova roz

Rádco duchovní. ' 25
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plamenila se k virtuelnímu pathosu. Bude také s prospěchem —
dnes více než kdy jindy — veliká hlediska křesťanské lásky
k bližnímu a spravedlnosti vždy z nových stran nechati zářiti,
neboť zde spočívají hluboké rány naší doby. A také maják kře
sťanského života, křesťanská rodina, musí býti předmětem ne—
ustálé péče. V té neb oné formě musí neochvějně býti zdůrazňo
vána zásada: bez sebereformy žádná křesťanská sociální reforma.
Učme se od velikých homiletů srozumitelnému výkladu všech
'problemů doby a jejich naléhavých otázek. Kázání dnešní více
než jindy mají obraceti pozornost posluchačů k zlatým hvězdám
velikých pravd o boží bytosti a velikosti, 0 jeho spravedlnosti
a milosrdenství. o boží vše řídící prozřetelnosti a vě dění člověka.
Tak v mnohých duších roznítí se a věčně potrvá světlo, jež ne
zhasne žádná bouřka Volné Myšlenky a internacionály.

Co platí o kázání, platí i 0 křesťanském cvičení. Toto mělo
by tu i tam zabíhati v detaily více ještě než kázání a poukazo
vati na různé stavovské organisace.

Vyučování a škola mohou rovněž velmi mnoho působiti. Na
mnohých místech utvořily se spolky sociálně-demokratickým
a tak zv. pokrokových učitelů. jakým způsobem tito vychovatelé
mládeže působí na své svěřence, lze snadno uhodnouti. Lečijinde
jest veliká otázka, zdali škola dostatečněvyzbrojí dítě pro životní
boj. Bezpodmínečně však musí tak učiniti vyučování nábožensttí.
jak nádherná příležitost skýtá se zde katechetům vyložiti ono
veliké učení v druhém díle »dělnické encykliky< o důstojnosti
křesťanské práce, o vážnosti lidského života, 0 pravém lidském
štěstí a vyvrátiti tak hlavní bludy socialistických nauk. A může
také děti upozorniti na Spolky, do nichž mají později vstupovati
a na ty. jichž se mají vystříhaci.

Důležitý a výborný prostředek pastorální privátní činnosti
jest návštěva domácnosti. Tu dá se mnoho vykonati vkřestansko
sociálním smyslu. Návštěvou domácnosti naučíme se lépe než
z množství knih poznávati názory a materielní a duševní bídu
našeho lidu. Naskytá se příležitost mimoděk v rozhovoru, v jakési
sociálně-apologetické diskusi krátce a výstižně vyvrátiti nejhrubší
bludy atheismu a materialismu, zabraňování porodů a jiné smutné
obrazy dnešní skutečnosti.

Návštěvou domácnosti získáme důvěry zejména u chudších
lidí a razíme jim cestu ke kostelu a k dobré zpovědi. Sypejme
perle křestanskéživotní moudrosti do bezútěšné a rmutné všed—
nosti těchto usoužených lidí. Poučme je o tisku, ospolcích, o vý
chově dětí atd.

]est nesporno, že dnes _—zejména ve městech —jsou četní
katolíci, kteří jen návštěvou kněze dají se pro církev zachrániti
a udržeti. Oni k nám nepřijdou, proto jděme my k nim.

Všechny tyto pastorální námahy dnes však více nestačí.
Musí k nim přistoupiti organisovaná činnost. Orgamlrace jest ve
liké heslo naší doby ve všech oborech života. Musíme proto imy
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postaviti organisaci do služeb duchovní správy. Obdivuhodné věci
se dají vytvořiti dobře promyšlenou, energickou organisací. el,
že právě v tomto směru lidská slabost působí nám značných po—
tíží. Výstřelky spolkového života jsou mnohému knězi pramenem
mnohých starostí a mnohých porážek. Avšak jako ve všech ji
ných věcech, jest také ve spolkovém životě ideál, jehož pevnou
a dobrou vůlí lze dosíci.

K sociálně působícím spolkům musíme především počítati
spolky mládeže, spolky tovaryšské, spolky dělníků a dělnic, pak
Raiffeisenky, zemědělská družstva, dále křesťanská odborová sdru
žení dělnická, v širším smyslu také různé spolky dobročinné,
jakož i spolky abstinentní. Všechny tyto organisace jsou hodny
horlivé péče a vřelých sympatií. Měly by však, aby byly pravými
nástroji pastorace, svoji činnost veskrze vykonávati sub specie
aeternitatis. Záleží na knězi, aby tímto duchem byly proniknuty.

Tu platí především slova: Qualis.rex t_alisgrex. Duchovní
ředitel spolku má býti především knězem, jak v jednání s jedno—
tlivci, tak ve schůzích a poradách. Také hra a žert. mají dýchati
duchem velikého ideálu. Jest k tomu potřebí ovšem značné míry
sebeovládání a askese, aby zachoval si ve všech fázích spolkového
života neposkvrněnou ctnost. Mnohému staly se již spolky osud
nými, mnohý stal se osudným spolku.

Musí říditi se heslem: chceš-li posvětiti jiné, posvěť se sám,
chceš-li cizí duše zachrániti, zachraň napřed duši svoji. Chceš-li
socialismem a Volnou Myšlenkou ohrožený a mnohokrát již za—
mořený lid z tohoto bahna vysvoboditi, musíš očistiti své vlastní
nitro od miasmů tohoto moderního moru a především: modliti
se, mnoho se modliti za spolkové své svěřence.

Mnoho dá se říci o methoda'clz a prostředcích, iichž má kněz
používati k pastorální čIDDOStlv sociálních spolcích.

Především spolková přednáška může býti vhodným pasto
rálním prostředkem, koná-li se dle promyšleného plánu 5 při—
slušným s ohledem na to, co posluchače musí zajímati a vy
chází-li ze zásady: iustus ex fide vivit.

Spolek jest také často prostředníkem, který může zbloudilé
ovce uvésti na pravou cestu, urovnávati rozladěné poměry rodinné
a zachrániti duše, jimž hrozí nebezpečí. Spolky přispívají k roz
květu laz'cke'lzaapaštola'tu, tohoto veledůležitého a blahodárného
díla. Jak nekonečně mnoho pro zdárnou pastoraci mohli by
a mohou vykonati důvěrnicí Spolků. Ve větších farnostech měl
by býti zaveden system důvěrníků jako vyzkoušený a osvědčený
prostredek pastorace. Blaze duchovnímu správci, blaze knězi před
sedovi a duchovnímu rádci spolku, který prostřednictvím tohoto
systemu může vykonávati pastoraci.

Rozpravy ve spolcích, debatní večírky a konference posky
tují zase příležitost, aby chápaví členové spolku vzdělali se apo
.logeticky a sociálně a stali se neohroženými pionýry křesťanské
myšlenky v atheisticky zamořeném moderním hospodářském a spo

*
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lečenském životě. Kolem silnějších seskupí se slabší a tvoří tak
společně oněch 7000, kteří neklekli před Baalem. Mnohou skvělou
příležitost dává nám spolkový život, abychom zavržitelné theorie
stran sociálního převratu mohli srovnávati s věčně pravdivými
a jedině obšťastňujícími principy křesťanství, jednak ve veřejných
přednáškách, jednak v soukromých rozhovorech. Musíme otevře
nýma očima viděti škody doby a nebezpečí duší.

jak mnoho dobrého může uzpůsobiti apologeticko-sociální
večerní škola (kurs), kde jednou týdně shromažďují se mladí
zdatní členové, kteří pod řádným vedením nabývají správného
porozumění o nejpalčivějších časových otázkách. Vizme jen, co
v tomto směru koná sociální demokracie!

Nesmí se také podceňovati paedagogický úspěch. jaký do
cilují sociální spolky různými pomocnými pokladnamz'. Takové po
kladny fedrují cut solidarity, který jest plodem křesťanství. Po
tlačují egoismus, tiše a nepozorovatelné vychovávajíčleny k sebe
ovládání, střídmosti a moudré péči o opatření pro stáří. Posilují
život rodinný.

Generální svaté přijímání, exercicie, apologetz'cke'přednášky
jsou další vhodné prostředky, abychom se přiblížili k poslednímu
a nejvyššímu účelu spolků.

Jest však také potřebí, aby každý spolek stále si byl vědom
svého úkolu, že není sám o sobě účelem, nýbrž jen prostředkem
k účelu, stupněm k druhému spolku nebo prostředkem duchovní
správy. Tak na př. spolky mládeže mají své starší členy dodávati
dotyčným spolkům mužů & hledati svou čest v tom. aby mladí
lidé šťastně propluli bouřnými vlnami mládí do klidných vod
dospělosti. '

Mnohostranný, niterný a blahodárný může býti styk spolků
sociálních se spolky více clzam'tatz'vnz'mi.Ruku v ruce pracovati —
tak zni pravidlo.

Hlavní — panující — myšlenkou veškeré katolické spolkové
činnosti musí býti: státi se cenným nástrojem pastorace, dobrým
a časovým prostředkem k záchraně duší 'o bezpočetnýc/z nebez
pečensz'uz'c/zmoderní doby.

Dílo veliké, nádherné a nezměnitelné můžeme vykonati, ne
bude-li mysl naše nikdy klesati, budeme-li všech těchto prostředků
a prostředečků věrně, horlivě a co možno dokonale užívati, bu
deme-li “poslední a nejsilnější pevnost v sociálním boji — kře
sťanskou rodinu — stále více chrániti a opevňovati.

, Naše doba není dobou církvi přátelskou a ještě méně kněžím
přátelskou. Ze všech institucí přítomnosti jest klerus katolické
církve nejnenáviděnější, proti němu zavilou zášti útočí mužové
převratu a užívají jedovatých zbraní. A bas la culottel Toť heslo
pronášené tiše i hlasitě od země k zemí, od národu k národu,
od místa k místu. Kdo nevidí za těmito bataillony této záštiplné
armády převratu neutuchajícího generalissima — knížete temnoty
— satanam aliosque spiritus malignos qui pervagantur in mundo?
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Vyrazíme nepřátelům našeho náboženství a jejich přisluho
vačům z rukou nejostřejší a nejmocnějšl zbraň, budeme-li s ne
ochvějnou horlivostí a neutuchajícím nadšením pěstovati sociální
činnost. vztyčíme li ve válečných táborech naší doby zářící ko
rouhev kříže. In hoc signo vinces! x.

Sto krátkých odpovědí na sto volno—
myslitelských otázek.

(Dokončení)

53. Kde jest nebe, v němž se Ježíš posadil na pravici Boha
Otce? Vždyť zeměkouli obklopuje nesmírný prostor světový!

Kde je nebe, Bůh člověku neoznámil. Nesmírný prostor svě
tový, který naši zeměkouli obklopuje, ještě není překážkou, pro
niž by nebe býti nemohlo a to ani tehdy, rozumíme-li nebem
místo jaksi ohraničené. Vždyť i milliony hvězd jsou v nekonečném
vesmíru. (»Sedí na pravici< řečeno obrazně a znamená nevýslov
nou oslavu lidské přirozenosri Pána Ježíše.)

54. Odkud sestoupil Duch sv. v podobě obnivých jazyků
na apoštoly? S nekonečného prostoru světového?

Duchu svatému nebylo třeba na apoštoly s nebe sestupo
vati, protože jako Bůh jest všudypřítomný. Ohnivé jazyky, které
byly známkou vnitřního osvícení apoštolů Duchem svatým, po—
vstaly zázračným působením božím patrně tam, kde bylo lze
je viděti.

55. ježíš přece nezaložil ani církve, ani neustanovil kněž
ství, ba nezaložil vůbec nijaké společnosti; nepovstalo to vše proti
jeho vůh?

Zajisté založil ]ežíš církev a ustanovil úřad kněžský; dva
kráte mluví výslovně o církvi (Mat 16, 18; 18, 17); apoštoly po
volal za první kněze a služebníky této církve a rozeslal je, aby
všechny lidi do společneství této církve přijali (Mat. 28,19—20;
Mar. 16. 15).

56. ježíš blahoslaví tiché a pokojné; jsou křesťané tišší než
jiní lidé?

Ježíš blahoslaví sice tiché a pokojné a přeje si, aby jeho
vyznavači takovými byli. Nejsou-li takovými, neodpovídají vůli
Kristově. ,

57. ]ežíš poroučí svým přívržencům, aby křivdu snášeli,
ránu v tvář trpělivě přijali a sukni i plášť vzíti si dali; proč se
tedy křesťané vzájemně proto žalujíř

Těmi slovy nezamýšlel Pán ježíš prohlásiti, že máme každé
bezpráví mlčky snésti; vždyť sám pokáral služebníka knížete kněž—
ského, který mu před soudem dal poliček. Proti skutečnému
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bezpráví smí tedy také křesťan hledati právo u soudu, ba“ v pří—
padech. v nichž by tím bezprávím i jiní trpěli, jest zavázán tak
činiti. Pán ježíš žádá však od nás, abychom i při sebeobraně za
chovali důstojný klid a odložili všechnu mstivost.

58. Ježíš zakazuje, aby jeho učedníci skládali si poklady
a sloužili mamonu; proč přes to shromažďuje církev a většina
křesťanů poklady?

]ežíš varuje pouze před přílišnou starostí o pozemský ma
jetek, která působí. že bychom pro ni zapomněli na duši a stali
se otroky peněz. Církev jenom proto má jmění, aby chrámové
potřeby mohly býti opatřeny a skutky milosrdné konány.

59. Ježíš praví: Boháč stěží přijde do nebe. Proč se nebojí
bohatí křesťané, že přijdou do pekla?

Bohatec proto tíže se dostane do nebe, že jest v stálém
nebezpečí, že se dá svésti bohatstvím k bujnému, hříšnému ži
votu. Ctnostnému bohatci netřeba se báti více než komukoliv ji
nému, že přijde do .pekla. Obávají-li se bohatí křesťané, že se
dostanou do pekla čili nic, jest asi pouze jim známo, ne však
tazateli.

60. ]ežíš zakazuje přísahati; proč přísahají křesťané a proč
dokonce nutí každého u soudu k zapověděné přísaze?

Ovšem slova Spasitelova u Mat. 5, 34—37 slovně zní tak,
že nemáme vůbec přísahati. Spasitel však chce jimi říci, že by
bylo nejlépe, kdyby všichni lidé byli tak upřímnými a pravdo
mluvnými, aby přísahy vůbec nebylo třeba; proto máme jen v dů
ležitých případech,kdyjeto naprosto nutné, svoji výpověď přísa
hou stvrditi. Takový důležitý případ pro nás nastává u soudu,
poněvadž tam běží o právní výrok co možná jistý. — Katolíky
učí i církev, že přísahati v důležitých případech jest dovoleno.

6I. Kristus praví: »Milujte nepřátele své!< Proč se křesťané
bratrovražedně pronásledovali, na př. katolíci a evangelíci?

62. Již při narození Kristově zpívali andělé: »Sláva na vý
sostech Bohu a na zemi pokoj lidemlc Proč křesťané vzájemně
mezi sebou svedli tolik bitev a proč velebí do dneška válku jako
cosi krásného?

Nenávidí-li se křesťané, nejsou poslušni přikázání Ježíšova,
nýbrž dávají se strhnouti svými vášněmi.

Žádný křesťan nenazývá válku čímsi krásným; mluví-li se
o válce, lze jen to krásným nazvati, je-li vojín hotov obětovati
svůj život k obhájení své vlasti.

63. Kristus káže: Neproklínejte, nesuďte a nezatracujte, proč
křesťané tak mnoho hrozí kletbou, soudem a zatracením? _

Křesťané jistě nehrozí kletbou, soudem a zatracením více,
než jiní lidé. Jestliže však církev neb kazatel poukazují na kletbu,
soud a zatracení a tak před hříchem varují, pak hrozí zatvrzelým
:hříšníkům jenom těmi tresty, které Kristus sám předpověděl.

64. Kristus vypravuje v líčení posledního soudu, že sám
řekne těm, kteří budou na lavici postaveni: »Odejděte ode mne,
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zatracenci, do ohně věčného !c Což se bude moci k tomu odho
dlati on, dobrý pastýř, který o jednu zbloudilou ovečku více péče
má než o 99 jiných?

]ežíš chtěl ovšem a též při posledním soudě bude si toho
přáti. aby všichni lidé mohli dojíti spasení. Avšak jeho dobrota
nemůže se státi slabostí a obdařiti věčným štěstím také ty, kteří
je od sebe odmítli.

65. Praví-li Ježíš, že »mnoho je těch, kteří vcházejí širokou
branou a prostrannou cestou, která vede k zahynutíc a »málo
jest těch, kteří nalézají těsnou bránu a úzkou cestu, která vede
k životu: — pak ovšem umřel pro spasení všech lidí marně?

66. Přijde-li většina lidí do pekla, nejvíce se z toho zara
duje ďábel; nebude míti největší užitek a kořist ze stvoření světa?

Byti vykupitelská smrt Kristova pro některé lidí byla na—
darmo, přece jest pro velikou část lidstvas užitkem. Že by vět
šina lidí věčně zahynula, jest naprosto nedokázané tvrzení. Ze
slov Kristových u Mat. 7, 14 a Luk. 13, 24 lze nanejvýš usuzo—
vati, že ne pouze několik málo lidí, ale poměrně veliký počet lidí
zahyne. — Dábel není schOpen oblažující radosti, nýbrž naopak,
jest nejneštastnějším tvorem, a to jak pro muka vlastní. tak ipro
věčné trápení svého nešťastného okolí, ač mohl v nebi požívati
plného štěstí.

67. Netesknl Bůh proto, že, ač všemohoucí a vševědoucí,
přece stvořil svět ponejvíce ke zlu a pro triumf ďáblův?

Není pro Boha příčiny k zármutku nebo k lítosti; vždyť ve
své vševědoucnosti již předvídal, že vykoupení bude vzhledem
k některým lidem marno, ale přece se rozhodl lidstvo vykoupiti.
Zármutek neb lítost míti jest Bohu nemožno, poněvadž požívá
největší a nezměnitelné blaženosti. Konečně také vítězství, triumf,
není triumfem ďábla, nýbrž triumfem Boha; vždyťi ďábel a jeho
přívrženci musí uznati spravedlnost a (byt i nepoužitou) dobrotu
boží a jsou schopni pouze malomocného záští a závisti.

68. ]e--li Bůh »láskac a dobrotivým Otcem všech lidí, kterak
může přihlížeti k věčnému utrpenía mukám převážné části svých
dítek, aby zároveň s nimi netrpěl? Mohl by nějaký otec neb
matka na zemi cosi podobného klidně snésti?

69. Mohl by Ježíš, milosrdný Spasitel, dívati se na věčné
tresty, které většina lidí v pekle snáší, aby neplakal, jak to učinil
nad ztraceným ]erusalemem?

Nelze přirovnávati Boha k člověku a posuzovati jej měřítkem
našich vlastních citů. Dokud člověk na zemi žije, jest Bůh ocho
ten prokázati mu kdykoliv svoji lásku a milosrdenství; když však
doba zkoušky uplynula, rozhoduje pouze spravedlnost boží. Co
však před Bohem spravedlivo jest, stím může býti i člověk
srozuměn.

70. Mohli by svatí v nebi býti blaženi, kdyby jejich pří
buzní byli v pekle?
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7I. Jestliže svatí druhdy na zemi zvláště milosrdnými byli
k lačným, nemocným, uvězněným, zda nebudou v nebi teprve
naříkati nad vězni v pekle a nebudou jim vysvobození přáti?
Anebo jsou snad svatí nyní tak tvrdého srdce, že se o zatracené
bratry své již ani nestarají? jsou tak sobečtí, že jen na svou zá
chranu pamatují?

Ani svaté v nebi nesmíme posuzovati vlastním měřítkemi
jejich vůle může se řiditi pouze vůlí boží, a proto jim to, čeho
spravedlnost boží žádá, nepůsobí žádné bolesti a to ani tehdy,
kdyby Bůh i vlastní jejich příbuzné odsoudil. Proto nelze říci.
že by měli necitelné, tvrdé srdce, nýbrž jsou pouze spravedlivi.

72. Mohli bychom si přáti, abychom jednou k_těmto sva
tým náleželi?

Jestliže tazatel si nepřeje náležeti k svatým v nebi, jest
to jeho věcí; většina katolíků si přeje, aby byla k svatým při
počtena.

73. Mohou se svatí v nebi věčně radovati? Nenudí se
při tom?

74. Nebyl by věčný život bez práce a snahy věčnou
smrtí?

Věčný život nespočívá ve věčné nečinnosti, nýbrž naopak
v úplně a zároveň oblažující činnosti našeho poznání a chtění, jež
požívají nevyčerpatelné krásy a dobroty boží. (Námitky tyto mají
svůj původ v tom. že dle poměrů života pozemského se soudí na
život nebeský.) _

75. Proč se netěší křesťané na smrt, jestliže doufají, žezto
hoto slzavého údolí budou přeneseni do nebeských radostí?
K čemu je jim třeba útěchy v hodince smrti? Neměli by spíše
přijímati blahopřání k odchodu k Bohu?

Všichni opravdu zbožní křesťané se těší na smrt jako na od
chod k Otci, k Bohu. Přece však hledají—a to zejména ti, kteří
v životě často zhřešili — v hodince smrti útěchy v přijetí sv.
svátostí, aby po předchozím svátostném očištění od hříchů na
nastávajícím spravedlivém soudě lépe obstáli. -—-I >volnomysliteléc
hledali zhusta v hodině smrti útěchu před hrůzami blízkého
soudu.

76. Kde jsou duše zemřelých až do vzkříšení z mrtvých
v poslední den?

Duše zemřelých jsou před vzkříšením buď v nebi, neb v pekle,
neb v očistci.

' 77. Odkud přišli Mojžíš aEliáš, když se před Ježíšem a jeho
učedníky ukázali?

Duše obou proroků přišly pravděpodobně z předpeklí a zje
vily se zázračným způsobem třem učedníkům. Možná však též,
že tři učedníci při proměněni Páně viděli a slyšeli Mojžíše a Eliáše
jenom v zázračném vidění (zjevení) bez skutečné přitomnosti obou
prorokův
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78. Proč věří katolíci v očistec, evangelíci ne?
79. Proč vůbec učí katolíci, evangelíci a mnohé jiné kře

sťanské sekty rozličným článkům věroučným, proč mají tak od
lišné insrituce; vždyt všichni přece chtějí věřiti v téhož Boha,
Spasitele, sv. Ducha a v totéž slovo boží?

Rozličné společnosti náboženské čerpají své náboženské
pravdy hlavně z knih Nového Zákona, a snaží se z něho doká
zati, že jejich názory jsou jedině správnými. Protože v těchto
knihách. jako vůbec v každé knize, dílem jsou některá místa, jež
nemusí býti právě s naprostou nutností v určitém smyslu vyklá
dána, s druhé strany pak pravost těch knih neb jednotlivých
míst nelze s naprostou, všechnu pochybnost vylučující jistotou
dokázati, stalo se během časů, že někteří přidrželi se bludných
výkladům a na tom základě založeny jsou rozličné společnosti
náboženské, které ve svém učení se od sebe liší a si odporují,
ačkoliv všechny celkem k témuž Bohu a k témuž Kristu se při
znávají. Z toho je patrno, jak důležitým a nutným jest neomylný
učitelský úřad v církvi, který věřící před bludnými výklady chrání.

80. Nemá člověk sám o tom přemýšleti, která církev má
nejvíce pravdy? Může se slepě spolehnouti na to, že náhodou
zrovna v pravé víře byl pokřtěn?

8I. Mohou vůbec katolíci, evangelíci, ale také Indové, Mo
hamedáni atd. odpovídati za to, že v “té neb oné víře se zrodili
a ji přijali?

32. Což netvrdí každé náboženství, že právě ono jest pravým
a nejlepším? Všechna náboženství nemohou míti pravdy!

83. Mohou lidé proto do pekla na věky odsouzeni býti, že
svými rodiči a prostředím, v němž žili, byli vyučeni ve víře ne
pravé? llyl by trest ten spravedlivým?

Ovšem, pravé náboženství může býti pouze jedno a rovněž
pravá církev může býti pouze jedna, a sice to náboženství resp.
ta církev, jichž pravost solidními důvody lze dokázatz'. — Co se
týče povinnosti přemýšlení, zda kdo v pravé víře žije, mají
platnost asi tyto zásady: Pokud jednotlivec nemá nijakých po
chybností v příčině pravosti víry, k níž se přiznává, nemá také
povinnosti k zvláštnímu přemýšlení; přece však jest vázán ve
svém náboženství dostatečně se dáti vyučiti. Vzniknou-li však
v něm pochybnosti o pravosti náboženského vyznání, k němuž
se přiznává, nastává mu vážná povinnost, přemýšlením a studiem
jak jen možno odstraniti tyto pochybnosti. Pozná-li pak, že ně
které jz'ne' náboženské vyznání jest pravým, jest zavázán, svého se
zříci a k tomu, jež pravým seznal, se přihlásiti. Nemůže-li však
dojíti bezpečného poznání, nemá jiné povinnosti leč tu, aby byl
hotov přijmouti pravdu bezpečně poznanou. — Jediné proto, že
někdo zdědil po rodičích nepravé náboženství, nebude nikdo od
souzen; jenom vlastní těžkou vinou může býti člověk zatracen.

84. Nebyli a nejsou někteří pohané a nevěřící dobrými
lidmi a nezaslouží si, aby přišli do nebe spíše, než některý vě
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řící zločinec, jenž před smrtí pokání činí a odpuštění hříchů
dojde?

I pohané i nevěřící --- ovšem bez vlastní viny — mohou
býti dobrými lidmi. Konají-li, pokud na nich jest, všecko, aby
v každém a/zlea'u dobrými lidmi byli, mohou i oni dojíti věčné
blaženosti (na př. křtem žádosti) způsobem mimořádným. Bůh
dává každému člověku milost ke spasení potřebnou.

85. Proč nezní desatero božích příkázání v katechismu do
slova tak, jako v bibli? Mohou lidé libovolně měniti nejdůleži
tější slovo boží?

Katolický katechismus uvádí takové znění desatera božích
přikázání, které .úplně vystihuje smysl textu biblického, a také
nikde netvrdí, že by jeho (katechismové) znění bylo slavným
textem biblickým. Katolická církev ovšem vysvětlila to neb ono
přikázání boží a volila k tomu vhodné výrazy; k tomu jest opráv
něna jako povolaná a Bohem samým pověřená vykladatelka
Písma sv !

86. Může člověkopravdu milovati Boha, jehož nikdy neviděl ?
Zcela jistě můžeme Boha milovati, byt bychom ho neviděli,

právě tak, jako můžeme milovati lidi, kterých jsme nikdy nevi
děli, o nichž však víme, že nám dobré prokázali. Dokonaleji bu
deme milovati Boha tehdy, až ho jednou budeme moci viděti.

87. Může člověk milo'vati Boha, jehož se má báti? Bojíme
se rodičů, jež milujeme? Nejsou ústa a bázeň něčím docela
rozdílným?

Zajisté můžeme Boha milovati a zároveň se ho báti. I děti
mohou své rodiče milovati a jich se báti, vždyť vědí, že rodiče
přes lásku k dětem budou je trestati, dopustí-li se něčeho zlého.
(Bázeň dětinnou lze dobře spojiti s láskou.)

88. Má dítě rodiče proto ctíti, aby mu dobře bylo a aby
dlouho živo bylo na zemi? Toť je přece vypočítavost a prospě
chářstvíl NaOpak i churavé dítě, byť i záhy (dříve než rodiče)
zemřelo, jest povinno dvojnásobnou láskou lnouti k rodičům,
kteří o ně s tak velikou námahou a starostí pečují!

Nikde se neporoučí, aby děti milovaly rodiče jen proto,
aby byly dlouho živy a aby jim dobře bylo na zemi. Protoidítě
slabší, které nemůže očekávati, že bude dlouho živo, má rodiče
vděčně milovati. Bohu tak mnoho záleží na tom, aby toto při
kázání zvláště bylo plněno, že vedle věčné odměny slibuje i čas
nou, totiž dlouhý život a blahobyt.

89. Nebylo by lépe, aby vůbec lež byla zakázána než
okřz've' svědectvz'c? '

Osmémupřikázání božímu dle výkladu církve jest tak roz
uměti, že nejen křivé svědectví, ale především i lež a přetvářka
jest zakázána.

90. jest manželka, služebník a děvečka bližního právě tak
jeho majetkem jako jeho dům a dobytek? A jest dům nejdůleži
tějším, protože v 10. přikázání jest na prvním místě jmenován?
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Manželka, služebník a děvečka nejsou a ani u Zidů nebyly
nikdy majetkem hospodáře tou měrou, jako dům a dobytek.
V jakémsi smyslu jsou však jeho majetkem, a to potud, pokud
o jejich službě a práci rozhoduje. Slovo »důmc má zde týž vý
znam, jako souhrn všeho majetku hospodářova.

9I. Většině lidí nedal Bůh ani domu, ani pole, dobytka
a jiných statků — jak Luther v 1. článku vykládá!

Luther tak nesprávně tvrdil. Církev katolická tomu neučí.
92. Není povinností rodičů starati seo šaty, boty, jídloaná

poie pro děti? Nezahynuly by děti hladem, kdyby jim rodiče
neb jiní lidé ničeho nedali?

93. Chrání Bůh děti přede vším nebezpečím? Přece však
mnoho dětí přijde k úrazu neb neštěstí, nedozírá—linikdo k nimi

94. Nebylo by příčinou mnohých neštěstí, kdyby lidé o příští
den nepečovali a jako ptactvo a lilie ani neseli, ani nepracovali,
ani se nestaraliř

Jak četná místa. Písma sv. nás zpravují,*—)slíbil Bůh ovšem
člověku svou pomoc a také k ochraně lidí ustanovil anděly; též
Kristus Pán v překrásných obrazech péči boží o člověka na
stínil.*"") Než'při tom všem jest jasno, že Bůh, číně ta zaslí
bení, nezprosril člověka té součinnosti, které rozumná přiro
zenost člověka vyžaduje. Proto jest povinností každého člověka,
aby sám o sebe a své blaho pečoval, a povinností rodičů, aby
o blaho dítek svěřených v každém ohledu se starali.

95. Dosvědčuje zkušenost životní, že zaslíbení: >Proste,
a bude vám dáno-, ujišťující nás, že naše modlitby budou vysly
šeny, jest pravdivé a správné?

Ovšem nebývá každá modlitba a v žádané míře vyslyšena,
některé modlitby nebývají bud' zdánlivě aneb vůbec docela vy—
slyšeny. Okamžitě/za vyslyšení kterékoliv modlitby Bůh však ne
přislibil. Nad to boží zaslíbení, jak přirozeno. předpokládá, že
člověk bude prositi o takové věci. které uzná Bůh pro prosebníka
za spasítelne' a nikoliv škodlivé, a že člověk bude se modliti mí
ležz'tě.Některé modlitby nebývají zdánlivě vyslyšeny, protože Bůh
neuděluje toho, zač člověk prosí, avšak místo toho dává prosí
cím jiné, mnohdy užitečnější a cennější dary, třeba by prosebník
o tom ničeho nevěděl. Avšak jest zcela jisto, že žádná náležitě
konaná modlitba nezůstane bez výsledku.

96. Není to cosi hrozného, má-li se již dítě nazývati bíd
ným hříšníkem? A při tom jest prý křesťanské náboženství tak
krásně a oblažujícíř

97. Což jsem tak zlýa ubohý, že vlastním rozumemavlastní
silou nemohu uchopiti se záchranné ruky Spasitelovyř Což jest
žívot člověka špatným a zlým již od maličkosti? Jsou všichni lidé
hříšníky od přirozenosti?

*i Žid. 1, 14; Žalm. 33, 8; Mat. 18, 10.
**) Mat. 6, 25 a násl.; Luk. 12, 22 a násl.
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98. Neprokazují mi rodiče, kteří jsou mi přece ze všech lidí
nejbližší, četná dobrodiní, za něž ničeho nemají a při nichž na
Boha a nebe nemyslí?

99. Což se neraduji já sám často z něčeho dobrého, což
nemám dobrých myšlenek a pocitů, což nekonám rád něco do
brého?

IDO Neříkají moji rodiče často: Tys dobré, hodné dítě?
Nemilují a necelují mne, což mi nejvíce prospívá, abych dobrým
byl? Nejsou tedy moji rodiče ke mně lepšími nežli katechismus?

Posledních pět otázek týká se lutherského katechismu; ka
tolík na ně odpovídá takto: Víra křesťanská jest věru krásná
a utěšujz'cz'; vždyť nám hlásá evangelium blahou zvěst o Ježíšovi,
našem ópasz'teh' a Vykupz'telz'.Ovšem přichází člověk na svět shří
chem dědičným a jest proto již od přirozenosti synem hněvu
(Efes. 2, B.). Rovněžjest správno, že člověk i po shlazení hříchu
dědičného nese následky jeho, které záležejí hlavně v tom, že
vůle člověka jest spíše nakloněna ke zlému než k dobrému.
Proto jest nutno, aby dítě k 'dobrému bylo vedena a také do
spělý člověk musí po celý život svůj s náklonností k zlému ba
jovaíz', chce-li cestou ctnosti vytrvale kráčeti. Víra však hlásá nám
tu potěšující pravdu, že pro vykupitelskou smrt Kristovu byli
jsme ve křtu svatém od hříchu dědičného očištěnia syny božz'mz'*)
učinění, že milost boží nás životem provází, nám proti zlému
pomáhá, nás posiluje, klesneme-li, nás opět podeihuje a ko
nečně, setrváme-li statečně v boji až do konce, k věčnému ví—
tězství a věčně odměně do nebe nás uvede. — jest sice jisto, že
jednotlivý člověk ibez milosti a bez ohledu na Boha a nebe může
činiti leccos, co v přirozeném smyslu jest dobrým, avšak přece
jenom vím a milost dodávají člověku v nejdokonalejším smyslu

.ceny \a důstojnosti, totiž ceny a důstojnosti nadpřirozené.

Pastýřský list kardinála Desideráta Mer—
Cieral) z roku 1914.

Jsem křesťanem.

Nejmilejší bratří, jakmile byla církev uvolněna, aby své ná

*) I. Jan 1, 3.
- 1) Autor tohoto pastýřského listu jest muž věhlasu světového, jenž

jest i mezi jmény pro budoucí konklave jmenován.
Výtečná dila filosofická jsou v katolickém světě známa. Méně známo

bude, že kardinál Mercier chopil se péra, když liberární »Etoile Belge: na
padl nauku katolickou a napsal listu apologetickou stať tak přesvědčivou,
že redakce nejen list otiskla, ale prohlásila, že si bude klásti za čest stati
jeho přinésti a opravila svůj nesprávný článek.

Myšlenky kardinálovy jsou vzácné a dají se lehce užíti, proto je uvá—
díme důstojnému duchovenstvu. List se má čísti ročně. P. r.
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předcházející, sloužily ku přípravě přijetí svatého křtu, což se
dělo posty, křesťanským vyučováním a modlitbou učedníků víry.
Noc Bílé soboty byla strávena v ímě nadobyčejnou slavností.
Papež sám konal bohoslužbu vbasilice lateránské. Odevšad hrnul
se lid v zástupech onu »svatou velikou noc: slavit a až do rána
trvaly náboženské slavnosti. Jedni, Latiníci aneb Řekové, Gothové,
Lombardové, Frankové aneb Anglo-Sasové, ucházeli se o milost,
aby ke Kristu byli přivtěleni, co možno nejblíže u hrobu apo
štolů stojíce; druzi, krevní aneb přátelé křtěnců, hleděli k tomu,
by při té příležitosti své zrození ve víře si připamatovali a v ob
cováni s novorozenými cirkve svoji vděčnosr. vzbudili a svoji hor
livost rozohnili. Vítězné alleluja Bílé soboty a Božího hodu veli
konočního bylo zároveň upomínkou zmrtvýchvstání Spasitele
a znovuzrození křesťanského lidu. Každého roku, rozmilí bratři,
na Bílou sobotu ponořuje církev ještě do křticí vody svěcenou
svíci, kteráž jest, osvěcujíc temnosti nocipohanství obrazem »Toho,
jenž vás vaším příchodem na tento svět svými paprsky osvítilc,
ještě stále zpívá církev její skvostný Exultet; avšak, jak mnoho
z vás dá se vznešenými myšlenkami onoho starožitného zpěvu
uchvátiti a jeho dojemnou mocí nadchnoutiP O bezcitnosti lid
ského srdcel Č zdlouhavé liknavosti našich myšlenek! My teprve
oceníme dobrodiní, když je pozbudeme, my si vážíme cenu zdraví
teprve když nemocní ležíme, my chápeme cenu svých očí teprve,
když oslepneme. Tím více měli bychom se starati, abychom zí
skali božího dobrodiní, vzácnou perlu, jež sama má větší cenu než
veškeré bohatStví světa, dostáváme dar víry, v této víře rosteme
pod ochranou křesťanského krbu a pod dobročinným a vzdělá
vajícím vlivem svého farního kostela. A kdo vzdor tomu myslí na
to, aby výroční den svého křtu oslavil, byť to byla jen vnitřní
radost jeho duše? Nestrpěli byste, by jedno z vašich maličkých
pomlázku aneb důkaz lásky od vás obdrželo a vám nepoděkovalo.
A právě tak vy, kteříž nejvýtečnějšími přízněmi božího milosrden
ství jste zahrnuti, beze všech výčitek svědomí myslíte, že máte
právo býti nevděčnýmil

Nejmilejší bratři, využitkujte tyto téhodny ku prospěchu, ku
sebezapírání a pokání, musí vás připravití ku svátkům veliko
nočním, tažte se často sami sebe: »ýsem skutečně křesťanem Pc
Vy mi bezpochyby odpovíte: >Zajistélc Vykonávám každého
roku svoji velikonoční povinnost (zpověď a přijímání), v neděli
chodím na mši svatou, zachovávám posty a zdržují se masitých
pokrmů. Velmi dobře, přeji vám štěstí za to.

Avšak my jsme si dobře nerozuměli; vy míníte jisté určité
výkony křesťanského života, já však chci spíše mluviti o stavu
býti křesťanem. A abych se ještě jasněji vyjádřil, rozvinuji svoji
otázku a zdokonaluji ji následovně:

1. fřsem křesťanem. Po jake'm znaku lze pamati, že jsem
křesťanem?
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II. 7sem křesfanem .P Vyda'vd život můj skutečně svědectví
o Kristu? ' _

III. _?fakýmiprostředky dokáži svoji věrnost ke Kristu:>

Pojednání.
I.

_*řsemkřesťanem. Dle jaké/zo znaku možno seznatz', že isem
křesťanem? Nejmilejší bratři, viděli jste kdy něco dojemnějšího
nad starostlivost matčinu, kteráž útlou ručinku svého dítka ve své
ruce tiskne a ji uctivě vede od čela k prsům a od prsou na levou
a na pravou stranu a při tom před jeho maličkými rty, jež za
čínají žvatlati, posvátná slova předříkává: Ve jménu Otce i Syna
i Ducha svatého? Znáte něco slavnějšího nad výraz otce, jenž nad
scbýleným čelem svého syna ochraňující znak božského Ukřižo
vaného tiskne v okamžiku, když syn opouští dům otcovský, aby
jej zaměnil na život plný nebezpečí na universitě, v kasárnách,
na dráze života při vojsku aneb v kněžském stavě? Můžete snad
bez hlubokého dojmu na našich náboženských shromážděních
býti přítomni, když biskup vyzvedne ruce celé své stádce vtémže
citu otcovské náklonnosti objímá a vám a vašim drahým po
žehnání nebes na všechny strany posílá? Odkud se dostává zna
meni kříže jeho působící moci? Odkud béře svůj náboženský
význam? Slova, kteráž při dělání kříže vyslovujeme, dávají výklad
o tom Neříkáme pak: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého?
To jest tolik, jako bychom řekli: Za příčinou sv. Trojice, aneb
též: Všemohoucím působením tří božských osob znamenám tě,
neb znamenám se, znamením kříže. Posílá-li král zplnomocněnce
k cizímu národu, odebírá se poslanec ten ve jménu svého pa
novníka a jest zplnomocněn, aby ve jménu svého panovníka
mluvil a jednal, tak že vláda, jež jej přijímá, jemu tutéž vážnost
a důležitost jako králi jeho připisuje. Něco podobného děje se
též ve věci náboženství. Činíte-li s Věrou znamení kříže, vyznáváte,
že tři božské osoby tímtéž projevením vůle odhodlaly se milo
stivě svět spasiti křížem, a znamenáte-li se sami znamením kříže,
dosvědčuiete, že v jeho moc věříte, že Pána našeho ježíše Krista
za svého božského Spasitele uznáváte a že s vděčností a láskou
lnouce ku kříži jakožto nástroji jeho vykoupení, chcete v životě
i smrti s ním býti sjednoceni, přijavše slovo velikého apoštola za
své vlastní: »Christo confixus sum crucic (ad Galatas II, 19),
>]sem s Kristem na kříži přibitý a držím se na něm pevněu
Váš katechismus vás učil, že znamení kříže jest znamením kře
sťana. A vskutku je tomu tak v tom totiž smyslu, že svatá Tro
jice při křtu to neviditelné znamení Kristovo ve vaší duši vtiskla
a vás za učedníky jeho školy zapsala, že biřmování vás za“vojíny
pod jeho prapor zařadilo a že po celou věčnost křesťané — bud'to
ku jejich zahanbenl v pekle aneb ku jejich slávě v nebi — toto
nesmazatelné svědectví zachovají (podrží) o jejich nevěrnosti .aneb
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jejich věrnosti ku zákona jejich původu. Kříž jest však též zna
kem, dle něhož se křesťan před lidmi poznávati dává a jímžto
slavnostně prohlašuje, že se odlišuje od nevěrců aneb odpadlíků
a se zavazuje žíti a zemříti v souhlasu s evangeliem.

A to jest právě příčina, nejmilejšímratři, proč vás kříž všude
musí sledovati a vás všude se svým symbolickým znakem musí
znamenati (od jiných lišiti). Nechat kříž zdobí váš domácí krb
a nechat tam zaujme čestné místo, necht visí ve vaší dílně, nad
kolébkou vašich dítek a proti vašemu manželskému loži. Zname
nejte se křížem před a po jídle,"při odchodu z domu a při pří
chodu z cesty; tískněte jej ráno a večer na čelo svých dítek, zna
menejte se jím vždy s větší úctou ve spojení s knězem, jenž vám
evangelium předčítá, klaďte jej na své čelo, abyste Bohu Otci
působení na váš rozum posvětili, na vaše ústa, abyste své slovo
Bohočlověku v zástavu dali, na vaše prsa, abyste v lásce svatého
Ducha veškeré náchylnosti srdce posvětili. Nezpitvořujte toto ná—
boženské vyznání, jež znamenati musí, co Kristus pro vás jest
a co vy sami jste pro něho, směšným posunkem aneb nesou
vislým znamením. Lépe by bylo nedělati žádné znamení kříže
než je dělati neuctivě. Avšak vy si to budete počítati za čest,
dělati znamení kříže s uctivostí.

Víte, že církev uděluje 50 dní odpustků na poznamenání se
znamením sv. kříže a 100 dní, učiní-li se svěcenou vodou a to
pokaždé. Neopovrhujte tímto tak snadným prostředkem,-apo
máhejte jím svým drahým zemřelým v očistci, snad sami prosí
v tomto okamžiku o přispění a umírnění v jich utrpení.

Vzpomínám si ne bez dojmu případu, jejž jsem si ze své
mladosti zapamatoval. Montalembert, statečný obránce pronásle
dovaných Poláků a Irů, pravil jednou: >Kdyby mi bývalo po
přáno žíti v době—našeho milého Pána, nebyl bych žádal býti
přítomen při jeho proměněni na hoře Tábor, ani při jeho slavném
vjezdu na Květnou neděli, ale nejraději bych jej byl sledoval na
Kalvarii v tom v okamžiku, když můj ]ežiš uprostřed spustlých
žoldnéřů, pod tíží svého kříže na zem upadl a ráčil čekati, až
Simon Cyrenejský mu přijde pomoci, (Charles Montalembert, pu
blicista a politik francouzský, narodil se v Londýně, týž byl je
dním z nejslavnějších ochraňovatelů katolicismu, žil od roku 1810
až 1870, poznámka překladatelova.) Nejmilejší bratři, Kristus na—
stupuje ještě pořád cestu na Kalvarii. Tak to určila boží Pro
zřetelnost ve svých neproniknutelných rozumem naším úradcich.
Ten den zajisté jednou přijde, v němž všichni jeho nepřátelé. na
tažení v smrti, jemu za podnoží sloužiti budou v jeho vítězství,
avšak zatím jest život církve na zemi bojem, každý křesťan musí
po celý svůj život jméno Ježíšovo neohroženě vyznávati, chce-li
aby ]ežíš o něm vydal svědectví před svým věčným Otcem. Ne
přátelé Kristovi mají pohotově dvojí armádu:jedna utočí v předu,
druhá se strany; první jest prudkou v útocích, druhá jest ne
bezpečnější, jest lstivější a schovává se pod maskou nestrannosti,



_400—

kterou teď v pravém barbarismu zovou »sesvětštěnímc aneb »lai
citouc. Býti nestranným, jest býti slabým, nehlásiti se ani k tomu
ani konomu, ani ano ani ne hlasovati, to jest, zdržeti seapotom
si umývati ruce jako Pontský Pilát činil, aneb nechat činiti jako
ti židovští zbabělci, kteří—Krista na Kalvarii sledovali a nebylo
jich asi málo v tom zástupu, kteří z podivné všemohoucnosti
Spasxtelovy měli prospěch, kteří od něho zpět nabyli: jedni zraku,
druzí sluchu, jiní opět chůze, jiní docela i život, ale kteřívtomto
okamžiku se třásli před povykující a hulákající drzostí nestyda
tých pronásledovatelů a tajně odcházeli, anebo se svých projevů
zdržovali, zkrátka byli nestrannými. »Domníváte se snad,< praví
Bossuet, »že Lucifer, poněvadž je odvážným, vás ve veřejném
poli napadne. ne! Tak on nejedná. jeho nepřátelství je spo
jeno s nepřízní & nepřízeň jest chladná, skrytá náruživost, jež ke
svému cíli dospívá tajnými, chytrými nástrahami. A proto jest
se nekonečně mnoho míti na pozoru před satanem, jestjeho lest
více k obávání než jeho násilí. Právě jako nakažlivý výpar se
uprostřed vzduchu rozšiřuje a “třeba by smysly nechápaly svým
jedem do srdce nepozorovaně vniká, taktéž zkazí pekelný duch
čistotu duší tajnou a necitelnou nákazou. (Bossuet. Sermon
sur les démons. Oeuvres oratoires de Bossuet, par Vabbé Lebarq,
tome I. p. 353.) Svatý Ignác, statečný španělský vojín, po svém
ke Kristu navrácení píše ve své knize, Duchovní cvičení, že spo
lečnost je rozdělena na dva tábory, každý z nich stojí pod svým
vlastním praporemseřadén: prapor satanův-stojí pohotově kol
Babylona, města vzpoury a spustošení, prapor Kristův skví se
ve svatém městě ]erusalemě, jsa obrazem pokojevpokořealásce.
Zvolte si tedy svůj prapor. ozbrojte se svým znakem a kráčejte
v řadě vpřed ve svém oddělení. Kristus poznává své dle zna
mení kříže. Novit Christus qui sunt ejus. Kéž toto znamení vás
chrání na cestě života, vaše údy svatým olejem pomaže ve vašem
posledním zápasu, kéž spočívá ve vašich ztuhlých rukou na smrtelné
posteli a váš hmotný pozůstatek opatruje ve vašem posledním
příbytku! Není mi možno, nejmilejší bratři, vám nesčetné případy
uváděti, v nichž jste povinni sami ukázati se křesťany. O dvou
však se zmíním, kteréž za dnešních dnů věrnost ku praporu aneb
bohužel zbabělostpřeběhlíka zvláštnim způsobem ukazují. Každému
z vás se přihodí, že se vydá na cestu, přijde do hotelu, hostince
aneb hospody a jest to podivný případ, že ti, kteří naší zemí
cestují, nezřídka nabývají dojem, že Belgové ve veřejnosti ne—
opravňují ku pojmenování, které vzdor tomu velice zasluhují, že
jsou katolickým národem. Proč? Inu protože velmi často Belgové
mimo dům neukazují se tak, jak jsou skutečně ve svém domácím
životě. (Pokračování.)

$$$?



LISTY HOMILETICKÉ.

Neděle devátá po sv. Duchu.
Pláč a smích.

:]ežiš . . . vida město, plakal nad ním.:
Luk. 19, 41.

Veleben svými učedníky blížil se Pán Ježíš posledněkveliko
nočním svátkům do ]erusalema. A když přišel blíže a viděl město,
plakal nad ním, řka: >O kdybys bylo i ty poznalo, co tobě jest
k pokoji, ale nyní jest to skryto před očima tvýma.: Potom před
pověděl zkázu města ]erusalema, toto proroctví _splnilo se ně
kolik let po odchodu Pána Ježíše z tohoto světa.

Co Spasitele tak hluboce dojalo, že plakal? Předně Zasle
pení obyvatelů města ]erusalema, ke kterým přichází, aby byl od
nich, jak sám krátce před tím svým učedníkům předpověděl, po
hanům vydán, bičován, uplván, ukřižován.

>]erusaleme, Jerusaleme,< pravil, »který zabíjíš proroky
a kamenuješ ty, kteří k tobě posláni jsou! Jak často jsem chtěl
dítky tvé shromážditi, jako kvočna shromažďuje kuřátka pod
křídly. ale nechtěl jsi. Viz, dům wáš má vám opuštěn zůsta
ven býti.:

Než Pán Ježíš plakal také ze soustrasti, soustrast to byla
s navštívením, které nad město přijde při zkáze, která spojena
byla se spustošením, jakého svět ještě nezažil.

Kristus Pán dle zpráv sv. evangelia plakal dvakráte, u hrobu
Lazarova a při vjezdu do ]erusalema, ale sv. evangelium nám
nevypravuje, že se Pán Ježíš smál.

Nám lidem není pláč jistě žádnou rozkoší, ačkoli jsou
také slzy radostné; naproti tomu milujeme smích jako znamení

veselosti, _
Život náš nám dává více podnětu k pláči než ke smíchu,

a tato země se proto právem a krásně nazývá »slzavým údolímc.
Proto jest první životní znamení člověka, když přichází na tento
svět, pláč.

Rádce duchovní. 26
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Aby potěšil plačící a truchlící, stal se Syn boží člověkem
a učil nás, že naše životní cesta jest cesta utrpení a kříže, a že
trvalé radosti teprve na onom světě účastni budeme.

»Budete kvíleti a plakati, ale svět se bude radovati, vy pak
se budete rmoutiti, ale zármutek váš obrátí se v radost,: dí
Kristus Pán. (Jan 16, 20.)

Kdo zde na zemi kvílí a pláče, má se držeti Ducha svatého
Utěšitele, kterého nám Bůh Otec seslal, a jeho zármutek tak
obrátí se jednou v radost.

Ti pak, kteří na zemi náleží mezi smějící se, kterým svět
poskytuje, co srdce jejich obveseluje, kteří jen hledají. co působí
radost a rozkoš, obyčejně nic nechtí věděti o tom, který plačící,
truchlící nám blahoslaví a nám radí, abychom ho na cestě kříže
a utrpení následovali. -]ich smích však se "proto jednou obrátí
v pláč, nebot dle výroku Páně čeká na ně místo, kde jest pláč
a skřípění zubů na věky.

Nemáme, nesmíme se tedy smáti? Obdařil Bůh nás jediné
před ostatními tvory schopností ismáti se a plakati, abychom se
smíchu vůbec vzdali?

Zajisté nikoli. Co jest mi'ejšlho než úsměv malého dítěte?
A kdo nám bude brániti vyjadřovati radost a veselost srdce
smíchem? Ale jako přemrštěný pláč a nářek není hezký, právě
tak příliš hlasitý smích člověka hyzdí.

Moudrý Sirach praví ve Starém zákoně: »Blázen pozvedá
při smíchu svůj hlas, moudrý muž tiše smáti se bude.:

Ze Pán Bůh smích nezapovídá, čteme rovněž v Písmě sv.
Když Sára. žena Abrahamova, porodilalsáka, řekla: »Smích mi
učinil Bůh, kdožkoli uslyší, bude se smáti se mnou.: (I. Mojžíš,
21, 6.) A slovo Isák neznamená nic jiného než smích. Isák pak
jest jeden z praotců Krista Pána. A v knize Job (8, ZO.) čteme,
že jeden z přátel ]obových (Baldad Susský) k němu praví: »Bůh
nezavrže prostného, aniž podá ruky zlostným, až inaplní se smí
chem ústa tvá a rtové tvoji plesáním..

' Způsobný smích tedy nemáme nikomu zabraňovati a jiným
jej přáti; neboť jak řečeno, život nám poskytuje více příležitosti
k pláči než k smíchu. Proto chceme také obšírněji mluviti
o pláči.

Slzy jsou potěšitelným darem božím pro nás ubohé, obtí
žené lidi. jsou často první a nejbližší útěchou 3 nastupují na
místo bolesti. Proto také naříkají často lidé, kterým dar slz ode
přen jest, že nemohou plakati a tak svůj bol uvnitř dále trpěti
musí.

Nejvíce slz, které vyléváme, jsou slzy zármutku a bolesti,
slzy starosti při rozličných navštíveních, slzy lásky při ztrátě
milých osob.

Tak plakala v městečku Naimu vdova nad smrtí svého jedi
ného syna; tak plakala Maria, matka bolesti, pod křížem Krista
Pána; tak plakal sám Pán u hrobu Lazarova; tak pláčou nesčí
slní lidé denně u smrtelných postelí a hrobů svých rodičů neb
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dítek; tak pláčou mnozí, kterým těžká navštívení, nemoc, proná
sledování, nezaviněná chudoba život znepříjemňují; tak pláčou
rodiče nad lehkomyslností a nevděkem svých dítek.

Všechny tyto slzy jsou ospravedlněny, posvěceny příkladem
Páně a jeho Matky a od přirozenosti dány, aby zjednaly srdci
ulehčení.

Ale běda těm, kteří na těchto slzách vinni jsou, kteří svým
bližním příkoří, bolesti, nouzi a chudobu způsobili! Běda dětem,
které místo aby rodičům radost působily, jsou vinny na jich
slzách a bolu srdce! Neboť slzy potlačovaných a slzy rodičů nad
dětmi volají do nebe.

jak krásně praví moudrý Sirach (35, 18. 19.): »Zdaliž slzy
vdovy nesestupují na líce? A křik její na toho, kterýž je vy
vádí? S líce zajisté vstupují až do nebe, a Pán, jenž slyší, ne
bude se v nich těšiti.<

jsou-li všechny slzy, které ve. vlastní bolesti proléváme,
05pravedlněny a v očích božích milé, jsou slzy, které vyléváme
nad utrpením jiných, Bohu dvakrát tak milé, poněvadž vycházejí
z lásky k bližnímu, která v očích jeho výše stojí než láska k sobě.

Takové slzy proléval Pán ježíš, který před svým vševě—
doucím okem viděl hrozný soud, který na svaté město a na vy
volený národ přikvačí; také slzy proléváme i my, když nás do
jímá soustrast nad navštívením našich bližních, když jejich bo
losti, ztráty, nářek a nouze tak nám jdou k srdci, že s nimi plá
cerne.

Jiný druh slz jsou radostné slzy, které sami proléváme nebo
jiným způsobiti můžeme. jsou výronem vděčné lásky a radosti
a proto nebi příjemné. Takové slzy prolévají děti po těžké ne
moci rodičů, když smrti vyrváni a opět uzdravení jsou, rodiče
nad štěstím svých dětí; takové slzy prolévají nevinní, jichž ne
vinnost po dlouhé době se zjeví; takové slzy prolévají vděční
chudáci, jimž jsme z veliké bídy pomohli.

Nejšlechetnější, neszácnějši a Bohu nejmilejší jsou však slzy
lítosti nad naším pochybením a nad našimi hříchy. Takové slzy
proléval David nad svými hříchy; tak hořce plakal Petr, když
Pána zapřel; tak hořce plakala hříšnice Maria z Magdaly a tě
mito slzami stala se z hříšnice světice. již ve Starém zákoně praví
Hospodin skrze proroka joela: »Obratte se ke mně ve svém
srdci postem, pláčem a nářkem.:

Nejmilejší! Smějeme se na zemi, ale ještě více pláčeme.
Slzy, které denně tekou, jsou tak četné, že je nemůžeme spočí
'tati jako kapky rosy, která ráno v létě louky a pole pokrývá.

Na mnohých slzách, které proléváme, jsme sami vinni, po
něvadž lehkomyslností, zapomněním na Boha sami sobě svízele
připravujeme; ale mnohé slzy nám posílá také sám Pán, aby
chom, jak se praví v dnešním evangeliu, poznali, co jest nám
k pokoji.

Pán nám posílá často uprostřed nejlepší životní práce, uprostřed
štěstí, cti, majetku, rozkoší — nemoci a úmrtí, které nám slzy

*
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vynucují, které však nám také ukazují, jak ubohý, pomíjející tento
pozemský život jest, abychom více než dosud srdce svá k ne
beským věcem obraceli a k tomu, co jest nám ku pokoji.

Kde jest pravý pokoj. který jediný potěšuje, ano i“oblažuje
v navštíveních tohoto života? Pravý pokoj jest u toho, jenž řekl:
»Pokoj svůj dávám vám, ne jako svět dává, dávám jej vám.<

Nejvíce lidí hledá pokoj, štěstí ve světě, v jeho majetku,
cti a rozkoších; ale svět nedává těm, kteří po jeho statcích baží,
pokoje, nýbrž nepokoj. Vizte, jak běhají a se namáhají lidé to
hoto světa a této doby po jeho statcích a rozkoších, a jak jsou
při tom nepokojni, nespokojeni, protože jedni nenalézají, co hle
dají, a druzí nemohou dosti dostati. Neznají, jak dí prorok Isaiáš,
cesty pokoje.

]aký jest to pokoj, který nám chce Pán dáti a ke kterému
životní navštívení vedou?

Jeho pokoj jest ve slovích jeho: »Kdo chce přijíti za mnou,
zapři sebe sám, vezmi kříž svůj a následuj mnel:

V zapíráni sebe jest pokoj. Kdo žádostivost očí, žádostivost
smyslů a pýchu života v sobě přemoci dovede, ten požívá po
koje, kterého svět se svými rozkošemi, lakomstvím a pýchou
dáti nemůže.

A kdo utrpení tohoto života snáší jako kříž, který ho činí
podobným Ježíši Kristu, který největší kříž před námi nesl, do
stane trpělivost, o které Kristus Pán dí, že v ní máme svou duši
a pokoj duše své.

Ale to právě jest za dnešní doby před očima tak mnohých
lidí skryto, co jest jim k pokoji. Hledají jej tam, kde jej nalézti
nelze. a nevidí ho zde, kde lze jej nalézti.

Duch času je oslepuje, duch času, který před nimi vykládá
všecky :kulturní pokrokyc, který jim všechny zvýšeně životní
rozkoše nabízí a k nim dí: »Všecko toto patří vám, když mne
budete následovati a na této zemi hledati budete štěstí v tom,
co vám poskytuje; nebe přece není.: V tomto zaslepení lidé ne
vidí již, co jest jim k pokoji. Lidé naší doby míní, že jsou bo
hatí, velicí, vzdělaní, osvícení; jsou však chudí, ubozí, nazí před
Bohem, protože'duch času je zaslepil.

ím více však tento duch tisícům a tisícům lidí zrak, srdce,
smysly zaslepuje, aby neviděli, co jest jim ke spasení a pokoji,
tím horlivěji budeme se staratio spasení a pokoj toho, který
v dnešním evangeliu pláče nad zaslepením svého lidu.

A i když my jako všickni, kteří následují ježíše Krista ukři
žovaného, zde na zemi máme více příčiny k pláči než ke smíchu,
když máme více utrpení než radostí, budeme se těšiti slovy žal
misty Páně (125, 5. 6): »Ti, kteříž se slzami rozsívají, s plesá
ním žíti budou. Jdonce šli a plakali, mecíce semena svá. Přijdouce
pak přijdou s plesáním, nesouce snopy své.: Amen. '

Dle Hansjakoba Yan N11). 303. Holý, O. Praem. farář v Holišově.
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Na neděli devátou po sv. Duchu.
Co přimělo Pána Ježíše k slzám? A co k přísnosti?

Napsal Dr. Karel L. Řehák.

Dnešní svaté evangelium vypravuje o dvou podivuhodných
událostech a sice:

o) Že Pán ?ežz'š plakal nad zkázou. ýerusaléma.
&) Že přísně nastoupil proti těm, kdo domu boží/zo zne

uctívali.
A o obou těchto událostech třeba bedlivě uvažovati.

Pojednání.
I. Dotud nedostalo se Spasiteli za pozemské pouti jeho větší

pocty nad onu, kterou mu prokázal lid, ve velikých zástupech
shromážděný, při jeho vjezdu do jerusalema, před slavností veli—
konoční. Učedníci jeho, přivedše oslátko, vhodili roucha svá na.
ně a vsadili Pána Ježíše na ně. jiní stlali roucha svá na cestu,
kudy on měl jeti. Jiní sekali ratolesti se stromů a metali je na
cestu; a zástupové volali řkouce: »Hosanna synu Davidovul Po
žehnaný, jenž se béře ve jménu Páně! Hosanna na výsostechlc
A hlel Když takto veškeren lid Pána _Iežíše oslavuje, tvář jeho
smutkem se zastírá, a on na město svaté pohlížeje, pláče nad
níml Proč pláče nad ním)

Pán ]ežíš sám příčinu svého pláče udává, řka: »O bys po
znalo i ty, a to v tento den tvůj, co tobě jest ku pokoji! Přijdou
na tebe dnové zlí; obklíčí tě nepřátelé tvoji náspem; oblehnou
tě a zouží se všech stran; a na zemi rozmetou tebe i syny tvé;
a neostaví v tobě kamene na kameni, poněvadž jsi nechtělo po
znati i plniti vůle Boha svého, i když ti poslal proroky & ko
nečně i Syna svéholc

Spasitel připomínal si tehdy hrozné tresty, jež Otec nebeský
na zlovolné město seslati se chystal; a proto jakožto vzor lidu
mz'laz' vlastence, z národa židovského vyšlébo. nad těmi hrůzami,
jež jeho lid stihnouti měly, nad míru se trudil i plakal.

Il. O králi Davidovi vypravuje Písmo svaté, že ztratil tři syny
smrtí. jeho prvorozeného syna Ammona dal zavražditi bratr jeho
Absolon pro zneuctění sestry své; Absolonovi, jenž se byl proti
otci svému rukou brannou postavil, probodl vojevůdce ]oab jeho
srdce zrádné oštěpy; a třetí syn, jejž byl David zplodil s Beth
sabe, zemřel v útlém mládí. Po smrti prvých dvou synů truchlil
David nade vši míru a nechtěl se ani potěšiti dáti; ale po smrti
nejmladšího vzpamatoval se brzo ze zármutku, přestal plakati,
umyl obličej svůj a dal tělo své namazati _vonnými mastmi.
Proč tak?
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Protože věděl, že oba starší synové zemřeli bez pokání ve
velikých hříších svých; a domníval se tudíž, že propadli trestům
věčným v pekle. Ale třetí syn umřel v nevinnosti své; a proto
nadál se pro něho David života věčného. A podobně asi syn Da
vidův Kristus Pán plakal nad zkázou ]erusalema, poněvadž oby
vatelé jeho byli v nevěře inemravnosti zatvrzelí; a proto se
ztrátou pozemských statků i životů svých měli propadnouti i tre
stům věčným „v pekle!

III. (5 kéž bychom brali si naučení ze zármutku z' slz Pa'na
?ežz'še, Syna božího!

Často se zarmucujeme, že jsme utrpěli škody na svém ma
jetku, na cti, na zdraví; ale nermoutíváme se, když jsme se do
pustili. hříchu smrtelného a ztratili tak naděje na blaženost
věčnou!

Mnozí bědují. přišli-li opěkné místo, větší výdělek; ale
smějí se ještě, když ztratili nevinnost ivěřící, zbožnou mysl astali
se hodnými trestů v pekle!

A hle! I nad takovými plakal Spasitel, jako nad zpronevě
řilým ]erusalemem; i těm platí _nářek Páně, jenž duše naše krví
svou vykoupil; i nad takovými běduje! ó kdybyste poznalii vy
a sice v tento den váš, čili v té době, pokud můj Otec nebeský
vám ještě času ku pokání popřává a pokud vás různými kříži
navštěvuje, by mysl vaši od věcí pomíjejících odvrátil a ku ná
pravě života pohnul! Nebo neučiníte-li pokání včas, přijdou ne
přátelé Spasení vašeho, dostanete se i v moc ďáblů, kteří vás
nesčetnými i věčně trvajícími bědami zahrnou!

A což, rozmilí y Kristu! Netýkají se tyto nářky, slzy i vý
strahy Páně i nás? O tažme sejen svého svědomí, zdali a pokud
jsme přikázání boží i církevní věrně plnili? A pamatujíce se na
hrozný osud nekajících se obyvatelů jerusalemských, plačme sami
nad hříchy svými a vraťme se kajícně zpět k Otci svému ne
beskému; a on přijme zpět s radostí syny marnotratné i dcery
kající a dle neskonalého milosrdenství svého odpustí nám!

IV. Druhá podivuhodná událost, o které vypravuje dnešní svaté
evangelium, jest ta, že Spasitel všed do chrámu, : velikou přís
ností počal odtamtud vyháněti prodavače z' kupce, vyčítaje jim:
»Dům boží, dům modlitby jest; vy pak učinili jste ho peleší
íotrovskou !:

O Pánu Ježíši se dočítáme častěji, že plakal.Plakal již jako
dítě v Betlemě, plakal na klíně Matky své; plakal u hrobu ze
mřelého Lazara; plakal nad zkázou nevěrného Jerusalema. Avšak
nikde o něm nečteme, že by se byl smál; nikde také se o něm
nedočítáme, že by se byl rozhorlil a rozhněval, až když přišel
do chrámu, jehož byli lidé bohaprázdní svou ziskuchtivostíi leh
komyslností zneuctili. Tu sebral provazce, od prodaných zvířat
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tu a tam se povalující, spletl z nich důtky, jimiž vybil prznitele
chrámů ven, a i stoly penězoměnců zpřevracel.

Není-liž to věc divná, táže se sv. 7m: Zlatoústý, že Pán
Ježíš, jindy tolik mírný a tichy', jenž nejhorší potupy od židů
s myslí klidnou snášel, nyní tolik se rozhorlil? A dodává, že Pán
Ježíš učinil tak, aby naznačil, jak velikou urážku činí člověk Bohu,
přichází—liaž do“ domu jeho, aby, na přítomnost jeho zapomí—
naje, tu ho zneuctil! Byl! proto jindy byl Bůh až nad míru sho
vívavy', zle trestá zvláště urážky, jež se mu dějí ve vlastním jeho
domě.

V. A i toto naučení týká se nás, jak byc/zam měli dům
boží :) uctivastz' míti!

ó kéž bychom toho také vždy pamětlivi byli; a pak ne
přicházel by nikdo z nás před trůn Nejvyššího do chrámu, leč
s modlitbou v ústech. Pak nikdo nepřišel by sem jen zevlovat,
se cblubně ukazovat, anebo docela nahlas se tu bavit, jako kdes
v hospodě při oddavkách tu gratulovat a se líbatl A jak mnoho
jest těch, kteří praví, že jsou křesťané a přece chovají se v do
mě modlitby jako ——pohané!

Pravím: >Věříš, milý příteli, že tu Spasitel v nejsvětější
Svátosti ve svatostánku na oltáři kraluje, anebo nevěříš? Nevě
říš li, proč tedy do kostela vůbec chodíš? A věříš-li, proč, kde

.cherubíni i serafini králi svému se klaní, se tu jako neznaboh
chováš? Nebojíš se trestů, jaké sluší se pro tupitele domu bo
Žlh0?<

Vrchní kněz v Zákonu starém Heli netrestal synů svých pro
zneuctívání bohoslužby starozákonné; a Bůh ztrestal smrtí iotce
i syny !

K Pánu Ježíši přicházeli smilníci icizoložnici, celní ijiní
hříšníci; on nabádal je toliko ku pokání; nikdy nespletl provazů,
aby je jimi ztrestal, jako učinil hanobitelům chrámu!

Neříkej, wždyť tam a tam takové neplechy ?) kostele bez
námitek trpíc. Běda jim, trpí-li. poněvadž pak oni sami stávají se
spoluvinnými i trestu Páně hodnými.

Milujme tedy Boha z celého srdce, jako i on miluje násl
Uctívejme ho ochotně všude, ale zvláště v jeho chrámech, aby
nebylo třeba slz ani pokárání Páně; ale abychom stali se hod
nými zaslíbení Kristových. Amen. "
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Neděle desátá po sv. Duchu.
O modlitbě pokorně.

»Bože, bud' milostiv mně hříšnému.:
\ (Luk. 18, 13.)

(Příhoda sv. Ignáce.) Svatý Ignác vydal se jednoho času na
pout do ]erusalema. Když byl navštívil místa svatá a u nich po
božnost svou vykonal, navrátil se do přístavu, aby nastoupil cestu
zpáteční a tu nalezl dva koráby, které právě chystaly se s roze
střenými plachtami plouti do Italie. Jeden z korábů těch patřil
bohatému kupci benátskému — byl mohutný, pevný a drahým
zbožím obtížený — a druhý byl nepatrný, napolo zpuchřelý a
majetníkem jeho byl chudý lodník. Ignácius zvolil si ovšem ko
ráb kupecký, který byl mnohem jistější ku plavbě po moři a snad
něji vzdorovati mohl vlnobití a bouři rozzuřeného moře nežli
vetchá lod chudého námořníka —- ale kapitán onoho kupeckého
korábu nepřijal ho a náš světec chtě nechtě musel vstoupiti na
vetchou a křehkou loď, na níž ovšem neslihoval si mnoho jistoty
a bezpečnosti. Ale nastojte — tato bídná, chatrná lod přistála
bez úrazu na břehu italském, kdežto onen benátský koráb ztro
skotal se na úskalí ostrova Cypruase všemi lidmi,se vším zbožím
utonul v moři.

(Fariseus a publikán.) A něco podobného vypravuje v dnešý
ním sv. evangeliu Kristus Pán. I zde jsou dva korábové, dva lidé,
jeden obtížený pýchou — a to je fariseus — a druhý publikán,
slabý, malomocný hříšník, cítící svou bídu, a proto zkroušený
v srdci svém. Oha vstupují do chrámu -— oba maji týž úmysl:
chtějí se modlit. Fariseus kráčí s pevnou důvěrou na místo svaté,
až k oltáři. Všecky jeho posunky jeví vroucnost — jeho tvář se
leskne zbožností, zrakové zdvihají se vzhůru a v samolibé vý
mluvnosti chlubí se před tváří Vševědoucího: »Bože, děkuji tobě,
že nejsem jako „jiní lidé — oni jsou vrahové a lupičové, nespra
vedliví a cizoložníci a k nim patří také tam ten publikán — ve
řejný hříšník, který se opovažuje vstupovati před tvář tvou —
k těmto vyvrhelům nepatřím já ——mohu se chlubiti, že netoliko
plním zákon Mojžíšův, nýbrž ještě více, než přikázáno jest. —
Zivot můj .je přísný, postím se často a almužnu dávám — srdce
mě je dobré a spravedlivé —nemám žádného hříchu na svědomí
-- a proto díky tobě, ó Bože, za to, že jsem ctnostný.: Tak se
modlil fariseus Byl to těžký koráb — obtížený pýchou a hrdostí
— a'proto utonul — modlitba tato vyslyšána nebyla a fariseus
odešel neospravedlněn z chrámu, poněvadž se vypínal nad svého
bližního a domníval se býti lepším než jiní, slovem, poněvadž
zapomněl, že před “Bohem i on jest — hříšníkem.

Ale publikán počíná si zcela jinak. Sbázní a nesměle kráčí
do chrámu —daleko od oltáře stojí, má se nehodným postoupiti
až ku svatyni a pozdvihnouti zraků svých vzhůru —smutně kloní
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se hlava jeho k zemi —- srdce jeho se chvěje tísní, neboť on
myslí na svoje hříchy, on vidí ty tresty, jež nepravostmi svými
zasloužil — on cití lítost a volá zkroušeně: »Bože, buď milostiv
mně hříšnému !. A aj — Bůh slyší toto upřímné vzdechnutí —
on přijímá publikána na milost. odpouští mu hříchy jeho a ten
opovržený hříšník, který byl jako vetchá slabá lodice — byl za
chráněn —- on vyšel ospravedlněn z chrámu.

Čemu se z příběhu toho učíme? Ze jenom modlitba zkrou
šená, vycházející ze srdce kajícího příjemná jest Bohu, že není
modlitby lepší nežli té, již modlil se publikán: »Bože, bud milo
stiv mně hříšnémulc Ano, N.l modlitba publikána máinaší mo—
dlitbou býti — nebot nejdokonaleji modlíme se tehdáž, když hříchů
svých poznáme, z nich se vyznáme, jich litujeme a za ně pokání
činíme.

»Bože, bud milostiv mně hříšnému.<
I. (Pokornou modlitbou ctíme Boha.) To je modlitba, kteráž

nebesa proráží a kterouž my ubozí, hříšní lidé Boha nejlíp ctíti
a vzývati můžeme. V ní uznáváme svou bídu, svou nicotu, slabost
a nehodnost před Bohem, ponížujeme se před tváří boží a díme:
Pane a Bože náš, my to cítíme a víme, že jsme před tebou hříš
níci — slabí a křehcl tvorové — při každém kroku klopýtáme
a klesáme ——ó smiluj se nad námi a nezavrhuj nás, Pane náš —
často a často jsme klesli, ty jsi nás opět pozdvihl, ale my jsme
opět klesli do hříchu — často jsi nás očistil, ale my jsme se
znovu poskvrnili — smiluj se nad námi!

Takto-li se modlíme se srdcem poníženým a kajícím, zajisté
příjemna jest modlitba naše Bohu. Když před trůnem jeho všickni
andělé — všichni blahoslavení duchové pozdvihujl hlasů svých a
celá nebesa .chvalozpěvy zaznívají a když všichni spravedliví na
zemi jednohlasně velebí Pána — není mu modlitba tato tak pří—
jemna, jako když slabý hříšník se srdcem kajícím volá: .Bože,
buď milostiv mně hříšnémul smiluj se nade mnou !: Větší je ra—
dost v nebesích nad jedním hříšníkem pokání činícím, nežli nad
devadesátidevíti spravedlivými, kteříž pokání nepotřebují.

David béře harfu — opěvuje skutky všemohoucnosti boží,
divy jeho rukou, tajemství—moudrosti jeho—vytržen stojí před
archou — zajisté že slavně velebí zde král pozemský Krále ne
beského — ale mnohem slavněji ctí Nejvyššího, když zkroušeně
vzpomíná si na své“ hříchy, skládá žezlo i korunu. odvrhuje od
sebe šarlat' a v šatě kajícím sestupuje s trůnu, vrhá se na tvář
a slzami smáčí lůžko své volaje: >Pane, milostiv buď pro jméno
své hříchům mým — neboť jest jich množství velikélc A kdo.
ctil a velebil Boha více a důstojněji nežli ježlš Kristus Spasitel
náš? A kdy asi povýšil velebnost Otce svého nejvíce? Či to ne
bylo tehdáž, když ponížil se pro hříchy naše a ve jménu našem

' a za nás volal: :Otče, odpust jim — buď jim milostivřc A tak
i my, N.! chtíce Boha poctíti, nejvíce volejme sduchem kajícím:
»Bože, bud' milostiv nám hříšnýmlc
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II. (Modlitba pokorná povzbuzuje ku pokání a k horlivostt)
A tato modlitba udržuje v nás i horlivost a ducha kajícího. Kte
rak neměli bychom, N.l horlivými býti v modlitbě zkroušené, když
si vzpomeneme na to,že před Bohem jsme hříšníci? Kterak mohli
bychom býti vlažnými, když vidíme a cítíme, že denně napadá
nás nepřítel náš a doráží nanás hřích -— když slyšíme, kterak
příroda acelé tvorstvo žaluje na nás, když svědomí naše činí nám
výčitky, když takořka slyšíme hřímání trestající spravedlnosti boží
nad sebou — když známe soudce spravedlivého a nejsme jisti,
kdy bude nám předstoupiti před tvář jeho? 0 kdo by se tu ne
chvěl a nezvolal z hloubi srdce: »Bože, bud milostiv mně hříš
némuířv Patřme na publikána v evangeliu — jak horlivá byla
jeho modlitba, jak zkroušené jeho srdce, jak ponížená jeho dušel
On myslil jenom na Boha a své hříchy, on nežádal ničeho než
milost a odpuštění -— on bije se v prsa —-on myslí na neskon
čenou dobrotu boží a své hříchy — on jich lituje a dí: »Bože,
buď milostiv mně hříšnému l

A rcete sami, N.! kdy jste byli v modlitbě vroucnější a vře
lejší nežli když jste kráčeli do chrámu a pocítili břímě svých
hříchů, když jste se srdcem zkroušeným přistupovali k svátosti
sv. pokání, abyste svalili s duše své tu tíži, která tlačila srdce
vaše, kdy modlilo se srdce vaše upřímněji, než když bili jste se
v svoje prsa a volali: Má vina, má vina. má největší vina! 0 za
jisté, N.! poznání a vyznání hříšnosti naší,—toje modlitba, která
jako dým libovonný vstupuje vzhůru.

III (Bude vyslyšena.) Modlitbu pokornou Bůh jistě vyslyší.
Nechť prosíme Boha začkoliv, nikdy nemáme jistoty, že modlitba
naše vyslyšána bude, Bůh slyší sice modlitbu naši, ale nemáme
jistoty, že ji vyslyší, poněvadž neznáme cesty Prozřetelnosti boží,
která jenom k našemu dobrému odpírá nám často, čeho si pře
jeme. Ale vroucí modlitbu, kterouž s kajícím publikánem vzdychá
srdce naše: »Bože, bud milostiv mně hříšnémulc — tu jistojistě
Bůh vždycky vyslyší. — Tuto modlitbu nikdy nezavrhuje, vždyť
on sám to pravil u proroka Ezechiela an dí: n]estliže obrátí se
hříšník od svých cest zlých, nebudu všech jeho nepravosti pa
mětliv, živ bude'c, vždyt on dal nám v krvi jednorozeného Syna
svého rukojemství, že modlitba vycházející ze Srdce kajícího vy
slyšána bude, nebo »krev ježíše Krista Syna božího očišťuje nás
od všelikého hříchu:, napsal sv. Jan evangelista.

IV. (Máme ji konati všichni.) Aponěvadž modlitbu tuto Bůh
vždycky vyslyší, měla by býti modlitbou všech křesťanů. Ano,
tak měli by se modliti všickni lidé, na všech místech a po všecky
časy. Kdož medle mohl by se chlubiti, že není hříšníkemř O ta
kový člověk podoben by byl onomu pyšnému fariseovi a hřešil
by právě jako tento oním hříchem, kterýž byl odjakživa zákla
dem všech ostatních — totiž pošetilou pýchou. Jsou lidé, kteří
před Bohem kráčejí v ctnosti a spravedlnosti, a právě tyto duše
spravedlivé a zbožné považují se za hříšníky. David věděl, že mu
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odpustil Bůh hřích jeho, vždyť mu to ve jménu Páně zvěstOVal
prorok a přece kál se bez ustání — bez ustání tanul mu hřích
jeho na mysli, krev Uriášova trápila ho dnem i nocíanepřestával
modliti se: »Smiluj se nade mnou, ó Bože, podle velikého milo
srdenství svého, obmyj mne od nepravosti mě a očist mne od
hříchu mého.: Svatý apoštol Pavel obdařen byl od Boha zvlášt
ními milostmi a přece považoval se za největšího hříšníka a ne
hodným slouti apoštolem Páně, a sv. Ian píše: »Díme-li, že hříchu
nemáme, sami sebe klameme a pravdy vnás není.: A tak se má
i každý modliti: »Bože, buď milostiv mně, neboť jsem hříšníklc

jsili tedy. křestane, skutečně v stavu hříchu smrtelného,
modli se slova tato zkroušeně. Opustil-li jsi ale cesty zléakráčíš-li
po cestě milosti boží, i tu rci slova ta, nebo dí Písmo, že i spra
vedlivý mnohdy klesne. Tak máme každý čas před Bohem vy—
znávati hříšnost svou a prositi ho, aby nam byl milostiv. Když
ráno procitneme ze sna, tu v pokoře a důvěře pozdvihněme své
srdce vzhůru řkouce: »Jsemt hříšníkem, ó BOŽe——a ty mně opět
dáváš jeden den k pokání — budiž mně milostiv, nedopouštěj
abych dnes urazil tebe.: Když hodiny bijí, tu si máme vzpo
menouti, mnoho-li hodin strávili jsme vhř.ších a že čas života na
šeho ubíhá jako šíp do věčnosti a každá hodina přivádí nás blí
žeji ke smrti, a když u večer hledáme odpočinku, což lepšího
můžeme se tu modliti, než když klademe Bohu účty ze všeho, což
konali jsme po celý den a vyznávajíce, že jsme zhřešili, díce se
srdcem zkroušeným: »Bože, bud' milostiv mně hříšnému.:

Ve všech poměrech života má nás tato myšlenka provázeti.
A protojdeš-li,křesťane, ku práci, počínáš-li dílo své vzpomeň sobě,
že jsi hříšník a práce tvá, vykonáš—lijí se srdcem kajícím, dopo
může ti kodpuštění hříchů. Přistupuješ-li kjídlu,pomni,že prvním
hříchem byla žádost po pokrmu zakázaném, rozpomeň se, kolikrát
jsi zhřešil nestřidmostí — pomni, že bys s oním hýřivým bo
hatcem za to na věky měl trpěti žízeň a hlad a děkuj Bohu, že
tě přece sytí. Stihne-li tě nějaké neštěstí, tíží-li tě nějaký kříž,
trápí-li tě nějaká strast i tu rci: »Zasloužilt jsem hříchy svými
mnohem přísnějších trestů nežli jsou tyto — a proto přijímám
je odhodlaněa rád. jdeš-Ii do chrámu, aby ses klaněl Bohu svému,
počni modlitbu svou uvážením svých hříchů a s vroucím povzde
chem: »Bože,-bud milostiv mně hříšnémulc Chceš-li v svátosti
sv. pokání obmýti srdce své a z hříchů svých se vyznati— začni
toto dílo své spásy modlitbou: »Bože, buď milostiv mně hříš—
némulc Blížíš-li se ke stolu Páně ——budiž proniknut tou my
šlenkou, že této převeliké milosti nehodným jsi, bij se v prsa svá
s publikánem a rci: »Očist mne, ó Pane, dej mně milost svou,
buď milostiv mně hříšnémuh

A tak, N.! měla by ta modlitba, kterouž podle dnešního sv.
evangelia modlil se kající publikán v chrámu, vždycky i naší my
šlenkou, naším voláním, naší zbožností býti.

(Závěr.) Modleme se ji vždycky: vstávajíce, léhajíce, jdouce
ku práci aneb do chrámu, modleme se jí se srdcem zkroušeným
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obzvláště tenkráte, až přiblíží se k nám poslední hodina naše, až
duše naše octne se na rozhraní dvou světů — až ukáže se nám
jako v obraze hříšný život náš a blížiti se bude k nám soudce
náš. Pak obzvláště s pokorou a lítostí, s důvěrou a láskou zvo
lejme naposled: »O můj Bože — můj Pane — můj Soudce — můj
Spasiteli — můj Ježíši — buď milostiv mně hříšnémuíc To budiž
naším posledním vzdechem, abychom vešli ospravedlnění do domu
blaženosti věčné. Amen. ? František Ekert.

Na neděli desátou po sv. Duchu.
O Spasení třeba se přičiňovati s bázní a třesením.

Napsal Dr. Karel 1.. Řehák.

]. Historievypravujeoslavném králi macedonském
A 1e x a n d r u V eli k é m, že všechny jeho podniky byly štěstím
provázeny a že zejména v každém boji, jichž veliký počet pod
stoupil, byl vítězem. Ale tento veliký muž nikterak nespoléhal na
stálost ve štěstí, ani na věrnost svých bojovníků,jež si byl přece
přeštědrými dary k věrnosti zavázal. A proto uléhaje kodpočinku
na lože, brával stříbrnou kuličku do ruky,jež jemu při nejmenším
pohybu vypadla do mosazné misky, kterou si byl při loži uchy
stal a šramotem tak vzniklým probouzel se ze spánku. nil tak
nikoliv Z'bázně, ale z opatrnosti, aby nebyl přepaden a života
nebo svobody zbaven; věda, že mnohdy i těm nejudatnějším
hrdinům se tak stalo, a sice právě tehdy, když se domnívali v nej
lepším bezpečí býti.

Ano, vypravují posvátné dějiny, že když hrozný Holofernes
přibyl s nesmírným vojskem krále assyrského k Betulii, stačila
k tomu sličná vdova židovská Juditha, že když se lstivě do lož
nice jeho dostala, jemu pak po hojném pití spícímu hlavu usekla.

Na takovéto věci měl také pomýšleti pyšný fariseus, o němž
vypravuje dnešní sv. evangelium. Chlubil se Bohu vševědoucímu
svou domnělou spravedlností a vyvyšoval se nad jiné lidi, odsu
zuje i publikána, jehož snad ani neznal. A přece i v té své do
mnělé vysoké spravedlnosti mohl hluboce klesnouti a pro vypí
navost svou skutečně i klesl.

Svatý papež Levo pyšném jednání farisea uvažuje dí: »Ni
kdo nestojí ve ctnosti tolik bezpečně, že by byl nepřemožitelným
a klesnouti nemohl-, a proto radí: »Chceš—lise uchovati pádu,
pamatuj vždy na křehkost svoulc A slova tato týkají se věru
i jednoho každého z nás. Připomínejme si tedy rádi to, co by
nás učinilo bdělými a opatrnými, abychom života věčného ne
ztratili!

2. Krásný obraz lidské slabosti představil onen malíř, jenž
vymaloval lva, spícího s otevřenýma očima apod
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obraz ten učinil nápis: »Pro svou statečnost není ještě bezpečen.:
Králem zvířat nazýván bývá lev pro svou sílu, statečnostijakousi
majestátnost, kterýmižto vlastnostmi nad ostatní zvířata vyniká.
Ale i při nich může přece býti chycen ižalařován i usmrcen.
Aproto spí sočima otevřenýma,aby se nástrah snadněji uchránil.
A podobně může ičlověk, tento král nade všemi živočichyinade
lvem, přiveden býti ku pádu, byt' sebe více vynikal životem spra
vedlivým, ctnostným, ba svatým, nebdí-li nad sebou a nevzývá-li
Boha Všemohoucího za sílu v pokušeních!

A proto jen pravdu děl sv. František Seraůnský, když řekl:
»Mně se zdá, že jsem největším hřísníkem na světě.: Když pak
mu učedníci jeho připomínali, že jsou na světě mnozí rouhači,
neznabozi, smilníci, podvodníci, loupežníci a jiní vyvrhelové; a že
on tedy neprávem největším hříšníkem se nazývá, ježto nižádných
takových zločinů se nedopouští, řekl světec: »Jest sice na pravdě,
že jsem takovýchto zločinů prost, ale jen proto, že mne od nich
chrání nejvýš milosrdný Bůh. Kdyby milosti jeho nebylo, byl
bych zajisté i já těch nejhorších zločinů se dopustil, ke kterým
přirozenost má jest nakloněna.

3. Ba v pravdě!Křehkost lidská jest nadevšechno
pomyšlení veliká, a náklonnost ke zlému pro hříchdě—
dičný nade vši míru mocná. Toho dokladem jest nám muž zná—
menitý ze Starého Zákona. Byl to David, jenž když viděl jiné
hřešit, velice se tomu podivoval, že lidé u přítomnosti všudypří
tomného Boha mohou tak lehkomyslně zákony jeho přestupovati,
atak málo hrozných trestů jeho vážiti. Ana svou statečnost spo—
léhaje, mínil, že žádné pokušení, žádne nebezpečí ke hříchuscesty
Páně ho nesvede. Alejak dlouho že byl věren Hospodinuř Pokud
ho Bůh milostí svou před hříchem chránil; když pak Bůh mocnou
ruku svou od něho vztáhl, aby ho v domýšlivosti jeho pokořil:
David pomátl se v žádostech svých, požádal sličné ženy Uriášovy
i cizoložil s ní; a aby ji za manželku pojmouti mohl, muže jejího
kázal v boji opustiti, aby od nepřátel zabit byl. A v zaslepe
nosti své toto všechno jednání své měl za správné potud, až Bůh
poslal k němu proroka svého Nathana, aby mu jeho cizoložství
i vraždu představil, a ku pokornému konání pokání ho přiměl!

A kdo že to byl ten David, vrah, cizoložníkř táže se sv.
jan Zlatoústý. Aodpovídá: Byl to prorok Páně; veliký služebník
boží, jenž modlíval se denně sedmkrát, ba i v noci vstával, aby
Boha chválil. Týž postíval se tolik, že pro slabost nemohl pak
na nohou státi; jídal chléb s popelem a mísil nápoj svůj se
slzami; nosil roucho kající pod hávem královskýmasmáčíval lože
své slzami. Tak sám o sobě pěje ve svých žalmech (6, 34, 101,
104 atd.). A hlel takOvýto muž klesl a tolik hluboce! Kdo tedy
z nás, méně ctnostně žijících. může se domnívati, že jistě v po
kušení neklesne a že může důvěřovati statečnosti své?

4. Připomeňme si jiný příklad ze Starého Zákona. Po po
slední večeři pravil Spasitel apoštolům svým: Této noci pohoršíte
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se vy všichni nade mnou, jak psáno jest: »Bíti budu pastýře a
rOZprchnou se ovce stáda: (Mat. 28, 31); to jest: Utečete ode
mne. Ipovažoval to Petr za věc nemožnou, ač božský Mistr sám
byl ji řekl, a proto ohnivě prohlásil: »Pane, hotov jsem s tebou
i do žaláře i na smrtvjítix (Luk. 22, 33) A známo je, jak Petr
slovu svému dostáll Sel za božským Mistrem až do domu Kaifá
šova, aby zvěděl, co se s ním stane. A tam prostá služka stačila
k tomu, že přiměla Petra k tomu, by z bázně před smrtí Mistra
svého zapřel do třetice, nežli téže noci kohout dvakrát zazpíval;
ba že přísahal, že toho člověka — s pohrdáním tak mluvil —
ani neznál Kdo se může domnívati tedy, že má pevnější víru,
nežli Petr a v pokušení tedy snáze obstojí než-li on?

5. Konečně, proč hledati důkazů na křehkost lidskou teprve
jinde v historii? Vzpomeňme jed:n každý na vlastní zkušenost!
Když jsme se těžce kdy provinili, kdy se tak stalo? Když snad
jsme se nejméně pádu svého nadáli, na Boha zapomněli, a na
svou statečnost spoléhalil

Pamatujme tedy na svou nesmírnou křehkost, abychom
»s bázní i třesenímc pracovali na spasení svéml »Kdo se do
mnívá že stojí, hlediž, aby nepadllc (Kor. 10, 12.) Kdo nebezpečí
miluje, zahyne v něm! ]iž starý mudrc Sokrates říkal: >Pověz mi
s kým obcuješ, a já ti povím, kým ty sám jsi?: Varujme se lidi
nevěreckých, smilníků, podvodníků, zvláště ale i samoty s oso
bami druhého pohlaví. Nikdo neříkej, vím, co mám činiti; nepo
kazím se! Ne li ihned, něco špatného ze špatného čtení a nebez
pečného obcování vždy uvázne a pak následuje i těžký pád!

Buďmež tedy svrchovanou měrou ostražiti i nad žádostmi
svými bdělými; a prosme horlivě i co nejpokorněji Boha za po
moc pii všem pokušení, aby seina nás vyplnilo slovo Páně:
>Kdo sám sebe ponižuje, bude povýšen.: Amen.

Nanebevzetí Panny Marie.
(Královna nebes.)

Který tě, Panno, na nebe vzíti ráčil.

Po vykonané práci jak milý odpočinek! Rolník !obdělává
pole, zahradník zahradu po léto v potu tváře, s radostí pozoruje
požehnání boží a výsledek své práce, těší se na žeň, aby odměnu
vzal za námahu svou.

Nejmilejší! Nejlepší zahradnicí byla Panna Maria. Ona to
pole, tu krásnou zahradu srdce svého překrásnými květinami
ctností a dobrých skutků osázela a ozdobila, tak že nyní v ra—
dosti nebeské sladké ovoce svého snažení požívá ai k nám,
dltkám svým, volá: »Pojďte ke mně, kteří mne žádostivi jste, a '
plody mými se nasytte.: (Ecel. 24, 26.)
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Když sv. Fulgenc krále Theodoricha ve slavném, v pravdě
královském průvodě do věčného města Ríma nádherně vyzdo
beného vcházeti viděl, zvolal ke svým průvodcům: »Jak stkví se
asi nebeský Jerusalem, když již pozemský Řím tak nádherný jest!
S jakou slávou uvítá Ježíš věrného vyznavače svého v nebesích,
když zde svět svému sluhovi takovou připravuje slávulc

Maria na nebe vzata. Maria na nebi korunována. Královnou
jest Maria. Plesají andělé, patříce na Pannu nejblahoslavenější a
pozdravují plni radosti: »Požehnána bud, královno našel: Cti—
hodní patriarchové hluboko se klanějíce volají: »Bud pozdravena,
královno našel: >Která je to, jež kráčí jako dennice vycházející,
krásná jako měsíc, výborná jako slunce, hrozná jako vojenský
šik spořádanýřc táží se plní údivu proroci a vzdávají jí hold svůj
volajíce: »Královno naše, budiž pozdravena!:

»Hle, Matka Páně, jež pod křížem stála a nyní stkví se
nad hlavou její koruna dvanácti hvězd,: tak vradosti nevýslovné
volají sv. _apoštolové a pozdravují: »Královno naše, budiž pozdra
venalc

nHle, silná ona žena, jejíž statečnost v utrpení dodávala nám
síly, bychom vytrvali u víře až k smrti,c tak velebí ji mučedníci
a volají: »Královno naše., budiž pozdravena!:

»Ta jest to, jež nejlepší stránku vyvolila,< volají vyznavači
a z úst jejich line se: »Královno naše, budiž pozdravena!:

»Hle, Panna neposkvrněná, jež ukázala nám cestu ctnosti
a čistoty, obětujme jí věnec z růží a lilií,c tak volají svaté panny
a z úst jejich ozývá se v líbezném sboru: »Královno naše, budiž
pozdravena !&

Velebí ji všecko pokolení jako královnu nebes a ze všech
úst ozývá se: »Královno naše, budiž pozdravena!:

Jaká sláva při korunovaci krále pozemského. Jaká radost
v celé říši.jakou vznešeností teprve vyzdobil Bůh Matku svou, když ji
korunoval za královnu nebesl »Žádné oko nevidělo, žádné ucho
neslyšelo, ani do srdce lidského nevstoupilo, co připravil Bůh těm,
kteří jej milujte Co připravil Bůh teprve oné, jež ho nejvíce mezi
všemi milovala, nejvroucuější láskou srdce mateřského.

Maria královnou, Maria tudíž všemohoucí svou přímluvou.
Když císařovna rakouská Marie Terezie ze všech stran nepřáteli
tísněna byla a Uhři jí pomoci odpírali, vzala syna svého, korun
ního prince, odejela do Uher a tam na sněmu magnátů, žáda—
jíc o pomoc, pozdvihla syna svého, volajíc: »Vizte svého králelc
A hle, pohnutí a nadšení volají přítomní šlechticové: »Moriamur
pro rege nostro! Budeme bojovati a zemřeme pro svého krále.:
Nejmilejší! Větší, vznešenější než Marie Terezie, jest Maria, krá—
lovna nebes.-I říše její ohrožena — tolik má veřejných i tajných
nepřátel a odpůrců sv. víra naše. Kam máme se utéci, abychom
si zachránili převzácný poklad víry svaté? Kam pak utíká se ohro
žené dítě? Kam jinam, nežli k matičce A kam budeme my po
spíchati, bychom se uchovali před nepřáteli své víry? K matce
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své nebeské. »Moriamur pro rege nostro Jesu Christo,- volejme
imy. Chceme bojovati, chceme zemříti pro krále našeho ne
beského, chceme bojovati pod praporem nebeské královny.

Sv. Dominik obdržel od papeže Innocence III. nařízení, aby
kázal albigenským bludařům v jižní F rancii, aby je získal zase do
církve katolické. Po „10 roků sv. Dominik se namáhal a ne
bylo mu možno docíliti nějakých úspěchů. Konečně vzal útočiště
k Rodičce boží. Tato se mu pak zjevila ve vidění a pravila:
»Můj milý synu. Pozoruj prostředky, kterých Bůh používal, aby
pokolení lidské vykoupil. Nejprve byl tu pozdrav, jejž mi anděl
přinesl. Pak následovalo narození Kristovo a jeho život, pak jeho
umučení a smrt a konečně jeho slavné zmrtvýchvstání a na
nebevstoupení. Tato tajemství života, utrpení a oslavení Kristova
spoj s pozdravením andělským. Tuto modlitbu rozšiřuj mezi blu
daři; bude míti účinek, že se všichni obrátí a vrátí do církve.:
Sv. Dominik rozšiřoval růženec a záhy se mu podařilo, že při
vedl na 100.000 bludařů do lůna církve. Růženec, toť prapor ne
beské královny. Tyrolsko pro svou pevnou víru bývá'nazýváno
svatou zemí. Když pořádali tam roku 1903 okázalou slaVnost ku
poctě božského Srdce Páně, tu jistý svobodný zednář pravil: »Bo
jovali jsme po celé století nadarmo.: Jakými zbraněmi uhájili sta
teční Tyrolané víry své? Nalezli mocnou obranu, postavivše se
pod přemocný štít božského Srdce Páně. A jakou třímali zbraň,
aby o štít ten nebyli oloupeniř Modlili se růženec. Nejkrásnější
hudbou zde na světě, které milý Bůh a blahoslavená královna
nebeská rádi naslouchají, jest modlitba sv. růžence, nesoucí se
k nebesům jako společná modlitba z úst rodičů i dítek, předsta—
vených i poddaných, plynoucí hlasem něžným ze rtů dětských,
ale zároveň mocně z úst mužných i z úst vetchého starce. Má-li
znovu se oživiti křesťanský život v rodinách a v celé společnosti
lidské, pak musíme sáhnouti ne po smrtonosné zbrani, po smrto
nosném jedu, ale po sv. růženci.

Vzpomínám si tu na slova sv. Bernarda, velikého ctitele
Marie Panny, který v nadšení volá: »Rozptýlena jest nebes krá
lovna ve svém povýšení; neboť jedním okem dívá se na blaže
nost nebeskou a druhým okem na naši bídu hleděti nepřestává;
jedním uchem naslouchá líbezným harmoniím nebeským a dru
hým uchem našim nářkům slzami doprovázeným; jednou rukou
odebírá poklady nebeské a druhou rukou nám je rozdává; i srdce
má rozděleno; jednou polovicí oblažuje nebešťany a druhou po
lovicí nás pozemšťany; ona jako matka dobrotivá nás nikdy ne
opouštílc A proto dokládá na konec sv. Bernard: »Ctitel ma
riánský nezahynex

»Nejšťastnějšímje Bůh.c pravil slavný básník Torquato Tasso
králi francouzskému Karlu IX., »a po něm nejšťastnější ten, kdo
mu nejpodobnějším.: A to jest Maria a všichni ti, kteří se snaží
Marii podobnými býti. Když sv. poustevník Arsenius umíral, pro
sili ho jeho bratři, aby jim na rozloučenou _dal nějaké poučení.
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Světec vyřkl jen dvě slova: Tam . . . kde. .. a zemřel. Bratři pro—
sili starého kněze o vysvětlení temných pro ně slov a on jim
pravil: »Slova ta neznačí nic jiného než: tam, kde nejčistší ra
dosti nás čekají, má již nyní naše srdce býti. Naše cesta budiž
k nebi.<< Nejmilejší! Tam kde Maria jest, chci i já jednou býti.
Tam, kde María jest, budiž již nyní srdce mé. Budu-Ii žíti jako
ona, budu na věky šťasten jako ona. Krásná slova napsal kolínský
arcibiskup Klemens August svému přítelido památníku: >Dobrými
skutky a ctnostmi budeš zde i tam nesmrtelným.<

Nejmilejší. Po Bohu trojjediném očekávejme vše od krá
lovny nebeské, Marie. Odevzdejme se jí s celou vroucností :: od
daností dětinnou, zvolme ji za královnu srdce svého. Sladší po
těchy nad ni ve světě nenalezneme, mocnější ochrany se nám
nedostane, věrnějšího anděla strážného si nevyžádáme. Pod ochran
ným pláštěm jejím bez úrazu kráčeti budeme v celém svém ži
votě pozemském. Mile vždy zářiti bude nám hvězda naše — Maria.
Lodička života našeho klidně plouti bude pod'ochranou královny
nebes k věčnému přístavu, konečnému to cíli našeho žití. _Nuže,
Marii se svěřme a z hloubi srdce k ní volejme: -»Maria, ty můžeš
mi pomoci, vždyť jsi mocnou královnou nebes. "Maria, ty chceš“
mi pomoci, vždyť jsi mojí matkou přemilou. Maria, ty musíš mi
pomoci, neustanu tě prositi, až mi pomůžešc Amen.

Frant. Cecil.

Nanebevzetí Panny Marie.
» . .. a ve shromážděni svatých
zdržování mé.: (Sirach 24, 16.)

Drazí přátelé! Slyšeli jSte zajisté nebo četli o tak zv. egypt
ských pyramidáchf jsou to ohromné hroby mající podobu čtyř—
bokého jehlance. Svým stářím, svou ohromnou výškou a prostorbu,
Svým uměním stavitelským budí oddiv celého světa. Tak na př.
známá pyramida Cheopova byla původně 145 m vysoká —- nyní
je o něco nižší. Obměr základu této pyramidy činí 920 ml A nyní
si představme tu spoustu staviva, tu obrovskou práci a dlouhou
dobu, které bylo třeba ke zbudování takovéto stavby, při níž
však nebylo použito malty, stavby, která neporušené přetrvala již
dobu 5000 let! Vším právem tedy počítají se egyptské pyramidy
k sedmi divům světa. Nápadné zajisté jest, proč lidé právě hrobu
takovou péči věnovali, tak že zcela správně mohl říci Chateau—
briand, že největší pomník, který vyšel z ruky lidské, jest ——
hrobl Avšak, známe-li názory starých Egypťanů, rozumíme těmto
trobům. Staří Egypťané totiž myslili, že hroby jsou příbytky
"věčně, z nichž se již nevychází, a proto dbali více o své hroby,
než o své paláce, ano mnozí králové pro nákladnou stavbu hrobů
zchudlil

Rádce duchovní. 27
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Než, drazí přátelé, mám dnes na mysli jiný hrob, který sice
nevyniká ohromnou stavbou, ani tak velikým stářím, hrob, který
v sobě choval tělo ne krále egyptského, ale Královny nebesl
Myslím totiž hrob Panny Marie v Jerusalemě. Kdo navštívil jeru
salem, jistě neopominul navštíviti též chrám, v němž nalézá se
hrob Panny Marie. Bohužel, chrám ten patří ne katolíkům, nýbrž
Arménům a Řekům.

Po mnoha schodech schází se dolů ke hrobu samému, jenž
má podobu skalní jeskyně a může pojmouti jen pět osob. V této
jeskyni je mramorový oltář na hrobě, v němž toliko tři dny ulo
ženo bylo tělo Matky Páně. Sem k tomuto hrobu přišli po třetím
dni sv. apoštolové, aby ještě popatřili na tvář Matky boží; avšak
té zde více nenašli. Bílá roucha, v něž bylo tělo Rodičky boží
zabaleno, ležela tu svinuta, a líbezná vůně z hrobu vycházela.
Ano, jako tělo Kristovo třetího dne opět s duší jeho spojeno
hrob opustilo, podobně tělo Matky jeho uchráněno bylo porušení.
A to vším právem. Neboť tortělo, jež uchráněno bylo každého
i dědičného hříchu, tělo, jež bylo stánkem Boha nejvyššího, to
tělo musilo býti uchráněno hniloby, červů a porušení! Proto Syn
boží vzal Matku svou k sobě do slávy věčné, do společnosti
andělů a svatých, jak o Panně Marii dnešní epištola praví: »— a
ve shromáždění svatých zdržování mě!:

My pak dnes vzpomínáme si na ten vznešený okamžik, kdy
Marii Pannu slavně vítají všickni nebeštané jako svou Královnu,
a spolu radujeme se i my s nimi volajíce: Ty jsi po Bohu ta
nejprvnější, tobě čest a chválu nejpřednější andělé a svatí vzdá
vají, Královnou tebe nazývajíh Ano, Panna Maria byla Královnou
vznešenou, proto i její příchod do nebe byl v pravdě královský,

-a ta koruna královská zdobla a bude zdobiti její čistou skráň na
věky. A, drazí přátelé, ptáme li se, proč Bůh tak vyznamenal
Pannu Marii po smrti, tu odpověď nám dává ten svatý, bolesti
plný život její. Bůh nejvýš spravedlivý nemohljinak jednati, než
že utrpení Panny Marie odměnil věčnou radostí. Avšak zároveň
ukázal nám jasně, jakáže cesta vede k blaženosti. Hled'me si tedy
dnes, drazí přátelé, vštípiti v pamět tu nezvratnou pravdu, že
cesta k nebi je trnitá, kamenitá, plná vzdechů a odříkání, a že
chceme-li i my blaženosti dosíci, že musíme i my

1. dle vzoru Panny Marie na světě z ruky boží korunu
trnovou trpělivě a bez reptání přijmouti a

2. že musíme pevně věřiti, že Bůh tu korunu trnovou vko
runu slávy promění!

Pojednání
1. Musíme dle vzoru Panny Marie na světě z ruky boží ko—

runu trnovou trpělivě a bez reptání přijmouti!
Drazí přátelé! Jaký byl život Panny Marie? Měla snad ona

život pohodlný, plný radostí a slastí? Ú nikolivl Vždyť vším prá
vem vzýváme ji jako »Králbvnu mučedníků, Matku nejbolestnější..
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Ač pocházela z rodu královského, z rodu Davidova, přece sama
chudá byla, po celý však život chudobu svou trpělivě snášela,
proti Bohu nikdy nereptala, statků pozemských jiným nezáviděla,
radujíc se z pokladů nehynoucích, kterých ani rez ani mol nekazí,
aniž zloději kradou, radujíc se totiž ze svých ctností!

Přehlédněme krátce život Marie Panny. Vizme v duchu Matku
boží v oné noci, kdy s pěstounem Páně hledala příbytku v Be
tlemě. Jak asi dívala se Matka boží k tomu hvězdnatému nebi,
nad nímž sídlí ten, jemuž patří nebesa i země, a přece ona, Matka
téhož velikého Boha, nemá, kam by hlavu sklonila! A hle, přece
tiše snáší únavu a lidskou k ní nevšímavost a konečně spokojuje
se s chudou jeskyní betlemskou, kde později do prostých jeslí na
slámu klade Syna božího! Sledujme dále Pannu Marii jdoucí do
chrámu, obětující Syna svého, slyšme hroznou budoucnost věští
cího Simeona: »Tvou vlastní duši pronikne meče (Luk. 2, 35.).
Brzy na to vidíme Marii Pannu prchati za noci do Egypta před
úklady Herodesovými. Tedy opět tiše, s důvěrou obrací Matka
boží oči své k hvězdám, nad nimiž vládne ten, bez jehož vůle
ani vlas s hlavy nepadá! A což, jakou bolest pocítila Maria Panna
když Krista — dítě —-ve chrámě ztratila! Sama to výslovně praví,
když konečně třetího dne opět se s ním shledala: :S bolestíjsme
hledali tebe!: (Luk. 2, 48.) Avšak řada utrpení nebyla ještě do
konána, koruna trnová nebyla ještě spletena! Nastaly svátky ve
likonoční, poslední to na světě pro Marii Pannu a jejího Synal
Co tehdy srdce její mateřské vytrpělo! Viděla Syna svého nevinně
k nejpotupnější smrti odsouzeného, jako zločincezbičovaného, pod
křížem v ulicích jerusalemských klesajícíhoa konečně mezi dvěma
lotry visícího!

Drazí přátelél Kdo sečte ty trny koruny bolestné, jíž Maria
Panna korunována byla? » vy všicknic — volá svaté Písmo
.o Marii Panně, >kteří jdete cestou, pozorujte a vizte, jestli bolest
jako bolest má.: (Pláč ]erem. 1, 12.) Vskutku, drazí přátelé, kdo
-by mohl říci, že trpěl více než Maria Panna ve svém životě?
A přece z úst Matky Páně nevyšlo jediného slova rouhavého, ne
spokojeného, netrpělivéhol

A v tom právě, drazí přátelé, spočívá _umění života, v tom je
všechna zásluha pro nebe — přijmouti totiž trnovou korunu'z ruky
boží trpělivě, bez reptání. V tom hledme Marii Pannu následovati
v životě pozemském, nebot všechna utrpení, která člověk s reptá
ním, proklínáním přijímá, jsou úplně bez ceny pro nebe, ano utr
pení větší po smrti připravují! Drazí přátelé, utrpení na světě se
nevyhneme! To je pravda jasnáí Vždyť člověk s pláčem již na
svět přichází a opět v bolestech opouští svět. Od té chvíle,
co první rodičové v ráji zhřešili, je tento pozemský ráj navždy
zavřen a tím trvalá blaženost na světě přestala. Naopak, od této
chvíle utrpení a strasti všeho druhu jsou našimi společníky od
kolébky až do hrobu. Tak stal se svět údolím slzavým! A je to
tedy hrozný klam, věří-li někdo, že toto údolí slz dovede někdo
obrátiti opět v ráj, nebo v nebe na zemi. Pravím — je to klam

*
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hrozný, poněvadž Bůh sám řekl zcela jasně: >V potu tváře své
jísti budeš chléb, dokavad se nenavrátíš do země, z kteréž vzat
jsi.: (1. Mojž. 3, 19.)

A jak jsme viděli, ani Maria Panna nebyla ušetřena útrap !“
A jsou lidé, kteří sami přece zříditi si chtějí ráj, tedy proti Bohu
a bez Boha?! Než jaké to může býti nebe, jaký to může býti ráj
bez Boha?! To, co ráj, nebe činí místem blaženosti, jest přece
právě Bůh a jeho odměna! Bez Boha je nebe, štěstí trvalé, pravé,
nemožné. A skutečně vidíme, jak vypadá to nebe bez Boha na
zemi! Denně čteme zprávy o vraždách, sebevraždách, podvodech
a jiných nepravostech. Ty radovánky světské, zábavy a plesy
i v dobách, v nichž pořádati křestanu zakázány, jsou jen klamné,
nepravé, jen nějaký čas trvající, které se brzy bídou, nespokoje—
ností, nenávistí, válkami a jinými útrapami vystřídají. Hle, to je
to nebe na zemi! Zdá se, jakoby lidé neměli dosti na těch stra
stech, které musíme všickni na světě trpěti, ještě si svévolně, ne
rozvážně a nerozumně _život ztrpčují a věčnost hroznou připravují.
Tací lidé, jak patrno, pravé nebe na zemi nemají, a po smrti ho
nezaslouží! — Nuže, chceme-li se vybnouti věčné záhubě, nutno
nám, bychom si život svůj zařídili dle vzoru Matky boží, bychom
tedy utrpení z ruky boží přijímali trpělivě a záslužné snášeli.

Avšak, řekne snad někdo: kterak mohu trpělivě, bez reptání
snášeti neštěstí, 'soužení, bez viny zlé osočování a pomluvy atd.?“
Hle, opět je nám Maria Panna vzorem. I my

2. musíme jako Maria Panna pevně věřiti, že Bůh tu korunu
trnovou v korunu slávy promění!

Ano, drazí přátelé, víra ulehčí utrpení a v blaženost pro
mění. Maria Panna dobře věděla, jak trpký život ji čeká! Věděla,
že od té chvíle, kdy, jsouc poslušna vůle Nejvyššího, od té chvíle
totiž, co andělu jí zvěstujícímu vyřkla slova: »Aj já dívka Páně,.
staniž mi se podle slova tvéhOa (Luk. 1, 38 ), že od této chvíle
počíná splétati sobě korunu trnovou, ale pevně též věřila, že od
měna věčná jí připravena. A tato pevná víra byla jí vůdčí hvězdou-.
bolesti plnou cestou životem pozemským. Výsledek pevné víry
v Boha to byl, že Maria Panna neklesala na mysli, když ona,
Královna nebes, v největší chudobě stlala tvrdé lůžko Králi všech
králů v prosté jeskyni betlemské. Pevná víra v Boha to byla, že
Maria Panna nereptala proti Bohu, když za noci dalekou cestu
do krajin neznámých před hříšným Herodesem nastoupiti musila!
Víra to byla, že Maria Panna nepřestala hledati v ulicích jerusa
lemských, dokud ztraceného Syna třetího dne nenašla! Skalopevná
víra to byla, že Maria Panna nespílala nepřátelům Kristovým,
kteří přednost dali Barabáši-lotrovi před nejnevinnějším z lidí,
jehož jako největšího zločince mezi lotry na kříž přibili! Ano víra
to byla, že Maria nezoufala, když Syn její s kříže hlasem silným
volal: »Dokonáno jesti: nebot věřila, že této chvíle dokonána
i její bolest, a nyní že nastává odměna! A skutečně, po hrozném
pátku brzy ozývá se: Alleluja, vstalt jestl — a 40 dní na to od
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chází Kristus na nebe, aby tam Matce své připravil místo mezi anděly
a svatými nejčestnější! — Hle, tak Bůh odměnil pevnou víru
Matky své. Od této chvíle může říci Maria Panna, co o ní praví
Plsmo sv.: » . . . a ve shromáždění svatých zdržování mélc

Avšak, drazí přátelé, co platno, kdybychom slavili dnešní
svátek pouze vzpomínkou na slávu Panny Marie, co by nám pro—
spělo, kdybychom odešli z tohoto chrámu bez pevného úmyslu
následovati Pannu Marii v její pevné víře. Zajisté že musíme i my,
chceme-li šťastně opustiti tenco svět, s pevnou vírou v odměnu
boží každé utrpení snášeti. Tak trpěla i ta nesčetná řada sv.
mučedníků, kteří i líbali mučednické nástroje, pevně věříce, že —
jak sv. Pavel praví: »Utrpení tohoto času nejsou rovna budoucí
slávě, kteráž se zjeví na nás: (k Řím. 8, 18.). Když čteme dnes,
kterak první křesťané byli pro víru mučeni, dravým šelmám před
hazováni, pronásledováni, když čteme, že pohrdali dary a důstoj
nostmi, jež jim pohané nabízeli, zřeknou-li se víry sv., poznáme,
jak pevná byla jejich víra v odměnu věčnou, v odměnu, kterou
dáti může jen Bůhl S radostí umírali sv. mučedníci s modlitbou
na rtech k Matce boží, k té Královně mučedníků. ——Ovšem od
té doby uplynulo již mnoho let, a za tu dobu mnoho se změnilo.
Dnes víra mizí! Tehdy křesťané umírali za víru, dnes však mnohý
křesťan za tu víru se stydí a ji tupí i se jí zříká. A jaký toho
následek? Jsou snad lidé šťastnější, spokojenější, ctnostnějšlř Ty
vraždy, sebevraždy, kterých denně plné jsou noviny, jsou důka
zem, že tacl lidé nejsou šťastni, ale zoufalí. Nemajíce pevné víry
v Boha, nedovedou neštěstí snášeti, sahají po zbrani smrtící. Kde
není víry, tam nemůže býti spokojenosti. V domě, v němž není
Bůh řádně ctěn, tam místo modlitby ozývá se klení, hádky a ro
zepře, které mívají někdy dohru před soudem! A což ty stále se
plnící káznice, věznice a jiné podobné budovy, zdaž nejsou ony
důkazem, že víry v lidu ubývá? A čím více budou se prázdniti
chrámy, tím více bude třeba stavěti káznice a polepšovny a po
dobné budovy. Běda však těm, kteří rvou ať slovem neb tiskem
víru ze srdcí lidí, běda těm, kteří nechaji se svésti na cestu ne
Věry, běda rodičům, kteří, majíce povinnost slovem i příkladem
svěřené duše k Bohu vésti, ještě jejich záhubu připravují!

Drazí přátelé! Byly doby, kdy národ náš od cizinců nazýván
byl národem svatým, národem mariánskýml Tehdy byl národ náš
šťastný a slavný. Předkové naši v úctě měli nejen Boha, ale ijeho
Matku, o čemž svědčí ty nesčetné kaple, chrámy, sochy a obrazy
Matky boží. Bohužel zapomíná národ náš na Matku boží, na tu
Matku, kterou nám umírající Kristus doporučil. A nebude lépe,
dokud národ náš opět nevrátí se k Bohu a Matce jeho, dokud
neprohlédne ten klam, ve kterém se nalézá. Pravda, mluví a píše
se stále o pokroku, avšak pokrok k bezbožnosti, ke hříchu není
žádný pokrok. Malá ukázka! Pokrok, vzdělání jeví se zajisté nej
lépe na školství. Nuže, r. 1912 byla v Rakousku zaplacena na
školy vysoká summa, ale na kriminály poměrně vyšší. Zde patrno,
kde že je ten pokrokl I nemoc má pokrok, ale ten pokrok je



—422_

nezdravý a končí — smrtí! A podobně pokrok v bezbožnostir
v nevěře končí — smrtí věčnou!

Drazí přátelé! Mějme před očima často obraz zdejšího
chrámu, obraz oslavené Rodičky boží, jděme cestou, kterou ona
na zemi kráčela, cestou trpělivosti a pevné víry a vězme, že dle
dnešní epištoly bude jednou ve shromáždění svatých zdržování
naše! Amen. yan Hadek, katecheta.

Na nedeli jedenáctou po sv. Duchu.
»Kdy třeba hlavně mluviti; a mluviti právě “Pa

Napsal Dr. Karel L. Řehák.

1. Staré přísloví dí: »Mluviti jest stříbro, mlčeti jest zlatoc,
a to znamená, že v životě mnohem častěji lépe jest mlčeti, nežli
mluviti, ježto vmnohomluvení nebývá bez hříchu; kdož pak zdržuje
rty své (v mluvení), opatrný jeste (Přísl. 10, 19.) a vyvaruje se
tedy mnohých nepříjemných příhod a zlých následků.

Ač tedy zpravidla zdrželivost v řeči velikou cenu má, tož
přece více umění má ten, kdo dovede mluviti v pravý čas,_nežli
ten, kdo dovede jen mlčeti. Má se to s námi jako s hudebníky.
Hudebník musí také někdy mlčet, když druhové jeho hudbu
provozují, anebo zpívají; a toto mlčení, anebo jak hudebníci ří
kají zachování pausy v pravý čas, jest také uměním; avšak da
leko vyšším uměním jest to v pravý čas a správně zpívati nebo
na nějaký nástroj hráti, nežli mlčeti!

Umění ale, mluviti právě, naučil Pán ]ežíš, dle vypra
vování dnešního evangelia, člověka. který dotud, jsa hluchoněmý,
neuměl leč mlčeti. Prosme i my Spasitele, aby nás všechny na
učil mluviti právě, t. j. dle ustanovení božího, pro čest boží i ke—
vzdělání bližních. Nebo věru přemnoho jest křesťanů, kteří jsou
i hluší ku poslouchání slova božího, i němí, když povinni jsou
mluviti, a hřeší tak způsobem mnohonásobným.

Pro dnes připomeneme si zvláště dva způsoby, kdy jsme
povinni mluviti právě a kdy mlčeti jest veliký hřích a trestuhodná
lehkomyslnost.

2. Pravý způsob, kdy povinni jsme mluviti právě, jest svá
tostní zpověď.

' V té proviňují se mnozí, že hříchy své zamlčují nebo zmen
šují, z bázně, aby prý zpovědník o nich zle nemyslil; a z ostý
chavosti, aby se nemusili zahanbiti.

Ku provinění svému řádně i kajícně sepřiznati nechtěli již
první rodiče v ráji. Adam schoval se před Hospodinem; pak se
omlouval svou nahotou; a když již zamlčeti nemohl. že požil
ovoce zapovězeného, jal se provinění své sváděti na družku svou,
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jež mu ovoce zapovězeného nabídla ; a ta sváděla provinění své
zase rychle na hada! '

A podobně jednávají mnozí hříšníci. Zamlčují provinění svá,
kdežto přece jinak řádně odpuštění dojíti nemohou; ai když jim
zpovědník otázkami svými přiznání se usnadniti se snaží, nepři
znávají se přece docela, hříchy své omlouvají, zmenšují, anebo
i přímo jich popírají. Co jim je ale taková zpověď bez zkrouše
ného vyznání plátna? Zdaliž jednání hříšníků neupřímných ve sv.
zpovědi nepodobá se jednání člověka umazaného, jenž se chce
umýti vodou — špinavou?

Kdo ve sv. zpovědi jinak vypovídá, nežli jak se před Bohem
zná, a jak mu svědomí jeho před oči staví, jedná svrchovanou
měrou pošetile! A netoliko to. On se dopouští nové, hrozné
urážky Boha, a svolává nové tresty od spravedlnosti jeho na sebel
Neboť ukládá nám Spasitel za podmínku k odpuštění kající do
znání před náměstkem svým a pevnou přípověd, že hříchu svého
budeme hleděti všemožně napraviti. Kdo pak těmto podmínkám
se nepodrobuje, rozhřešení kněžského hoden není. A jestliže by
kněz neupřímnosti kajícníka nepoznal, a rozhřešení, t. j. věc svatou
jemu udělil, jest rozhřešení to neplatné, podvodem uloupené, a
nazývá se proto i — svatokrádež!

Proto, kdo jsi se nestyděl před Bohem všudypřítomným a
vševědoucím hřešiti, nestyď se také za odpuštění prositi, zejména,
že zpovědník, sám jsa člověkem křehkým, má útrpnost s jiným
člověkem, jenž v křehkosti klesl. Kdo by ale rány své duchovní
nechtěl zjeviti duchovnímu lékaři, od Boha určenému, jenž za
žádnou cenu nikdy ničeho ze zpovědi vyjeviti nesmí, byť by i jako
sv. Jan Nepomucký anebo sv. ]an Sarkander musil muka i pře
bolestnou smrt podstoupiti, ten bude v den soudný zahanben
před světem celým, a hanba jeho nepomine po celou věčnosti

3. Jiný způsob, kdy povinni jsme pod těžkým hříchem mlu
viti právě, naskytuje se jednomu každému v úřadě jeho, když
totiž péči jeho svěřeny jsou duše jiné.

Povinnost mluviti právě mají tedy rodiče k dětem svým,
zaměstnavatelé k dělníkům i služebným svým, vrchnosti ku pod
řízeným svým. jestliže mlčí tito, když mluviti mají, stávají se
spoluvinnými na hříších těch, jež od hříchů odvrátiti, v nevědo
mosti jich použiti a k dobrému vésti měli.

Ukáži to v podobenství. Vysype se někde u večer ohnivá
jiskra, které mohl někdo snadno prstem umačkati. Nikdo si jí ale
nevšiml, vítr ji v noci rozfoukal, učinil se z ní oheň, a pak, že
nikdo lidi nevzbudil a o pomoc nevolal, z ohně malého stal se
veliký požár, jenž zachvátil snad celou dědinu nebo i celé město.
A podobně se děje, když rodiče a jiní představení nevšímají si
toho, kterak jejich děti a podřízenci dělají si potají nedovo
lené známosti, mluví nestoudné věci, rouhají se věcem svatým.
Z takových, zprvu snad jen malých věcí, povstávají požáry smil
srva a kletby do celých rodin i do celého kraje. Kdo nebránil
ale počátkům těchto věcí zlých, jest spoluodpovědným za ně!
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Kdybyste spatřili, že když svěřenec váš prohlíží si někde
ve výkladní skříni nějaké novinky, někdo zatím tahá mu peně
ženku nebo hodinky z kapsy, kdo z vás by toho klidně snesl?
kdo neokřikne zloděle a nepůjde o jeho zločinu vydali svědectví
i u soudu?

A hlel Když jedná se ne o několik snad jen korun, ale
o čistotu srdce, spokojenost mnohých, ctnost i nejbližších a jich
život věčný: mnoho-li jest těch, kteří nevinného varují a zlotřilce
kárají, kdežto přece povinni jsou mluviti právě?

Tu přemnozí zcela klidně k tomu přihlížejí, když rozliční
výrostkové po hospodách utrácejí, Bohu se rouhají, sluhy Páně
co nejhanebněji napadají, ustanovení cíkve Páně tupí a v posměch
uvádějíl Ba mnozí i sami polénka do žáru přikládají, do schůzí
zřejmých neznabohů chodí, jich noviny i hanopisy nejen čítají,
ale i rozšiřují, i svými haléři podporují! Č jak budou jednou bě
dovati takoví: »Běda mi, že jsem mlčellc

Není ovšem jeden každý způsobilým, aby na urážky Boha
a sluhů jeho iustanovení jeho mohl vydatně odpovídati; ale
každý může i má společnost takovou opustiti, a aspoň několika
slovy opovržení bohopustému jednání vyjádřiti.

Nemůže ovšem každý na obhájení cti boží i svých bližních
články do novin sepisovati, anebo i celé knihy vydávati; ale'je
den každý může bohaprázdnému tisku opovržení na jevo dáti;
doma, při svých lidech špatných listů net'rpěti, &'ani v nejmenším
penězi svými jich nepodporovati. —

Prosme tedy Spasitele, aby naše jazyky rozvázal, bychom
mluvili právě; zejména abychom vždy zkroušeně i úplně se zpo
vídali, čest boží i dobré jméno svých bližních náležitě hájili, by
se i na nás vyplnila jednou slova Páně: >Kdo mne vyzná před
lidmi, toho i já vyznám před svým Otcem v nebesích.“ Amen.

Neděle jedenáctá po sv. Duchu.
>Připomínám pak vám, bratři, evan

gelium, kteréž jsem vám kázal, kteréž
jste i přijali, v němž i stojíte, skrze
něž i spasení béřcte, ač držíte-li, jak
jsem vám kázal, leč byste byli nadarmo
uvěřili.< (I. Kor. 15, 1.—2.)

Dnešní epištola, z níž jsme několik veršů slyšeli, psána byla
od apoštola sv. Pavla pro křesťany v městě Korintu žijící.
Korint bylo hlavním městem krajiny Acháje v zemi řecké. Mělo
dva přístavy, v nichž panoval čilý obchodní ruch, čímž město
samo na bohatství velmi získalo. Avšak s bohatstvím šířil se
zároveň v Korintu život prostopášný. A hle, do tohoto města
přišel asi kolem roku 52 po Kr. sv. Pavel kázati víru Kristovu.
Svou horlivostí a výmluvností získal tu během roku mnoho duší
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Kristu Pánu, tak že i zde obec křesťanskou (církev) založil. Dokud
sv. Pavel v Korintu byl, víra Kristova se utěšeně šířila, ale jinak
tomu bylo, když tento horlivý apoštol odejíti musil z nově zalo—
ženě obce křesťanské do Asie. Za jeho nepřítomnosti totiž po—
vstaly v Korintu rozmíšky a nesrovnalosti ve víře, ano mnozí
i vraceli se ku pohanství. O tomto smutném stavu církve dostal
sv. Pavel zprávu, která přiměla jej k bezodkladnému zaslání listu
čili epištoly u víře nestálým Korinťanům. V tomto listě, jak
jsme dnes slyšeli, připomíná jim evangelium, kteréž on jim kázal,
kteréž přece již přijali, a skrze něž jen spasení dojíti možno. Vý
slovně vašk jim píše, že jen pod tou podmínkou spasení budou,
jestliže se přidrží toho, co jim kázal, jinak že by byli marně uvě
řili, čili jinými slovy, že ke spasení nutno jim nejen víru znáti, ale
i podle ní žíti. A tato pravda platí zajisté i všem nám. Proto
připomeňme si i my tuto pravdu a ku poučení svému uvažujme
o tom, že:

1. víru Kristovu máme dobře znáti, a
2. dle této víry máme též žíti.

Pojednání.
]. Víru Kristovu máme dobře znáti. Proč, k čemu? .- Ke

spasení! Vždyť Bůh člověka proto stvořil, aby ho člověk po—
znával, ctil, miloval, jemu slouži! a tak na věky spasen byl. Tuto
pravdu, drazí přátelé, třeba míti stále před očima za nynějšího
hříšného, zvráceného nazírání na život lidský. Nejsme tedy na světě
jen proto, bychom světa všemožně užili, na věčnost však nemyslili.
Nikoliv! Zde na světě jsme jen jako příchozí, kteří za krátko
opět odejíti musíme, bychom kladli účty z krátkého pobytu zde
na světě. Proto třeba přípravy na tento odchod do věčnosti,

_a to přípravy, která počíti má již v nejútlejším mládí. Svědomitá
matka, která si je vědoma svých povinností a zodpovědnosti před
Bohem za výchovu svých dítek, záhy učí dítky své znáti Boha.
Tak toho žádal slavný biskup Ketteler, když pravil, že prvním
základům víry sv. učí se dítě na klíně mateřském. A Bohu díky,
ještě nevymřely úplně matky a otcové v naší vlasti, o nichž platí
slova staré písně: »český otec, česká máti, učili mě Boha znátic.
Ano, rodičové jsou první, a před Bohem zodpovědní učitelé dítek
svých. A běda rodičům, kteří svým špatným příkladem, svou ne
všímavostí a lhostejností u víře ničí víru v srdcích dítek, poněvadž
-v první řadě od nich bude Bůh požadovati duše jim svěřené.
Co by platna byla všechna péče rodičů o hmotné zaopatření
dítek jejich, o jejich štěstí pozemské, když o duši jejich by ne
dbali! >Co platno člověku, kdyby celý svět získal, ale duše své
škodu trpělřc — Německý básník Grillparzer vypravuje ;o sobě,
že v útlém mládí byl zbožný. Jednoho dne uslyšel však z úst
pochybovače tato slova: »Kdo ví, je-li po tomto životě jaký
život!: A hle, sám přiznává se jmenovaný básník, že od této
chvile byla otrávena jeho duše, tak že od tohoto okamžiku po—



—426—

čala nejsmutnější léta jeho života. Tak zhoubně působí několik
nerozumnýcb, hříšných slovl Bohužel, že jsou i někteří rodiče,
kteří podobně jednají s duší vlastních dítekl

Sledujme dále dítko do školy vstupující. Zde se učí čím
dále tím důkladněji Boha a povinnosti k němu znáti. A hle,
stává se mnohdy, že to, co kněz ve škole při náboženských ho
dinách vystavěl, to nesvědomití rodiče doma svým špatným pří
kladem, slovem nebo posměchem zboří! A tak práce kněze byla
marna. Dítě si myslí, že náboženství není potřebí, poněvadž
doma denně vidí, jak se proti náboženství jedná. Dítě uvažuje
takto: Kdyby náboženství a znalost víry byla potřebná, tu by se
rodiče moii přece denně modlili, do chrámu Páně by šli, ke
stolu Páně by přiklekali a mě k témuž nabádalil Než, místo
toho'vidi snad doma pravý opak toho, a proto o víru a její
znalost se nestará, náboženství se mu protiví, a když ze školy
vystoupí, tu to, co ještě z náboženství snad znal, nyní rychle
zapomíná, o poučení nedbá, rodiče si ho nevšimnou a ostatní
zkázu již dokoná podobná k víře lhostejná společnost a špatná
nevěrecká četba. Drazí přátelé! Na koho jednou po smrti bude
naříkati takto zničená duše? Na koho pak padne celou tíhou
trestající ruka boží? Mnozí rodiče si myslí, že vykonali svou
povinnost k dětem, když jim zaopatřlli slušné postavení; avšak
pouhé slušné postavení. učenost, bohatství, sláva světská — to
vše bez náboženství člověka nespasí! — Přírodozpytec Darwin
byv kdysi tázán, kterak smýšlí o Kristu Pánu, odpověděl: »Pa-'
desát let jsem se obíral zkoumáním červů a neměl jsem času
přemýšleti o Kristulc Drazí přátelél Co mu tedy celá jeho věda
bez náboženství byla platnař — Roku 1853 umíral francouzský
přírodozpytec Arago. Přátelé ho připravovali na cestu do života
věčného. Těmto se nemocný přiznal, že po celý život svůj na
smrt nemyslill Ano, lidé pro samé starosti časné nevšímají si'
toho, čeho pro věčnost třeba. A tak, jak tomu je dnes. tak bylo
již tehdy v Korintu. Proto sv. Pavel psal Korinťanům: >Pří
pomínám vám evangelium, kteréž jsem vám kázal.c Chtěl, aby
stále na mysli měli učení pravé, učení to Kristovo, aby znajíce
pravou víru, nedali se od ní ničím odvrátiti. A podobně i nám
třeba, abychom si učení Kristovo často připomínali, to učení, jež
nám již jako dětem bylo hlásáno, bychom učení to tedy stále
milovali, rádi poslouchali ičetli, ale učení falešných proroků, řečí,
spisů a novin nevěreckých, neb takových, které víru a vše, co s ní
souvisí, uráží i ničí, ve svém okolí netrpěli!

2. Avšak netoliko víru Kristovu dobře znáti máme, ale idle
ní žíti.

jako rodiče žádají od svých dětí, aby je netoliko za své
skutečné rodiče považovaly, ale žádají od nich také, aby se k ním
jako k rodičům chovaly, t. j. aby je ctily, poslouchaly, milovaly,
krátce, aby též povinnosti k nim konaly. Podobně žádá od nás
Bůh, abychom netoliko uznávali za pravdu, že Bůh jest, abychom
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tedy nejen věřili, ale abychom se k němu jako k nejvyššímu
svému Otci chovali, abychom ho nade vše ctili, milovali, jeho
přikázání ochotně plnili, o jeho čest horlili, jej nikdy a v ničem
a před nikým nezapírali. Kdo říká, že je křesťan, že v Boha
věří, a při tom nežije však jak křesťan žíti má, je dodoben tomu,
kdo říká o sobě, že je Čech, ale česky neumí, nebo se česky
mluviti stydí, nebo česky necítí. A o takovém, který, ačkoliv

echem je, česky mluviti se stydí, platí známý verš: >Kdo se
za svůj jazyk stydí, hoden potupy všech lidí.: Podobně možno
říci: »Kdo se za svou víru stydí, hoden potupy všech lidí a Bůh
žádá od nás život dle víry, jímž se veřejně jako křesťané vždy
a všude prohlašujeme. Vždyť sám výslovně řekl: »Kdo mne vyzná
před lidmi, toho vyznám i já před Otcem svým, jenž jest v ne
besích.: (Mt. 10, 33.) A svatý Jakub praví, že, »jako tělo bez
duše mrtvé jest, tak že i víra bez skutků jest mrtvac. Ano, víra
bez skutků, víra, dle níž člověk nežije, jest marná. Vždyť i ďábel
věří, že Bůh jest; nuže, co mu ta víra-je platnaP

Mnozí lidé sice věří, avšak víru veřejně se stydí vyznati.
Tací ovšem nemohou očekávati odměny slíbené jen těm, kteří
veřejně, bez bázně víru vyznávají. Za viru stydí se zkažený, pyšný,
polovzdělaný člověk. Praví, světoví učenci byli velikou většinou
dobrými křesťany, jako na př. Ampěre, Alexandr Volta, Kepler
Jan, Koperník, Newton atd. Známo, že hudební skladatelé Mo
zart a Haydn byli ctitelé Panny Marie. Mozart na příklad denně
se modlil růženec. Totéž činil slavný vojevůdce Radecký. A tak
bychom mohli sledovati celou řadu slavných mužů, kterým život
dle víry nebyl žádnou hanbou, ano kteří ochotně raději život
dali, než by víru svou zapřeli.—Známý je příklad tento: Tomáš
Morus, kancléř anglického krále Jindřicha VIII, byl zbaven svého
úřadu a uvězněn proto, že byl rozhodným křesťanem. Jeho man
želka navštívila jej v žaláři a s pláčem ho prosila, aby šetřil
svého života, aby se dle přání králova zřekl církve svaté, aby
takto zachránil sebe a svou rodinu. Avšak Tomáš Morus otázal
se plačící manželky; jak že asi dlouho dle jejího úsudku by
mohl ještě býti živ? Načež ona odvětila: »Myslím, že aspoň ještě
dvacet let.< — »A já bych měl: -— řekl on — »pro tak krátký
čas obětovati život věčný? Nikoliv, toho neučiním, raději umru,
než bych odstoupil od víry katolickéh ——Drazí přátelé! Když
se tento muž nelekl ani smrti, tím méně musíme se báti posměchu,
urážek a pohany od lidí, kterým je víra trnem v očích. Vždyť
oněmí ta ústa posměváčků, sklesne náhle jejich odvaha, až při
posledním soudu spatří na pravici právě ty, jimž se zde na světě
pro jejich hrdinné vyznávání víry posmívali a jež proto i tupiíi.
Proto vždy a všude hlasme se ke Kristu, jeho svatou víru ne
ohroženě před celým světem vyznávejme a pak vězme, že i Kri
stus v té rozhodné chvíli na soudě k nám se blásiti bude. Amen.

Yan Hadek.
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Na neděli dvanáctou po sv. Duchu

Výklad

Dnešní evangelium nadmíru jest bohaté krásnými myšlen—
kami, tak že k vůli bohatosti myšlenek chceme celý obsah vy
kládati, aby tím vlce, možná-li, vynikla krása celého příběhu.

Kde a před kým mluvil Pán ]ežíš toto evangelium?
Když již učitelský úřad Páně se končíti měl, poslal 72 učed—

níků svých po dvou do měst a městeček judských, aby kázali,
že již království boží se přiblížilo. Ivedlo se učedníkům Kristovým
na první apoštolské cestě velmi dobře, tak že se k jejich slovu
nemocní uzdravovali a zlí duchové sejim poddávali, a velmi mnozí
slovům jejich uvěřili. I zaradoval se Ježíš Kristus nad učedníky
svými, když mu tak radostnou zprávu přinášeli, neboť jednoduší
neučení učednícijeho poznávali sv.-pravdu jeho spíše, než dle svého
mínění učení fariseové. Proto se obrátil k učedníkům svým a pravil:
Blahoslavené oči . . . . Nad proroky a krále je blahoslavil, protože
vidí a slyší, což oni neslyšeli, ač si toužebně přáli. Vidí očima:
jej vtěleného Syna božího, vidí jeho skutky, jeho divy, slyší sv.
jeho učení, a netoliko ušima slyší, ale i srdcem, a tak pochopili
pravé blahoslavenství. Neboť si přáli králové viděti a slyšeti učení
Vykupitele a přání jejich splněno nebylo, a vám se milosti té
dostalo, že mne vidite, mne slyšíte, proto jste a budete blaho
slavení. To když slyšel jeden, jenž sebe za učeného vzákoně bo
žím měl, a pozoroval, že Kristus Pán učí, že jen ti blahoslavení
jsou a budou, kdož po něm toužili a jeho slovo slyší a zachová—
vají, chtěl ho pokoušeti, aby mu obtíže způsobil, řka: Mistře, co
čině život věčný obdržím? Jako by řekl, což mám tedy já činiti,
abych došel také blahoslavenství? Nebylť učedníkem jeho, ale do
mníval se, že jest pravým učedníkem Mojžíšovým, ač nebyl ani
učedníkem Mojžíšovým dle skutku, ale toliko dle jména. Neptal
se. aby poučil sebe, ale aby měl příležitostzlehčiti řeč ježíšovu.
Ostatně takto činí také mnozí i dnes, že mluví o věcech sv. &
božích ne proto, aby sebe a jiné poučili, ale aby v posměch je
uváděli a jiné odvraceli. Ale se špatnou se pokušitel onen po-_
tázal.

Mínil totiž: řekne li Pán ježíš, aby zachovával zákon Moj—
žíšův, tedy nadarmo káže království boží a ničemu novému
neučí — a řekne-li, že nemá se zachovávati zákon Mojžíšův, tedy
bude jako rouhač a falešný prorok odsouzen. A jak často člověk
si usmyslí něco provésti a myslí, že zcela jistě provede a Pán Bůh
mu vše překazí ku jeho banbě největší, tak se stalo i tomuto
člověku. Co jest nejdůležitějším přikázáním, otom se “velmimnoho
hádali a se pronásledovali učení v zákoně. Kristus Pán nechtěl
však na jejich hádkách podíl bráti, proto se jej otázal: jak čteš
vzákoně? Co myslíš ty, že v zákoně jest ne,důležitější a co jest
prvním přikázáním? A pokušitel odpovídaje, řekl: Milovati budeš . . .
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Tak také opravdu v Písmě svatém na velmi mnohých místech
psáno.

Doporučoval přikázání Mojžíš před smrtí svou, aby ze všech sil
milovali Pána Boha a zachovávali přikázání boží, až do té doby,
kdy přijde Vykupitel, prorok nový, podobný jemu, kterého pošle
jim Bůh. A plnění přikázání božích že bude jim příčinou blaženosti
v životě, spokojenosti a štěstí, a že jim bude příčinou i věčného
pokoje. To Mojžíš tolikráte mluvíval, že i když cítil na sobě ko
nec života, ještě jednou všecken národ zavolal, aby 'mu přikázání
boží na srdce vložil, a v Písmě sv. nařídil jim, aby nikterak ne
zapoměli na přikázání boží, že si je mají často připomínati, jako
by je měli stále před očima. V. 6.' 7. pravil Mojžíš: »a budou
slova ta, která přikazuji tobě dnes v srdci tvém: a budeš je vy
pravovati šynům tvým a je rozjímati sobě* v domě svém i jda.
cestou, léhaje i vstávaje, a uvážeš je jako znamení na ruce své a
budou mezi očima tvýma hýbati se a napíšeš je na prahu a dve
řích domu svého.: Tím chtěl Mojžíš jim důtklivě na srdce vlo
žití milovati Boha i bližního a tak nezapomínati na své nebeské
povolání. Ale přikázání Mojžíšovo brali zákoníci doslova a špatně
vykládali a učili. Každý nosil přikázání napsaná na rukou na
pergamenových řeméncích a zavěsili je na přikrývku hlavy, aby
opravdu se jim míhalo mezi očima, napsali je na dveře i práh,
ale učili, že bližními jejich jsou jen rodáci jejich, ne pak každý
člověk, ostatní mohou nenáviděti, čímž obrátili zákon hlavou dolů.
Co nemusili bráti do slova — na písmenu — do slova brali, ale
ducha zákona zabili tím, že není každý člověk naším bližním, a
proto že není třeba každého milovati. Ostatně nesmíme se tomu
smát, neboť mezi křesťany jest podobný nemrav, že má sice ve
světnici kruciňx a obrazy sv. a kropenku a růženec a při všem
tom volá kruciíix jen při klení, a sám jest obrazem ďábla, a jest
nečistý v řeči a myšlenkách, že by bylo mu třeba nejen svěcenou
vodou se pokropiti, ale celou duši svou pokáním vyčistiti, aby
aspoň drobet byl křesťanu podobným.

Jak my zapomínáme na příkaz láskyl
Co na příklad mezi námi nezpůsobila stranníckost politická?

Kolik nesváru, žalob, křivých přísah, ano i vražd, jakoby nebyl
nám znám největší zákon boží: Miluj Boha & bližního. Bližním
jest tvůj soused, ať jest jakýkoliv, bližním jest člověk, at mluví
jakoukoliv řeč, bližním jest člověk, at má jakoukoliv pleť. Bliž
ním jest i stoupenec kterékoliv strany, jej musím milovati, blud
jeho nenáviděti a jej se vystřihati. jak jsme daleci ducha Páněí
Mnozí'domnívají se, že jim příslušnost k jedné straně velí býti
nespravedlivým a nemilosrdným k příslušníku druhé strany. Ani
přísaha a svědectví pravdivé je neváže a domnívají se, že smí vše
činiti v zájmu strany aneb národa. Pius IX. ve svém Syllabu musil
odsouditi větu, že »v zájmu národa lze použiti každého i nedo
voleného prostředku k dosažení cíle. I zrušení přísahy, jakož
i zločiny zákonu věčnému odporující nemají se tupiti, ale chváliti,
když se z lásky k vlasti dějíc. (Proposice 64.) Co jest to ji
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ného, než starý blud v době nové. Kde zůstává spravedlnost a
láska?

Když tedy pokušitel odpověděl co za největší přikázání v zá
koně má, zahanbil jej Pán ježíš řka: »dobře jsi odpověděl:,jako
by řekl: »ptal jsi se mne a sám dobře víš, nač se mne tážeš,
jen plň to, co víš, že dobré jest, a život věčný obdržíšc. Když
tedy viděl se zahanbena, že zbytečně se ptal, chtěl sebe dále
omlouvati, jako by nerozuměl přikázání docela. Tot jest ovšem
způsob všech špatných lidí, kteří by rádi škodili, kdyby mohli a
když nemohou, omlouvají se, že nechtěli a nevěděli — tak také
pokoušející zákoník řekl k Pánu Ježíši: »Kdo jest můj bližní?
Kolik lidí mám milovatiřc Aby tedy mu věc objasnil, Kristus
Pán zase příklad ze života vzal a vyprávěl o kupci, cestujícím
z ]erusalema do ]ericha. Bylať & do dnes jest cesta zjerusalema
do jericha velmi nebezpečná, neb kolem ní byla a jest pustina
plná doupat loupežnickýcb, kteří tam pocestné vraždili, tak že se
cestě z ]erusalema do jericha vedoucí říkalo cesta krvavá. Praví
tedy Kristus Pán příklad o kupci oloupeném a zraněném, aby
o pomoc volati nemohl. jdou jeden po druhém: od služeb božích
kněz, a pak levita a žid a nechávají zraněného ležeti, aby neměli
obtíže s úřady a práci a tak ubohého v zoufalství by uvedli. Za
nimi šel cestou Samaritán. Kdobyl Samaritán židuř Samaritán
byl každému židu solí v očích. Žd se vyhnul Samaří a šel okli
kou do ]erusalema. Samaritán nepřijal pod střechu muže, jehož
tvář obrácena byla k jerusalemu. Největší náboženská a národní
nevraživost rozdělovala tyto dva kmeny v jedné zemi bydlící.
Kristus Pán použil toho příběhu, aby ukázal, co může pojíti ze
vzájemné lásky a co může pojíti ze záště. Chtěl tím ukázati na
jisto, jak převrácená byla nábožnost kolemjdoucích, kteří se měli
za učedníky Mojžíšovi a plnitele zákona, a jak byl opravdu milo—
srdný Samaritán, jehož měli za pohana horšího. Proto chtěl při
nutit Kristus Pán pokoušejícího zákoníka, aby vyznal, že jest
Samaritán bližním zraněnému kupci více než ostatní kolemjdoucí,
a tím mu dal napomenutí, aby konal právě tak, jak konal Sama
ritán, právě za týchž okolností, jako tento konal. Ty jdi a učiň
též. Ted víš, co jest v zákoně největší přikázání, víš, kdo jest
tvůj bližní, jdi a učiň taktéž. Ale byl-li tím napomenutím pokou
šející zákoník obrácen a napraven, evangelium zmínky nečiní.
]estit zajisté těžko něco za pravdu uznati, a věděti, že něco jest
lepší než jiné, ale konati jest daleko těžší.

Také můžeme pozorovati v evangeliu dnešním, že právě po
kóušející zákoník velmi dobře zákon znal, ale zcela špatně roz
uměl — a dokonce špatně plnil. Rovněž tak jest s křesťany, kteří
sice velmi mnoho znají z učení Páně a slovo boží často slyší, při
tom však jen pokušiteli jsou. kteří nechtějí sebe poučiti, ale chtějí
posuzovati. Učme se pilně plniti zákon.

Sami však ze sebe nic nemůžeme, ale dostatečnost naše
z Boha jest, který v nás musí působiti pravé poznání i chtění a
o to musíme žádati, jak nám i dnešní modlitba v missále před
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pisuje: Bože, jehož darem jest, že ti věřící tvoji věrně a chvalně
slouží, dejž nám, prosíme, at po tom, co jsi nám slíbiti ráčil, bez
závady se přičiňujerne — skrze Pána našeho Ježíše Krista. Amen.

V.

Neděle dvanáctá po sv. Duchu.
Církev katolická jest milosrdným Samaritánem.

»Měj o něj péči-; cožkoli nadto vyna
ložíš, zaplatím tobě.: (Luk. 10, 35.)

Samaritán v dnešním evangeliu jest obrazem naši sv. kato
lické církve. ]ako Samaritán ujal se nešťastného, tak církev svatá
ujímala se vždy a stále ujímá nesťastných všeho druhu. Samari—
táné byli smíšenci z Israele a pohanů; jejich náboženství bylo
také smíšeninou pohanstvíazákona Mojžíšova. Když totiž assyrský
král Salmanasar vyvrátil království israelské, utekli domácí oby
vatclé z veliké části do hor a po válce pak splynuli sAssyrskými,
kteří tam byli usazeni po vyvedení Israele do zajetí. Tito smí
šenci, Samaritáné, byli u židů, kteří se vydávali za pravé členy'
národa vyvoleného, v největší nenávisti. Proto užil Pán ]ežíš při
podobenství dnešním právě Samaritána, který se slitoval nad zra
něným židem, ač nejbližší z národa židovského, kněz a levita,
nedbali nářku a voláni o pomoc zraněného. Chtěl tím'božský
Spasitel naznačiti, že v čas neštěstí každý člověk má býti bližním
druhému, poněvadž všichni jsme dítkami jednoho Otce nebe
ského.

Církev katolická, jež do lůna svého přijímá každého, židy
i pohany, jest milosrdným Samaritánem a prokazuje milosrden
ství tělesné i duševní pro blaho časné a věčné každému, kdo se
pomoci dovolává, ba sama vyhledává nejopuštěnější, aby jim uleh—
čila, jak to činil zakladatel, ]ežíš Kristus.

Dnes ukáží jen přehledně, jak veliké skutky tělesného milo
srdenství prokazovala stále církev všem bez rozdílu v chudobě,
nemoci, otroctví a v žaláři.

Pojednání.
1. »Chudé vždycky máte mezi sebou,: pravil božský Spa

sitel. Většina lidí jest chudých, kteří těžkou prací musejí si chleba
dobývati, a mnoho těch, kteří jsou odkázáni na pomoc svých
bližních. »Co jednomu z nejmenších jste učinili,< pravil Pán ]ežíš,
„mně jste učinili.: Proto církev starala se od nejprvnějších po
čátků o nejnešťastnější a nejopuštěnější.

Hned za dob apoštolských nebylo chudých mezi křesťany.
Čteme ve skutcích apoštolských: »Aniž pak byl mezi nimi k do
nuzný. Neboť kolikkoli bylo těch, kteří měli pole neb domy, pr o
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dávajíce, přinášeli peníze za ty věci, kteréž prodávali a kladli je
knohám apoštolů. I rozdělovalo sejednomu každému, jakž komu
potřebí bylo.: (4, 35.) Toto společné užívání statků nemohlo
ovšem dlouho trvati, poněvadž křesťanů stále více přibývalo. Proto
církev ustanovila otce chudých, kteříjednotlivcům pomáhali.]mění
církve bylo jměním chudých. Každý dle možnosti měl přispívati,
aby se chudším ulevilo. Proto biskupové už v prvních stoletích
konali sami ruční práce, povzbuzovali své kněze. aby především
chudé měli na zřeteli. Proto píše sv. Ambrož: >Církev nemá pro
sebe ničeho, leč víru. Všechen majetek církve jest na-vydržování
chudých.: (40, Bl.) Sv. Possidius vypravuje o sv. Augustinu:
»Chudých byl stále pamětliv jak z příimů církevních statků, tak
z obětí věřících. A sv. Ambrož praví o něm: >Dával i zlaté ná
doby pos—vátnérozlíti na peníze pro zajaté a chudé.: Tak pomá
hala církev v prvních pěti stoletích.

Od té doby pak nabyla péče o chudé jiné tvářnosti. Také
stát měšťanský věnoval svou péči chudým; zařizoval veřejné pod—
pory, nadace a sbírky, staral se, aby každý mohl přiměřenou
prací vydělat si chleba. Biskup v diecesi byl vrchním otcem chu
dých, který měl ku pomoci své duchovenstvo a plno obětavých
křesťanů a úřady světské a státní.

Od XVI. století nastala změna, a to k horšímu. Církev byla
o majetek svůj olupována, nadace chudých byly jí odňaty a svě
řeny správě státní, která peněz užívala ku potřebám jiným a o chu
dinu se více nestarala.

Za naších dob hledí stát i církev uleviti bídu chudiny.
V církvi katolické povstaly řády a společnosti, jež se výhradně
věnují chudým. Každému znám jest zvláště spolek sv. Vincence
z Pauly, jehož členové vyhledávají chudé a nešťastné, aby jim dle
možnosti přispěli a v bídě a neštěstí ulehčili.

Církev stále vybíz—Lvšecky křesťany, aby dle možnosti chu
dých se ujímali. Biskupové denně dostávají plno prosebných listů,
aby různým osobám v neštěstí a bídě se nalézajícím přispěli ku
pomoci. Až v soudný den žasnouti bude svět, co dobrého vyko
nala církev katolická pro nejchudší a nejopuštěnější,

2. Církev starala se vždy také o nemocné.
Za časů apoštolských byl dům každého bohatšího křesťana

nemocnicí. Bohatí radovali se, že mohou Pána Ježíše vnemocném
obsloužiti. Sv. Pavel napomínal všecky k této svaté službě, řka:
»Prosíme vás, bratři, potěšujte malomyslných, přijímejte nemocné,
trpělivě se mějte ke všem!-: (Thes. 5, 14.)

Když však církev nabyla svobody a rozšiřovala se po všech
zemích, a domy bohatých nemohly přijmouti tolik nemocných,
jichž tím také více přibývalo, začala církev stavěti nemocnice, kde
nalezli nemocní výživy i ošetření. V každém biskupském sídle
byla zřízena nemocnice. Tak na př. sv. Basil, když se stal arci
biskupem v Caesarei, věnoval nejprve zvláštní péči nemocným.
Vystavil velikou budovu, v ní pokoje pro nemocné, pro ošetřo—
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vatele, pro lékaře, řemeslníky a dělníky. Sv. Rehoř Naz. praví
že se ústav ten podobal novému městu. A jako pro hlavní město
Caesareo stavěl sv. Basil nemocnice i v menších obcích, jak stvr
zuje sv. ]an Zlat.

Aby nemocnice byly zabezpečeny pro všecky časy, starala
se církev o to, aby u věřících nalezla podpory, by odkazy, na
dacemi pamatovali na tyto dobročinné ústavy. Nemocnic stále
přibývalo, a nemocní nalézali v nich něžného ošetření.

K tomu zakládaly se řády a společnosti náboženské, aby
nemocní byli obsluhování od lidí k službě té zasvěcených, kteří
by nejen ošetřovali, ale i o léky a všecky potřeby se starali. Sami
králové, knížata, dámy z nejpřednějších rodin věnovali se službě
nemocných. Sv. Jan z Boha založil řád milosrdných bratří, který
se rozšířil brzy po všech zemích v Evropě a jiných dílech světa.
Sv. Frant. Sales. založil řád salesiánek, sv. Vincenc z Pauly řád
milosrdných sester, kteréž řády předstihujl se v obětavé lásce
k nemocným, vědouc, že v každém nejopuštěnějším obsluhují
samého Spasitele.

3. Avšak ještě těžší jho tížilo lidstvo zvláště v dobách dří
vějších; bylo to otroctví. Otroci byli ze všech nejneštastnější. Ni
kdo se o ně nestaral kromě církve katolické. Učila, že není roz
dílu mezi lidmi, všichni máme společného Otce, a povzbuzovala
všecky, aby se ubohých ujímali. Sv. ]an Zlat_, Ambrož, Augustin,
Petr Chrysolog a j. vykonali velice mnoho ve prospěch otroků.

Mnozí biskupové obětovali všecky příjmy, ba i posvátné
nádoby kostelní na vykoupení z otroctví. Zakládaly se řády, jako
na př. učinil 1199 sv. Jan z Mathy, Felix z Valois, řády trini—
tárů, sv. Petr z Nolasky, Rajmund založili kongregace na vyku
pování otroků.

Církev nepřestala napomínati vladařů světských, až otroctví
všady bylo zrušeno.

Církev ujímala se dále křestanů pro víru od pohanů a židů
porobených, zvláště za dob pronásledování-.

Státní vězení bývala plna ubohých křesťanů. Saraceni od
váděli tisíce křesťanů do otroctví, kde jim bylo snášeti největších
prorivenství. Církev skrze své neohrožené členy starala se vše
možně. aby osud jejich zmírnila a z otroctví vysvobodila.

Církev ujímala se vždy i vězňů, kteří sami trest si zavinili,
ditek neposlušných, nevděčných, kteří nedbali hlasu církve, ne
dbali přikázání božiho, honili se za svými choutkami, až ve zlu
přistiženi byli a uvězněni.

Církev vymohla si přístupu do žalářů k těmto, bděla nad
tím, aby se s nimi lidsky zacházelo. Už císař justinian (529) vy
dal zákon, že biskupové mohou každou středu a pátek navštěvo
vati žaláře, což se dělo po celý středověk a v mnohých zemích
děje se do dnešního dne.

Zakládaly se k tomu i Společnosti náboženské, mužské
i ženské, aby trestance těšily, chránily, 'ke kajícnosti nabádaly,
aby tito po odbytém trestu začali život nový a lepší.

Rádce duchovní. 28
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Krátce naznačil jsem péči katolické církveochudé, nemocné,
otroky a vězně. Církev stále prokazuje milosrdenství všeho druhu,
nečeká vděku světa, svět toho nedovede oceniti. Kromě toho
koná církev sv. milosrdenství duchovní, vyučuje pravdám nebe—
ským, napomíná hřešící, těší zarmoucené, odpouští ubližujícím,
modlí se za všecky přátele i nepřátele. Svět hledí v mnohém
napodobiti církev, ale láska jest strojená, chladná, vypočítavá a
sobecká. Láska církve sv. jest nejněžnější, vroucí. neohrožená,
z čisté lásky k bližnímu a Pánu Ježíši vycházející.

Církev není nepřítelkyní lidu a pokroku, církev jest lásky
plnou a něžnou matkou ke všem bez rozdílu, věřícím, iinověrcům
i nevěřícím; vědoma božských slov Spasitelových: »Co jste vy—
konali jednomu z nejmenších, mně jste vykonali.: V. Str/z.

Neděle třináctá po sv. Duchu.
O vděčnosti.

>Jeden pak z nich padl na tvář díky
čině.: Luk. 17, 16.

Za doby, kdy Pán Ježíš konal úřad vykupitelský na zemi
bylo malomocenství ve svaté zemi nemocí velice častou. Byla
to nemoc bolestná, nakažlivá a často nezhojitelná. Nemocní byli
oddělení od zdravých, zůstávali na zvláštních místech; proto
osud "jejich byl smutný a zoufalý. Když Pán Ježíš naposledy
ubíral se do Jerusalema, volalo naň deset malomocných ze zdáli,
aby se nad nimi smiloval. Ježíš slitoval se nad nimi a okamžitě
je uzdravil. Jediný znich poděkoval, devět zmizelo, aniž by vzdali
povinné díky.

Jeden z nich navrátil se, hlasem velikým velebě Boha, a padl
na tvář svou před nohy Ježíšovy díky číně. Pán Ježíš, chtěje
ukázati na nevděk ostatních, pravil: »Zdali jich není deset oči
štěnoř Kdež jest jich devět? Není nalezen, jenž by se navrá
til a vzdal Bohu chválu leč tento cizozemcc.: Vděčnost jest velmi
řídkou ctností, svět splácívá nevděkem.

Abychom se naučili této krásné a tak vzácné ctnosti, ukáží
dnes, co nás ke vděčnosti vybízí a jak ji máme a komu proka—
zovati. '

Pojednání.
1. Vděčnost za obdržená dobrodiní jest jednou z nejkrás—

nějších ctností, k níž nás pobádá hlas přirozenosti a hlas sva
tého náboženství. Srdce dobrého a rozšafného člověka jest stále
nakloněno a připraveno ku vděčnosti za vše, co nám dobrého
bylo prokázáno.
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Vděčný člověk ctí své dobrodince, dobrodiní nikdy \neza
pomíná a dle možnosti zase dobrým splácí. Ba vděčnost shle
dáváme i u nerozumných tvorů. Jak často slyšeli jsme, že zvíře,
jemuž dobrodiní se prokázalo, zůstalo za to vždy vděčným.
Otrok Androklus vytáhl lvu trn z nohy. Když jednou byl dravé
zvěři předhozen, vděčný lev ho zachránil. Androklu trest pro—
minut a od té doby provázel ho lev po všech cestách. Heřman
z Bubna, statečný rytíř český, zachránil lva před tygrem, a vděčný
-1ev provázel pána svého až ku jeho hrobu, kde zcepeněl. Psi
hlídají rakev svých živitelů, nechtějí ani pokrmu a zmírají hladem.
Vděčnost vnalézáme ve vážnosti u všech národů starověkých,
u Řeků, Rímanů, Peršanů, u Číňanů atd., a nevděk považován
byl vždy za něco potupy a trestu hodného, jak dějiny dosvědčují.

Ku vděčnosti kromě hlasu přirozenosti volá nás hlas nábo—
ženství, nejdokonalejšího učení Kristova.

Vděčnost prokazoval Pán Ježíš nebeskému Otci jménem
všeho lidstva, ku vděčnosti stále nabádal své přívržence.

Vděčností vynikali všichni svatí a světice. Tak na př. sv.
mučednice Tekla, když byla železnými hroty co nejbolestněji roz
drásána, zvolala: »ley Bohu za to.< Sv. Klára stonala těžce
25 let a nikdo nezaslechl ani slova nevůle, ale neustálé výkřiky
radosti: »ley Bohu za všechny bolestilc Tím více ještě děko
vali svatí za všecky milosti a dary boží, zvláště za stvoření, vy
koupení a posvěcení; spojovali s vděčností k Bohu ivděčnost
k lidem, vzpomínali svých dobrodinců denně 11oltáře a ve všech
modlitbách a spláceli skutky tělesného milosrdenství, jichž přijí—
mali od jiných, skutky milosrdenství duchovního.

Ku vděčnosti vybízí nás důtklivě Písmo sv. >Dobrořeč, duše
má, Hospodinu, volá žalmista Páně, a nezapomínej na všecka
dobrodiní jeho : (102, 2.)

A sv. Pavel píše: »Bez přestání se modlete. ze všeho díky
čiňte; nebo to je vůle boží v Kristu Ježíši.: (1. Thess. 5, 17.)

»Cokoli činíte, čiňte ve jménu Pána našeho Ježíše Krista a
buďte vděčni Bohu Otci v Ježíši Kristu.: (Kol. 3, 15.)

Sv. ]an Zlatoústý nadšen slovy Kristovými praví: >Nejlepší
ochránkyní a pěstounkou dobrodiní jest vzpomínka na ně, věrné
uznání jejich a zbožné použití.:

Sv. Augustin píše: »Bůh nežádá od nás vděčnosti, jakoby
potřeboval našich díků, ale k našemu prospěchu, abychom se tím
stali hodnými dalších milostí.c —

2. Vděčnost máme prokazovati Bohu a lidem.
Vše, co máme dobrého, pochází od Boha. Bohu máme být

stále za vše vděčni. K tomu vybízí nás denně při mši sv. církev
sv. ústy kněze při praefaci: »V pravdě hodno a spravedlivo jest
a spasitelno vždy a všude vzdávati díky tobě, Pane svatý, vše
mocný Otče a věčný Boželc

Zvláště máme děkovati Bohu denně ráno a večer, při pro
buzení a před spaním, před a po jídle, při zvonění k modlitbě,
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při klekání a v poledne. Každou neděli a svátek při mši sv.
za naše stvoření, vykoupení a posvěcení; ročně pak v den'naro
zení a jmenin, po žních, ke konci roku, za vše, čeho se nám od
Boha dostalo.

Nejlepší příležitost prokazovati vděčnost Bohu jest při mši
svaté, kde každodenně vybízejí se věřící ku vděčnosti při prae—
faci: Gratias agamus Domino, Deo nostro. >Díky vzdávejme Pánu
Bohu svémulc

Aischines, žák Sokratův, vida, že spolužáci přinášejí mistru
z vděčnosti rozličné dary, on pak pro chudobu ničeho dáti ne
může, šel k Sokratu a řekl: »Pro chudobu nemohu ti darů na.
důkaz vděčnosti dáti, avšak přináším ti, co mám, sebe samého.<
»V pravdě,“ zvolal Sokrates, >tys mi dal dar, který předčí všecky
ostatní.< Takovým darem nejlépe se odměníme Bohu za pro
kázaná dobrodiní; Bůh chce míti srdce naše celé; chce, abychom
ho milovali z celého srdce svého.

Poněvadž dobrotivost boží jest nekonečná, má i naše vděčnost
býti bez konce. Čím jsme vděčnější, tím si Boha více nakloníme.
Alfons, král aragonský, byl naplněn velikým vděkem k Bohu
ačasto říkával: >Velikými díky jsem Bohu zavázán zvláště z trojí
příčiny: že jsem člověkem, že jsem křesťanem a konečně že jsem
králem křestanůlc Po vítězné bitvě u Abukiru bylo z rána ve
vojsku anglickém zvláštní ticho. Nelson totiž poručil, aby se
konaly modlitby k Nejvyššímu za šťastné vítězství. Francouzi
žasli, že námořníci místo jásotu rozpustilého oddali se modlit
bám. Vděčnost šlechtí křesťana, vynucuje úctu u každého a svo
lává nové požehnání boží.

Vděčni máme býti také k lidem, zvláště k rodičům, uči
telům, dobrodincům aukazovati ji při různých příležitostech, na
rozeninách, jmeninách, k Novému roku a různých dnech památných.

Franc. jenerál Marcean žil v největší chudobě, aby matka
jeho ve stáří měla všeho dostatek.

Švédský král Christián IV. měl za učitele Němce, jménem
Ramela. Ríšská rada však pro jeho národnost zbavila učitele toho
místa. Vděčný král zaslzel a jmenoval z vděčnosti svého učitele
kancléřem svých knížectví.

Když franc. abbé Fenelon byl od konventu za dob revo
luce bezprávně ze spiknutí obviněn, ozvali se proti tomu komi
níci pařížští, jimž šlechetný Fenelon mnoho dobrodiní prokázal,
a žádali za propuštění nevinného. Konvent byl nakloněn ktomu,
ale výbor bezpečnostní toho neschválil arozsudek smrti potvrdil.
Vděční savojští občané provázeli Fenelona hlasitým pláčem až na
popraviště, ačjim hrozilo veliké nebezpečí, že budou také z vele
zrády obviněni.

Syn nešťastného krále franc. Ludvíka XVI. byl dán od
zvrhlých komunardů na vychování surovému obuvníku židu Si
monovi, kde se s ním ukrutně nakládalo. Když jednou Simon
chtěl malého Ludvíka týrati, vyrval mu lékař Naudin ubohé dítě.
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Druhého dne dal malý hoch lékaři dvě hrušky, jež si odepřel,
řka: »Měl jste včera se mnou útrpnost, vezměte si obě tyto
hrušky, jako nepatrný důkaz vděčnosti. Uděláte mi tím velikou
radost.: Lékaři vstoupily slzy do očí, přijal od malého Ludvíka
vděčně znamení jeho 'vděčnosti.

jak šeredný jest. nevděk! Když vMiláně vypukl mor, utekl
z města kdo jen mohl. Zůstala tam chudina, jíž se ujal s nej—
větší svědomitostí a nasazením života sv. biskup Karel Boromej
ský. Sám nemocné obsluhoval, vše rozdal a prodal, aby neměli
nedostatku. Když mu radili, aby se v noci spánkem posilnil,
říkával, že si odpočine dosti až — v hrobě. A po roce horlivý
biskup byl pro horlivost ve svém úřadě od mnohých nenáviděn,
u papeže žalováno naň, aby prý byl z Milána odstraněn.

Albrecht z Valdštýna, nejvyšší velitel vojsk císařských, po
mnohých vítězstvích chystal se v Chebu k odpočinku nočnímu
v jednom domě chebském. Cnýlilo se k deváté hodině večerní.
V předsíni rozlehl se náhle hluk a hádka. . Valdštýn polosvlečen
stál u okna anajednou vrazil do světnice setník Devereux a svého
velitele zavraždil. Pomáhal i velitel chebský Gordon Byli to
lidé, které Valdštýn z prachu země pozdvihl k vysokým vojen
ským důstojnostem, kterým nejvíce důvěřoval abyl jich nejlepším
přítelem. jestliže se zachvějeme nad nevděkem vůči lidem, jak
mnohem hroznější jest nevděk k Bohu, který nás z prachu země
povýšil k důstojnosti synů božích a budoucích vladařů v krá
lovství nebeském, který nás zahrnuje ustavičným dobrodiním
a jest naším Otcem nejlaskavějším! Buďme vděčni za vše, osla
vujme Boha modlitbou, obětí mše sv., bezúhonným životem, při
jímá'ním sv. svátostí, nezištnou láskou k bližnímu, neboť Bůh jest
dobrý a na věky trvá milosrdenství jeho. V. Str/t.

Neděle třináctá po sv. Duchu.
:Zdaliž nebylo jich deset uzdraveno?
A kde jest jich devět Pc (Luk. 17, 17.)

Drazí přáteléí Není snad horší nemoci na světě nad malo
mocenství; nebot malomocný člověk je vlastně živá mrtvola. Kdo
navštívil již někdy východní krajiny, jistě setkal se s těmito ubo
žáky. Dodnes spatřiti je lze v okolí ]erusalema, kde poutníci mají
příležitost poznati, jak hroznou nemocí jest malomocenství. Tarn
viděti lze ten jejich znetvořený obličej, jejich obvázané ruce, aby
snad dotekem nákazy nepřenesli, tam slyšeti lze slabé sténání,
jež vychází ze stále uhnívajících úst jejich. Poněvadž tato nevy-.
léčitelná nemoc je nakažlivá, musí tito ubožáci, jako tehdy v do—
bách Kristových, bydleti odloučení od ostatních obyvatelů za
městem. A tam jedinými společníky jsou jim milosrdné sestry,
jež je ošetřují, a kněz, jenž útěchu náboženskou jim poskytuje.
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]iný každý se jim z dálky vyhne. — Podobný obraz líčí nám
dnešní sv. evangelium. Deset malomocných, kteří dobře věděli,
že k lidem se přiblížiti nesmí a že jim také ani pomoci nemohou,
spatřivše Krista Pána, »stáli z daleka a pozdvihše hlasu svého,
řekli: ]ežíši, mistře, smiluj se nad námi.. (Luk. 17, 12.—13.)

A hle, jejich prosba, s „důvěrou v Krista spojená, byla spl
něna. :]děte, ukažte se kněžím: — řekl Kristus, a to proto, aby
od kněží byvše za uzdravené prohlášeni, mohli zase do společnosti
lidské přijati býti. »I stalo se: — dodává Písmo sv. — »když
šli, že očištěni jsou.: (Luk. 17, 14.) — Představme si, drazí přá
telé, tu radost ubožáků, když zpozorovali, že rázem jsou uzdra
veni, že mohou nyní oni, kteří dosud byli vyvrhelové lidské spo
lečnosti, přijiti s plnou naději do života mezi ostatní lidi! Ano,
chápeme zajisté jejich radost; avšak co nás jistě zaráží, jest to,
že pouze jediný přišel zpět ku Kristu, aby mu poděkoval! Ajak
Písmo sv. poznamenává výslovně, byl to Samaritán, tedy člověk
od židů nenáviděný, protože Samaritáné nebyli čistokrevní židé,.
nýbrž smíšení židé s pohany. A tento méněcenný u židů Sama
ritán vděčně přichází Kristu poděkovat! Kristus Pán marně táže
se po ostatních devíti uzdravených: »Zdaliž nebylo jich deset
uzdravenoř A kde jest jich devět?: — Těch tu nebylo! Přijali
sice od Krista dobrodiní, ale vděčnost svou ani slůvkem na jevo
nedalil A tento nevděk, tato skvrna lidské povahy, se vleče až
do dnů našichl A to nevděk nejen k Bohu, ale i k lidem. ——
»Kde jest jich devět?: — tato otázka Kristova vybízí nás, aby
chom dnes rozjímali o vděčnosti a to:

1. k Bohu a
2. k lidem.

Pojednání.
1. Máme býti vděčni k Bohu!
Drazí přátelé! Vzpomeňme jen tak letmo nadobrodiní boži

nám prokázaná! Kdo to byl, jenž z otroků dábla za dítky své
nás na křtu sv. přijal? -— Byl to Bůhl Kdo dal za nás i život
svůj, kdo odpustil již tolikrát, odpouští dosud a odpustí vždy
nám hříchy naše? — Bůh to jel Kdo ve sv. přijímání k duši naší
s nejčistší láskou se sklání, kdo útěchou nám je v dobách zlých
a zvláště v hodině poslední, kdy nás všickni snad opustí? — jest
to opět Bůh! Ano, Bůh to je, jenž ochoten jest dáti nám po smrti
blaženost, o níž dí Písmo sv., že »ani oko lidské nevidělo, ani
ucho neslýchalo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co připravil Bůh
těm, kteří jej milujíci (I. ke Kor. 2, 9.), Nuže, u koho, kde na
lézti lze ještě více lásky než u Boha? O jistě vystihl sv. Jan po—
jem Boha, když krátce, ale významně řekl; »Bůh je láska.: (I.,
4, &) Avšak kde jest vděk za tu lásku? O bohužel málo vděč
nosti je k Bohul Na vděčnost je svět velmi chudý. Jen se po
ohlédněme kolem sebe a kolik najdeme vděčnosti k Bohu? Kolik
je těch, .kteři za ta nesčetná dobrodiní často vděčně na Boha
vzpomínají? Kolik přichází jich sem do chrámu Bohu povinný
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dík vzdátiř Zdaž nezdá se vám, drazí přátelé, že táže se Kristus
Pán zde na oltáři přítomný nás zde shromážděných, jako tázal
se onoho vděčného Samaritána: »Kde jsou ostatnířc Zdaliž ne
byli všickni křtem sv. a sv. zpovědí očištěni; zdaž z ruky mé
nepřijímají denně dobrodiní? Kde jsou ti, kteří na všecko možné
mají času i peněz dosti, ale mají-li týdně půl hodiny Bohu svému
a své ubohé duši věnovati, na sta výmluv majířl Kde jsou dále
ty, které Pán ]ežíš zvláště miloval — dítky — a o nichž pravil:
»Nechte dítek a nebraňte jim přijíti ke mně.: (Mt. 19, 14.) Bo
hužel, nepřicházejí všickni křestané,—aby Kristu Pánu aspoň jed
nou v týdnu vzdali zasloužené díky za všecka přijatá dobrodiní!
Ano, nevděk ku Kristu Pánu viděti všude, ano, ten nevděk klíčí
již v útlých srdcích dětských! Avšak táži se: čí vinou? Zdaliž ne
spíše vinou těch, kteří povinni jsou je vésti ku vděčnosti k Bohu
— tedy v první řadě vinou_rodičůř Nevděk se rychle v srdci
dítek njme, ale ještě rychleji roste a mění se v nenávist proti
církvi a Bohu a proti všemu, co s vírou .v Boha souvisí. A tento
nevděk šíří se dál a mohutní špatným slovem i tiskem. Vždyť
i Palacký, ač protestant, zakřiknouti musil ty, kteří proti církvi
katolické nevděčné mluví a píší, a říci jim musil, že nemají pří
činy proti církvi katolické psáti, neboť, praví sám Palacký:
». . . . veškeren pokrok vzdělanosti a osvěty po mnohá a mnohá
století závisel jedině na církevních ústavech . . . ., na školách du
chovenských< (Spisy drobné, díl I., str. 380). ——Ovšem člověk
nevděčný dobrodiní neuzná nikdy! Taktomu bylo i za dob Krista
Pana. Kristus sám často vytýkal židům jejich nevděk. Za dobro
diní, která jim Bůh vždy prokazoval jakožto národu vyvolenému,
odpláceli Kristu nevděkem, odplatili nejpotupnější smrtí -— kří
žeml — Dojemné jsou t. zv. stesky Spasitelovy, jež se ve chrámu
Páně zpívají na Veliký pátek po odhalování, při uctívání kříže.
Vytýká tu Kristus židům jejich nevděk slovy: »Lide můj, lide
můj, co jsem ti učinil, neb v čem jsem tě zarmoutil, odpověz mi!
já jsem tě vyvedl ze země egyptské. a ty's mne vedl na dřevo
kříže! já jsem ti dal žezlo královské, a ty's vsadil na hlavu mou
korunu trnovou! já jsem tě napájel vodou spásy ze skály, a ty's
mne napájel žlučí a octem! — Lide můj, lide můj, co jsem ti
učinil, aneb v čem jsem tě zarmoutil? Odpověz mile

A tak dosud musí Kristus mnohým nevděčným křesťanům
vytýkati jejich jednání.

V jedné odlehlé uličce jerusalemské shromažďují se židé
jerusalemští vždy na večer před sobotou, a tam stojíce neb kle—
číce u staré vysoké zdi hlasité pláčí nad zkázou města Ierusalema.
Oplakávají zde osud svůj a svých předků, kteří před Pilátem vo—
lali: »Nemáme krále. leč jen císaře: (jan 19, 15.) a >. . . . krev
jeho na nás a na naše syny: (Mt. 27, 25.). Ten trest, jejž na sebe
předkové jejich svolávali, zle se vyplnil. Ani ne za 40 let po smrti
Kristově -—to jest r. 70 — byl jerusalem i chrám od Tita zni
čen. Zidé jednak hladem zemřeli, jednak pobiti a na kříž přibiti
neb do otroctví odvedeni byli. Titus slavně vjížděl do Ríma, a
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před ním v průvodu potupném kráčeli spoutaní židovští zajatci. Do
dnes pak židé nemají krále svého, nemají své vlasti, nýbržjsou roz
ptýleni po-celém světě. — Hle, tak ztrestán nevděčný národ, jenž
nedal se pobnouti ani slzami Kristovými, který vlastního svého
Boha ukřižoval. Tak hlásá nám národ židovský, jak trestá Bůh
nevděk, trest národa židovského vybízí nás ku vděčnosti k Bohu.

2. Máme však býti vděčnými i k lidem!
Ačkoliv je člověk korunou všech tvorů pozemských, ač

králem jest přírody, přece ze všech tvorů nejvíce odkázán je na
podporu, pomoc svých bližních. Co by si počalo na př. dítě bez
dlouholeté péče rodičů? Mnohé zvíře, sotva že na svět přišlo, již
se samostatně živí, již nutné péče svých živitelů nepotřebuje. Ni—
koli však člověk! Tomu třeba dlouholetého ošetřování, péče ne
malé! Zdaž může kdo z nás spočísti vše to, co rodiče naň vyna—
ložili, zda spočte tu řad'u námah, sebezapření, trpělivosti, odříkání,
zármutku, probdělých nocí a jiných strastí, jež rodiče v útlém
věku jeho pro výchovu jeho podstoupili? A hle, to vše konali a
snad dosud konají rodiče z pouhé lásky ku svým dětem, Nuže,
taková láska zaslouží zajisté odměny. Tu však nelze toliko penězi
nebo vůbec hmotnou toliko podporou dáti na jevo, nýbrž třeba
vděčnost jim prokazovati v každém ohledu a způsobu zde na
zemi a upřímnou modlitbou ještě po jich smrti. Sv. Písmo na
mnoha místech poukazuje k této povinnosti. »Skutkem i slovem
i se vší trpělivostí cti otce svého-: — tak praví zbožný Sirach
(3. 9) a opět na jiném místě týž volá: »Synu, ujmi se stáří otce
svého a nezarmu'cuj ho v životě jeho; a zemdlí-li na rozumu,
odpust a nepohrdej jím v síle své.c (Sir. 3, 14. 15.) Tedy vděč
nosti žádá od nás Bůh k těm, kteří po Bohu jSou našimi největ
šími dobrodinci.

Bohužel, nejednává každý dle výslovného přání božího.
Znám je vám snad tento příklad: Starý jeden hospodář byl již
na výměnku ve statku svého syna. Ačkoliv však syn zdědil po
otci pěkný statek, nebyl za to otci svému pranic vděčným. Na
opak, stařičký otec byl mu na obtíž. Syn netajil se svou neláskou
k otci, nebot zřetelně dával denně mu na jevo svým nelaskavým
jednáním, že by nejraději byl, kdyby se ho mohl zbaviti. Starý
otec měl ovšem trpký život, ale přece doufal, že syn pozná snad
jednou svou chybu. Kdykoliv ho syn urazil buď slovem, urputv
ným pohledem neb nelaskavým jednáním, vždy ve svém bytu
vtloukl do dveří hřebík. Kolik urážek mu syn způsobil, tolik
hřebů mlčky vtloukl do dveří. Za nějaký čas byly dveře celé
hřeby pobity. Nemaje místa pro nové hřeby, vzkázal otec synovi,
že potřebuje ve svém bytě nových dveří. Syn rozlícen touto žá
dostí, s hněvem vkročil zase jednou po dlouhé době do příbytku
otcova, aby se přesvědčil, zda opravdu třeba nových dveří. Pře
kvapen díval se na dveře hřeby pokryté a hněvivě tázal se, co
by to vše mělo znamenati. A tu stařičký otec chvějícím se hla
sem pravil: »Milý synu, tento každý hřeb jest buď tvé nešetrné
slovo, neb pohled nelaskavý, nebo tvé necitelné počínání vůči
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mně. ]ak vidíš, nemám již místa, kam bych hřeby .vtloukal, proto
chci nové dveře. Nežli však odejdeš, spočti si tyto—hřeby ve dve
řích -— můžeš-li — abys věděl, kolikrát jsi svého starého otce
zarmoutil, kolik hřebů vrazil jsi do srdce vlastního otce..A kdy
bys i vytrhal z těchto dveří všecky hřeby, přece po nich zbudou
rány ve dveřích, a tak i rány srdce mého těžko zacelíšic — Hle,
drazí přátelé, tak bolí nevděk, a zvláště nevděk dětí. Buďme tedy
vždy vděčnými, a to nejen k rodičům, ale ke každému, kdo dobro
diní nám prokáže, ať již slovem, radou nebo skutkem.

Drazí přátelé! Nevděk bolí. Tu pravdu dosvědčí každý;
neboť není snad na světě člověka, jenž by mohl říci, že nikdy
ještě od nikoho nevděku se nedočkal. Nevděk ovšem může býti
jen tomu způsoben, kdo dobrodiní koná; kdo dobrodiní nepro
kazuje, ten se nevděku nedožije. Kdyby tedy ve světě láska vy
mřela, vymřel by i'nevděk. A tu by snad někdo mohl říci, že
by bylo lépe nikdy nebo málokdy dobrodiní lidem prokazovati.
Avšak to by bylo jednání proti duchu Kristovu, který vybízí nás
k lásce i vůči nepřátelům, který poukazuje nám na odměnu
mnohonásobnou po smrti za každý dobrý skutek. A sám Kristus
bez ohledu na odměnu konal celý život svůj jen a jen dobrodiní.
Proto dle příkladu Kristova prokazujme, bez ohledu na odměnu
pozemskou, lidem dobrodiní; "sami pak buďme za daleko větší
nám dobrodiní Bohem prokázaná vděčni po celý život.

Amen. 7m; ICI-t.Hadek, katecheta v Šárce.

Ý



LISTY VĚDECKÉ.

Pastýřský list kardinála Desideráta Mer—
ciera z roku 1914..

Jsem křesťanem. (Dokončení.)

Doma zachovávají půst od masa, ale na cestách nikoli.
Doma se modlí se svými domácími před i po jídle, avšak sedí-li
v hotelu aneb hostinci, vynechávají poznamenati se znamením
svatého kříže. Doma jsou předplacení na katolický týdenník aneb
denník a na cestě vytahují před očima všech list beznáboženský.
Nuže dnešního dne je nepopíratelným skutkem, že veškeré ve
liké orgány našeho tisku jsou ve dva druhy rozděleny: jedny,
buď veřejně, buď méně neb více svatoušsky napadají katolickou
církev, její ustanovení a její správu, její učení a její mravouku.
Před čtyřiceti lety nejevila se tato náboženská aneb protinábo—
ženská snaha tolik zjevně v našich časopisech a můj ctihodný
předchůdce kardinál Dechamps uznal nutným vyjmenovati jmé
nem ty časopisy, které věřícím byly nebezpečnými ohledně víry
aneb mravů. Dnes není toho potřebí. Každý list důležitý počítá
se sám a bude každým bez zdráhání počítán ku přátelům aneb
nepřátelům Kristovým a jeho církve. Proto jest to pro vás všechny,
kteří máte čest znak vašeho křtu na čele nositi, naléhává povin
nost, nikde, ni ve veřejném, ní ve zvláštním životě se styděti za
našeho Pána Ježíše Krista a já mám to právo se vás tázati, od
volávaje se na poctivost, na vaše slovo a přísahu, abyste nikdy
nedali podnět ku zdání, že jste uprchli z našeho tábora. Pomy
slete si na Šimona Cyrenejského.

Nezapomeňte slov Kristových: >Kdo mě vyzná před lidmi,
_ toho vyznám i já před svým Otcem a kdo mě zapře před lidmi,

toho i já zapřu| před obličejem svého Otce, jenž jest v nebe
sích.-= (Mark. XI. 32, 33)

II.
_?sem ieřestžmemiJDává život můj svědectví o Kristu?
Následník Kristův jeSt svědkem (ó págwgog). Mistr to sám

řekl: »Vy pak jste moji svědkové.< Vos autem testes estis ho
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rum. (Luk. XXIV. 48.) Když po Kristově nanebevstoupení apo
štolové, první učedníci, Nejsvětější Panna a některé bohabojné
ženy v ceonaculum se shromáždili, aby příchod sv. Ducha oče—
kávali, bylo prvním činem jejich vrchní hlavy sv. Petra, aby počet
apoštolů byl úplný, tak jak to jejich Mistr chtěl, ze dvanácti
měli býti, aby svědectví (tb .uagu'vgtov) vydali o zmrtvýchvstání a
tudíž o božství poslání o učení Pána našeho ježíše Krista. (Act.
Ap. [. 22.) První řeči knížete apoštolského, jimižto 5000 duší na
stávající církvi získal, nevyvinuly žádného jiného všeobecného
smyslu než tohoto: »My vydáváme svědectví o zmrtvýchvstání
ježíše Krista.' (Acta Apostolorum I. 22.)

Sv. apoštol jan začíná svůj první list těmito slovy:
»Toho, jenž ode všech věků jest, Slovo života jsme my slyšeli,
svýma očima viděli a bylo nám popřáno na něho patřiti a do
rukou tisknouti a on to jest, jehož vám zvěstujeme, abyste se
k nám přidali a námi účastnými byli vjednom společném životě
s Otcem a jeho Synem Ježíšem Kristem.“ (Ioannes I. 4.) Skoro
na každé straně knihy zjevení byli jako synové boží představo
váni ti, kteří svědectví Kristova požívají, a ti, jižto svědectví vy
dávají o Bohu a Beránkovi. (Apoc. XIII. 14.——18.,XIV. 9) Kri
stovy nepřátelé jsou poznamenáni znamením potvory (monstri),
poněvadž Beránek zmrtvýchvstalý stojí na hoře Sion, obklíčen
stočtyřicetičtyřmi tisíci vítězících bojovníků, kteří všichni jméno
Beránka a jméno jeho Otce na svých čelech vytlačené nosí.
(Apoo. X[V. 1.) Když za času velikých pronásledování římští gu
bernátoři Kristovy učedníky chtěli nutiti, aby císaři Augustu 'I'i
beriu aneb Domitiánovi se klaněli, sice že budou divoké zvěři
v amfitheatru za kořist vhození, odpovídali zajatci: »já jsem kře
sťan !: to bylo jejich svědectví, byliť svědkové, řecké slovo
téhož významu »martyroic. Neboť, milení bratři, řecké slovo
»martyrionc znamená svědectví a pouze odVOZujícímzpůsobem se
dostalo slovu tomu vysokého významu svědectví krví potvrzené
mu, jež se dávalo svědkům mučeným na smrt pro jejich víru,
tedy mučedníci, mučednictví. Kristus sám jest první mučedník
(martyr) t. j. první svědek proti světu o božství jeho poslání.
Dvanáct apoštolů a první učedníci, jichž bylo asi 120, společné
shromážděni v coenakulu ve dnech po Kristu nanebevstoupení,
jsou prvními, jižto Kristovo svědectví podávali, oni byli prvními
ústm'mi podavatelz' Kristova učenía od pokolení do pokolení až na
naše dny trvalo toto podání božského svědectví ustavičně pod
autoritou následníků apoštolských vsjednocení následníka Petrova.
Pochybuji, nejmilejší bratři, zda katolíci za našich dnů dostatečně
skutečnou tu roli uvažují, kterou v církvi a ve světě vyplňovati
mají. »Vy jste sůl země,-= děl náš Pán k lidu, »zkazí—li se sůl,
nehodí se k ničemu, než aby byla vyhozena a nohama pošla—
pána.: >Vy jste světlo světa,<<pokračoval Mistr dále. »Vidíte tamo
město, vystavěné na vysoké hoře? Nemůžete si představiti, že by
zraku vašemu zmizelo. A lucernu, jež rozsvítíte, nepostavíte dolů
pod lavici, ale vzhůru, aby celý dům osvěcovala. Taki vy musíte
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u lidí se ukázati jako světlá lampa, aby viděli výbornost vašeho
života a byli povzbuzeni ku velebení vašeho nebeského Otce.
(Math. V. 13.——16) Nejmilejší bratři, jest zvykem tato slova na
s'eho Spasitele obraceti na kněze a zvláště na biskupy a církevní
učitele a to ne ne5právně, neboť oni především hlásají světu
jho veřejné mravnosti a víry. Avšak zůstává nicméně pravdou,
že Kristus péči pro čistotu mravů a pro evangelické učení všem
svým následovníkům bez rozdílu stavu a stáří a pohlaví na srdce
kladl. Vy všichni jste tedy povinni býti apoštoly. A právě proto
připamatovali jsme vám nedávno v poučení o. slušnosti v oděvu
a v zábavě slova sv. Lva Velikého: »Nedostačuje býti ctnostným
samu pro sebe, ale člověk musí býti ctnostuým pro každého.—
Moudrost, nevztahující se až k duším našich bratří, nedostačuje.
Pravé ctnosti mají ovšem za výsledek, množstvíz temnosti bludů
vyvésti tím, že světlo pravdy nechávají zářiti. Výmluvností dá
se snadno uprositi, rozumem jistě přesvědčiti, avšak příkladyjsou
mocnější než slova a skutkem učiti jest lépe než hlasem. (Nul
lus bonus sibi solus et bonus, nec cujusquam sapientis sibi tan
tum sapientia est amica — et hoec verarum natura virtutum est,
ut multos a tenebroso abducat errore, qui eorum clarus est lu
mine.. . Eloquentia sit facilis ad exorandum, sit ratio efí cax ad
suadendum; validiora tamen sunt exempla, quam verba et plus
est opere docere, quam voci. In Natali Scti Lanrentii Martyris.)
Hlavní látka křesťanské nauky může tedy takto se vyjádřiti.
Lidské pokolení jest dědičným hříchem do záhuby uvrženo. Sama
ze sebe není přirozenost lidská sto, aby ze svého pádu povstala.
Jřjf vysvobození musí tedy s výše přijíti. Proto tedy puzen ne
konečným milosrdenstvím přišel Kristus mezi nás, aby přiroze
nost tu obrodil, to jest, aby ji posvěcující milosti obdařil a zá
roveň lék a zárodek vyššího nadpřirozeného života vložil.

Jest to křest, jenž duši k novému životu obrozuje; usmrcuje
»starého člověka: a dává »novému člověkuc život; zaměňuje
přirozený život těla životem nadpřirozeným, duchovním. Tím není
řečeno, že milost ta jaksi přirozenost úplně zničila. Naopak; vše,
co v bytosti Bohem stvořeno, jest zlepšení schopno, ctí, ušlechtuje
ve všem náš ideál. »Chcete věděti,< tak psal sv. Pavel kFilippen
ským, >nač své myšlenky musíte obracetiř Vše, co je pravdivé,
vše, co je čisté, vše, co je spravedlivé, vše, co je cudně, vše, co
lásky hodno jest, vše, co má dobrou pověst, ctnost a pořádek
(disciplína), to vše zasluhuje vaší pozornosti.< (Philipp. IV. 8.—9.)
Avšak ačkoli jest naše přirozenost očištěna, není přece na výši
našeho skutečného určeni, nebot božský život to jest, jenž naším
pravým životem býti musí. Nosíme jméno dítek božích a jsme
jimi skutečně. Křesťan náleží k božskému řádu. Vírou, nadějí
a láskou jest přímo s Bohem spojen a pracuje-li vytrvale &
věrně s milostí svého křtu, bude život věčný pro něho uskutečněn
v patření na Boha, Bůh bude jeho, tedy majetek Boha a celá
jeho bytost se vyvine v lásce boží. Hle, bratři moji, bytost nad-.
přirozeného čili duchovního řádu, k němuž my mocí svéhc křtu
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náležíme. A poněvadž naše přirozenost, jsouc v potomství Ada
mově zkažená, vyjma nejsvětější Pannu Marii, netoliko není
schopnou, aby vysoké temeno dosáhla, ale ve skutečnosti neschop
nou, aby v pouhé přirozené pravdě a spravedlnosti vytrvalá, proto
má každý, kdo výsadou křtu nabyl tu česta povinnost mezi lidmi
ideál ten udržovati, ideál čistoty, mravů a náboženství. To se
snadno pochopí výpovědí francouzského spisovatele, jenž přes
to nenáleží k našemu smýšlení, ale jenž dosti hluboko vidí,
aby pod povrchností až ku skutečnosti pronikl a jest tOllk
upřímným, že bez obalu řekne, co vidí: >Zajisté jsou veřejní
nepřátelé křesťanského náboženství, u nichžto vzdor tomu ctnosti
obětování se a čest ve veliké míře jsou viditelný. Chce někdo
to popřítiřc táže se Maurice Barres. (Maurice Barrés, slavný lite—
rát francouzský, narozen 1862 v Charmes, Vosges. Pozn. překla
datatelova.) »Avšak,< podotýká k tomu, »nenaviděči náboženství
ztrácejí s očí, že žijí ve společnosti úplně a docela utvořené katoli
cismem, to jest katolické spolužití, jež jejich myšlenky přijímá
a je vysvětluje, toto spolužití má na ně vliv i na jejich mravní
šlechetnost, kterouž povrchní pozorovatelé mohou považovati za
přirozenou dobrotu a šlechetnost, avšak nenáviděči náboženství ji
přijali od církve samé.-= (»Revue de deux mondes.: 1. iévrier 1914.
La grande pitié des églises de France, strana 504.) Svatý jan
Zlatoústý při vysvětlování slov našeho božského Spasitele, jež
jsme výše uvedli: »Vy jste sůl země,: děl: »Netoliko za svůj
vlastní život budete zodpovědnými, na vás spočívá zodpovědnost
celého lidstvax »Non enim de vestra tantum modo vita, sed uni
verso orbe vobis ratio reddenda est.c (S. Joan. Chrysostomus in
Matth. 15.) Předložili jsme vám tedy, milení bratři, hlavní zásadu,
nezbývá nám nic jiného, než vyvoditi z toho důsledky. Vaší první
povinností jest poctivě, upřímně a počestně žíti. Poněvadž máte za
příliš s milostí boží vznésti se nad hranici přirozenosti, vizte, abyste
neklesli aspoň pod úroveň přirozených ctností. Státník, jehož nezišt
nost, zmužilost a zbožnost veškerá dobře smýšlející Belgie velebí, děl
nedávno k těm mladšímzc Budte ve všem prvními a nejlepšími.
Buďtež prvními ve svém mládí čistým a pracovitým životem. Hledte,
abyste byli prvními na své životní dráze. .. Připravujte se též, abyste
byli prvními ve skutcích . . .: (List p. Karla Woeste členům stu
dijních kruhů v Belgii.) Nuže, křesťan jest vždycky mlád. Pro
něho není hrob konečným cílem, ale novým východním bodem.
]est jedno, v jakém stáří, všichni musíme jako za svatou čest po
važovati státi v popředí pokroku, podporujíce vyučování a vědu
veškerého stupně pomocí svého haléře, svojí osobní pracovitostí,
v popředí pokroku na poli literárním a umění, v pokroku lé
kařské vědy, v práci odborných řemesel, ve společenském zlep
šení pro dělníka a středního stavu, v popředí lásky k vlasti,
v obětavosti ve vykonávání povinností, jež blahobytu vlasti pro
spívaji, v podporování našich afrických missií a průmyslu. Ve—
škeré ony ctnosti, at osobní, ať spoločenské, náleží k našemu
křesťanskému ideálu a byl by to opačný pojem o milosti, pova
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žovati je jako povstalé z přirozené dokonalbsti. Též jest vaší po
vinností evangelickou mravouku položiti jako hráz proti zhoub
ným proudům, kteréž naše vzdělání kazí. Slovo předchůdce Jana
Křtitele a napomínání, kteréž Petr pronesl kzástupům, jež lačněly
po křesťanské nauce, znělo: »Čiňte pokání lc To znamená dle hlubo
kého smyslu řeckého slova: »Obratte se, změňte své činy a smý
šlení.: Nečaňte si modlu ze zlata. Shánění se po bohatství, po
světské cti, bylo by návratem ku pohanství, jehož jste se při
svém křtu zřekli, když jste pravili: »Odříkám se satanášei všech
skutků jeho i vší pýchy jeho.: Bohatství neslouží křesťanu, aby se
povyšoval, neslouží k požitkům pouze, nýbrž jest prostředkem
k zapravení domácích potřeb a k podporování všeobecných potřeb
společenského života. Vše, co nás nad jiné povyšuje, není než
prostředkem, abychom více podporovali níže postaveného člověka.
Postavte tedy, pravil jsem, hráz evangelické mravouky proti zlům
naší doby, jež jsou: přemrštěné shánění se po bohatství, náru
živost ke hře, ke smyslnosti, ku pijáctví. .Avšak to není ještě
všechno dostatečné. Nejsme na světě, abychom se vystříhali zla,
ale proto především, abychom konali dobré a je rozšiřovali. Kře
sťanský zákon jest především obsažen v lásce, t. j. ve skutečné,
jak vnitřní tak. zevnější lásce k Bohu a k našim bratřím. »Podle
toho se pozná, že jste moji učedníci, budete-li se vespolek mi
lovati, jako jsem já miloval vás,c děl Spasitel. (joan. XIII. 34.—35.)
»Bez lásky nejsem ničím,c dí sv. Pavel. (1. Kor. XIII. Z.) >Kdo
nemiluje bratra, zůstává ve smrti,: dí sv. Jan. (I. Joan. III. 14.)
Rozumějte dobře, nejmilejší ;“ratři: Lásku musíte prokazovati ka
ždému.

Poštvané politické strany, naši bratři kol nás se honící,
považují nás pouze za politickou stranu a proto chtějí naše pře
svědčení 11stejně s nimi smýšlejících vyhlásiti za jináče poiiticky
smýšlející. To však odporuje evangeliu. Vy musíte svého bližního
milovati i když je jiného mínění a to milovati nejen slovy aneb
posunky, chovajíce se k němu dle světské zdvořilosti, nýbrž
v pravdě, a máte-li k tomu příležitost a' prostředky, jej milovati
též skutky. -Ohledně křesťanské nauky budte však nepoddajní a
nesmluvitelní. Chovejte se však k takovým osobám zdvořile
a uctivě, a můžete-li zlé dobrým odměniti těm, kteří vás nená
vidí, pak budete jednati dle slov Toho, jenž nejšlechetnější ideál
křesťana až do krajnosti provedl. »Slyšeli jste,: pravil Mistr, »že
bylo řečeno: milovati budeš bližního svého, a nenáviděti budeš
nepřítele svého. Avšak já pravím vám: Milujte své nepřátele
á modlete se za ty, kteříž vás pronásledují, abyste byli synové
svého nebeského Otce, jenž sluncem i zlé zahřívá a svůj blaho
dárný déšť nechává pršeti na všechny spravedlivé i nespravedlivé.
Milujete-li pouze ty, kteříž vás milují, jakou odplatu zasluhu
jete? Zdaž i publikáni toho nečiní? A pozdravujete-li své bratry,
co tím zvláštního činíte? Zdaž i pohané toho nečiní? Nuže, já
chci, abyste byli dokonalými, jako i můj Otec nebeský dokonalý
jest.. (Matth. V. 43.—48.)
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III.

?akýmz' prostředky potvrdz'm svoji věrnost Kristu ?

Jak se, nejmilejší bratři, povznesete k nadpřirozeným výši—
nám? Jak to v nich vydržíte?

Hledám radu ve Skutcích apoštolských, kdež dějiny prvního
křesťanského pokolení z časů apoštolských jsou zaznamenány.
Zajisté nadpřirozený život, jenž z Krista jako ze svého kořene vy
růstá, zůstává vždycky až po nejvyšší větve stromem křesťanství.
Avšak kmen ten se svojí houževnatostí jest tak starým jako apo
štolové, vyrostl ze země ještě krví Spasitelovou teplé, přivádí si
stále potravu do mladších výběžků, a čím vroucněji věřící naší
doby zůstanou s ním spolčení, tím více života a svěžesti v jich
duších přibude. (Myšlenka tato jest vzata z nábožného a krás
ného spisu »L'idéal monastique, hlava V. Maredsous, r. 1912.)
Nuž, slyšte, co praví svatý Lukáš v úchvatném popsání nejstar
šího křesťanství: »Trvali pak v učení apoštolském a v sdílnosti
lámání chleba a na modlitbách.: (Act. Ap. I. 42.) Křtěnci,
dříve než byli přijati do lůna církve, pravil jsem vám, musili býti
opětovně zkoumáni a vyptávání a shromáždění věřícíchmělo právo
se vysloviti, zdaž mohou nebo nemohou ku slavnému vyznání kře
sťanské víry býti připuštěni. Poněvadž na tom záleží, dáti odpo
věd na to, zdaž váš život svědčí, že jste křesťané, dovoltež mi,
abych vám trojí otázku předložil: »Plníte učení apoštolské? Jste
přesní (accuratim) v podílu braní, v lámání chleba a při nábo
ženských výkonech, chci říci, při tajemstvích nejsvět. Svátosti
oltářní? Jste konečně vytrvalýmiv modlitbě?c 1. Učení apoštolské.
“Sv. Jan Zlatoústý pravil kdysi ku svému lidu v Antiochii: »Trpím
a srdce mi krvácí, poněvadž studie listů sv. Pavla mě rozradost
ňují spokojeností a mou mysl zahřívají a povznášejí. Chtěl bych
pocity ty vzbuditi v jiných a pozoruji ve svém okolí lidi, kteří
ještě ani nevědí, kolik listů ten veliký apoštol napsal.: (Výklad
listu k Rimanům. Skutky. Vydání Barcilleovo, díl 15., str. 347.)
Nejsou po 1800 letech, co se křesťanství hlásá v naší zemi, jež
se považuje za nejkatoličtější na světě mezi věřícími,zbožné a hor
livé duše, kteréž na tak jednoduchou otázku Jana Zlatoústého.
kolik epištol (listů) nám zanechal sv. Pavel, by zůstali odpověd
dlužní? A přece sv. Pavel jest velikým v obrácení a vzdělanosti
západu. Jemu jste po Kristu díkem povinni, že jste se stali kře
sťany. Jeho nauka to jest, jež národy evropské takřka obrátila
.a dnes ještě není žádného kazatele, jenž Krista zná a dovede jej
duším darovati, jenž by nemusil jíti k Pavlovi do školy a se
ustavičně *živiti chlebem jeho nauky. Nauka Kristova, vyložena
apoštoly Pavlem, Petrem, Janem, Jakubem, Judou, dějiny prvních
třiceti let církve Kristovy, vypravované sv. Lukášem ve Skutcích
apoštolských, život, poslání, smrt, vzkříšení a nanebevstoupení
Kristovo ve čtyřech evangeliích sepsané, činí dohromady obsah
v malé knížce, jež Bohem samým byla inspirována, jest to testa
ment n0vé smlouvy, jest to Nový zákon, jenž musí býti oblíbe
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nou knihou každého křesťana, jenž čísti umí. A hle, já mohu
opětovati slova slavného arcibiskupa cařihradského: »Jsem velice
zarmoucen, poněvadž mnozí křesťané mého stádce ten poklad
s nebes, Nový zákon, nikdy nečetli, v jejich knihovně uschová
vají různé letáky a bezcenné škváry, ale Nový zákon byste tam
marně hledali.: Odvažuji se, nejmilejší bratří, s vámi tento první
pokus učiniti, ve jmenu vás všech říci: »Dřz've než velikonoční
zvony zazvoní, c/zcz'míti Nový zákon.:

2. Lámánz' chleba. Budete zároveň k tomu hleděti, abyste
nabyli mešní knížku a učili se ji ku prospěchu používati. Vaše
místo jest v neděli ve vašem farním kostele. Musíte tam býti pří
tomni 8 ostatní křesťanskou obcí. Farní osada jest křesťanská
rodina. Obět mše svaté, jež se za vás duchovním pastýřem
obětuje, otcem rodiny, jenž boží milostí obdržel úřad stádce
pásti, t. j. krmiti a napájeti, mše sv. pravím jest hold, jejž spo
lečnost duchovním způsobem s Kristem spojena Hospodinu vzdává
a mocí zákona božího jakož i církevního povinna jest Bohu pro
kazovati. Mše sv. bez přijímání nečiní žádný celek. Přijímání jest
»lámání chlebac, kteréž společně vykonáno, sbratřuje naše duše
v jednotě sv. církve, tajemně podává Boha a člověka Pána na
šeho Ježíše Krista pod způsobami chleba a vína. >O sacramen—
tum pietatis! o Signum unitatislc volá sv. Augustin, dívaje se, jak
věřící společně sv. přijímání přijímají v církvi: »Č) svátosti zbož
nostil ó znamení jednotyl<< (ln Joan. XXVI , 4.-—13.)

Mešní kniha za vedeníduchovenstva odvrátí každého křesťana
od bezcbutných cvičení,krátký čas trvajících, a naučí jej svoji víru a
náboženské životní síly u studnice zdravé a silné katolické zbož
nosti čerpati. »Dvě věci,: tak praví Následování Krista, »ne
chtěl bych postrádati, aniž bych život se svými bídami nesnesi
telným nalezl — dvě věci: posvátné knihy a Svátost oltářní.:
(Následování Krista, 4. kniha, 11. kapitola.) Věřící, jenž ve své
mešní knize liturgii mše sv. sleduje a jenž s ostatními údy do
mácími — myslím tím farní osadu — ke sv. přijímání poklekne,
dostává tuto dvě zaručení, kteráž obtíž pozemských běd činí sne
sitelnými, má při tom ujištění, že na onom světě bude účasten
nebeské slávy. ó svatá hostino, v níž náš Pán Ježíš Kristus jest
pokrmem a památka jeho hořkého umučení se obnovuje, v nížto
duše naše milostí se naplňují a nám rukojmí (pignus) věčné slávy
se dává! >O sacrum convivium, in quo Christus samitur, recolitur
memoria passionis ejus, mens impletur gratia et futurae gloriae
nobis pignus daturlc Vaši duchovní a my sami máme snad v tom

fvinu, nejmilejší bratři, že vám užívání posvátných knih a mešní
knihy dosti vřele nedoporučujeme. Musíme to zanedbání vyna
hraditi. Poskytneme vám příležitost, abychom vám a to za mír
ných podmínek snadno tyto dva nevyhnutelné poklady opatřili.
Štědré duše mohly by své haléře výtečně vynaložiti ku prospěchu
oněch, kteří jinak výdaje na knihy ty krýti nemohou,

3. Modlitba. Nejlepším způsobem k modlení se jest zajisté
mše sv. farní osady, zvláště se doporučuje přítomnost při velké
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mši svaté s podílem na zpívaných modlitbách. pak zpěvem Creda
a krátkých odpovědí na vyzvání kněze. Budte též přítomni ne
šporám a odpoledním (večerním) pobožnostem. »Zkušenost uči,:
děl nedávno ještě náš svatý Otec Pius X, »že od počátku
církve žalmy, božským nadchnutím psané, zbožným věřícím mocně
pomáhaly, aby HOSpodinu, skrze Velekněze Ježíše, hold jich chva
lozpěvů vzdávali.: (Bulla Dvino afftatu, kal. nov. 1911.) Máte-li
k tomu příležitost, sledujte každodenně s mešní knihou v ruce
mši svatou, jakož i slavné obřady velikého téhodne. Ale mimo
to musíte v sobě a mezi svými ducha modlitby udržovati. Ajest
něco, co by ducha tak dobře udržovalo jako pobožnost k naší
Matce, svaté Panně Marii?

První učedníci, jichž Způsob života jsem vám uvedl, byli
v osobním styku s Matkou boží a pod její mateřskou ochranou
očekávali ve večeřadle (coenaculum) příchod sv. Ducha. Dítěti,
nemajícímu matku, zůstane vždy něco neznámého v životě.
Protestantismus vypudil Matku od křesťanského krbu, jest chlad
ným. >Nebudete-li jako maličké (dítky),< děl náš milý Spasitel,
>nevejdete do království nebeskéhoc Poctivé srdce zůstane po
celý život dítětem pro svoji matku. Mladíci, staří lidé, učení a
mocní tohoto světa neponížíte se, ale mnohem spíše zušlechtíte,
pakli jednoduše a pokorně svoji zbožnost ke sv. Panně budete
najevo dávati. Noste její znamení cti, škapulíř, medajli, růženec
a dejte si ve svém smrtelném zápasu, když duše vaše ke svému
Stvořiteli půjde, svůj růženec i kříž vložiti do rukou. Pobož
nost k Panně Marii nesmí býti přirovnávána ke mnohým měni
vým a ze svobodné vůle konaným pobožnostem křesťanů, nýbrž
patří k bytosti křesťanství samého. Nelíbilo se Bohu, dáti nám
Spasitele v dorostlém stavu, tak jak se to dálo při našich prv
ních rodičích. Maria nosila ježíše ve svém životě, jej v jesle po
ložila a jemu se klaněla, jej v chrámě představila, jej jakožto
dobrovolnou obět na oltáři kříže obětovala a v nebesích jest po
vznesena nad svaté a kůry andělské blízko u něho, jenž jest ne—
smrtelným králem věků a vzdor tomu jejím Synem zůstává. Ona
jest všeobecnou prostředníci duší a pokolení, veliká prosící moc
za nás 'všechny bídné hříšníky nyní i v hodince smrti naší.

Rozhodnutí.

Rozhodněte se, nejmilejší bratři. Vy jste křesťané. Znamení
kříže budiž proto vždy znamením, dle něhož vás poznati možno,
budiž ochranou vaší domácnosti. Nechť život váš zevnějšímu vyzvání
vaší katolické víry odpovídá. Mějte pak též nejvíce ze všech při
rozenou ctnost v uctivosti. Usilujte nejmužněji ze všech dosíci po—
kroku jak pro své vlastní záležitosti, tak i pro všeobecné. V evan
geliu stojí všechny ideály zastoupeny. Postavte hráz proti zhou
bám, jež nové pohanství na náš dnešní společenský život vychrluje.

Nade vše přičiňujte se, byste prospívali v lásce k Bohu
a bližnímu. Věrné a pilné čtení posvátných knih, sv. přijímání,

Rádce duchovní. 29
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jednoduchá a dětinná pobožnost k naší dobré Matce Panně Marii
získají vám nadpřirozenou sílu, abyste tyto vznešené pojmy života
skutkem prováděli. Buďte zmužilí, moji bratři! Cas nynější jest
příznivý k vývoji apoštolského úřadu. Denně slyšíte ve svém
okolí říkati, že u národů, jmenovitě u šlechetného národa fran
couzského, návrat ke Kristu se pozoruje. Toto pozorování jest
opodstatněno. Avšak nenechávejme si lichotiti tím, že na vše jen
pouze s dobré stránky nazíráme. Bylo by případněji spíše říci,
že ti, kteří nevěří, zmatení vězí v pochybnostech a bludu a že
poctivé duše. žijícímimo křesťanství, po jakémsi vysvoboditeli touží.
Blud skončil odpadem. Národové cítí touhu po životě a v temno
tách hledají světlo a podporu. Ukažme jim na čele svém, v do
mácím a veřejném životě Toho, jenž jest cesta, pravda a život.

1“D. ]. kard. Mercier, arcibiskup mechlinský.
(Přeložil ?. Š. V.)

Bulharský mnich Panteleimon
jako zvláštní ctitel nejsvětější Eucharistie a jeho význam

v díle sjednocení církví.*)

Nejsvětější Eucharistie, tato největší Svátost Nového zákona
soustřeďuje kol sebe věřící, jako slunce k sobě přitahuje planety
a kupí je kolem sebe. Tak děje se v církvi římsko-katolické,
ale jinak jest tomu v církvi východní. Rekové sice také věří, že
po přepodstatnění přítomen jest pod způsobou chleba a vína celý,
nedííný Kristus, a v učení tom se neliší od učení církve římské,
čerpajíce svou nauku ze spisů apoštolských a církevních otců.
V praktickém životě však jsou daleko za katolickou církví ve
všem, co se týče úcty nejsv. Eucharistie. Oni pohlíží na tuto
nejsv. Svátost asi jako na ostatky některého světce, jako na
drahocenný poklad nebo jako na starobylý, ve skříni chovaný
kodex. Vedle toho převládá u východních křesťanůbázeň a úcta
k nejsv. Eucharistii nad láskou k ní. Věří sice a uctívají vnejsv.
Eucharistii přítomného Krista, ale on jest pro ně jakoby skrytý
pod rouškou dvojí způsoby a zahalený pohřebními prostěradly.
Proto snad i větší část modliteb před přijímáním ipo něm obrá
„cena jest k Bohu Otci nebo ke Kristu sídlícímu v nebi, a vyjímaje
chvíle kdy se při liturgii obnovuje památka poslední večeře, jest
přístup k nejsv. Svátosti nesnadný a k ,svátostnému Spasiteli ne—
konají se žádné zvláštní pobožnosti. Takovému názoru sluší též
přičísti, proč se u východních křesťanů tak pěstuje úcta svatých

*) Výňatek z referátu O. Pavla Christova, bulharského assumpcionisty
v Mostratli, předneseného na třetím velehradském sjezdě unionistů a podaný
zde u volném překladu z ruštiny.
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obrazů, kříže a evangelia a tak jest zanedbána pocta nejsvětější
Eucharistie, omezujícn se jen slavným sloužením liturgie.

Nelze pochybovati, že jako dítě přiměřeným požíváním po
krmu a nápoje vzrůstá a nabývá síly, tak i duše věřícíchvyspěly
ve svaté katolické církvi jen působením tohoto nebeského chleba
do vplnosti víry: a »rozhojnění láskyc, kdežto východní církev,
oddělená od kmene. uschla a nemohla přinésti _hojných plodů
zbožnosti. Víra v Eucharistii se zachovala, ale vroucí láska k ní
docela zanikla. Věřící přistupují sice čtyřikrát v roce ke stolu
Páně, ale málo dbají slov kněze, pronášených před přijímáním:
:Svaté svatýmlc a přijímají většinou bez předchozí zpovědi,
jedí a pijí sobě odsouzení. Kněží zdržují se častějšího sloužení li—
turgie, hlavně z pohnutek manželských, mnichům pak dovoleno při—
jímati každých čtyřicet dnů po přísném postu, jako jiným věří
cím. Půst zaměňuje jim zpověď a většina věřících soudí, že postem
vyhověno všem jiným podmínkám, třeba že svědomí obtíženo jest
hříchy. Při tom nutno uvážiti ještě velikou nevědomost nevzdě
laných tříd; mnozí myslí, že pod způsobou chleba a vína jest
Panna Maria nebo některý svatý a jestli vůbec vzbuzuje v nich
nejsv. Eucharistie někdy pocit bázně, té lásky k ní naprosto
neznají. Ale Bůh a Otec vmilosrdenství, který řekl: »Nad kým
chci, nad tím se smilujic (Rím. IX, 15.), má své vyvolence i mezi
těmi, kteří jsou vně jeho církve, a dovede různými cestami při
táhnouti k sobě věrné duše, uče je a osvěcuje svou milostí.

Příkladem toho jest mnich jménem Panteleimon, který v po
lovici XIX. stol. žil v Adrianopolu. Panteleimon čili Panteleon
(řecky všemilostný) narodil se r. 1793 z chudých rodičů v městě
Sudžaku, v jižní části nynějšího Bulharska, nedaleko tureckých
hranic. Veliká chudoba byla příčinou, že jeho otec Helion vy
pravil syna do Adrianopolu k cukráři, v jehož krámku strávil
hošík první léta a vlastní pílí, bez cizího přispění vzdělal se tolik,
že dovedl čísti evangelium. Byl velmi hodný, povahy lahodné a
zbožné a Bůh patrně poznamenal jeho duši pečetí vyvolence.
Řečtí kněží, kteří téměř nikdy nekáží a nepoučují, ničemu ho
nenaučHL

V kraji tom vypukl náhle mor a začal tak strašně řáditi,
že každý den umíralo a pohřbíváno na sta lidí. Na Panteleimona,
který právě tehdáž uvažoval o podobenstvío marnotratném synu,
působilo hrozné to divadlo tak, že v úžasu před smrtí utekl
z města a bloudě po Thracii, dotazoval se ve své prostotě ka
ždého, koho potkával, kde lze nalézti takové místo, kde by lidé
neumírali. K nemalému podivení však slyšel stále stejnou odpo
věd: »všude lidé umírají a není na světěmísta, kde by nevládla
smrtc. Konečně potkal kdysi starou poutníci, která mu řekla, že
na hoře Athosu meškají starci mniši, kteří neumírají. Panteleimon
pospíšil ihned na posvátnou horu a prosil mnichy, aby ho přijali
mezi sebe. Ujal se ho tam poustevník Damaskin a zařadil do
počtu svých učedníků. jako pravý israelita, v němž není lsti a

*
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jehož prostému oku dáno zříti Boha, prospíval horlivý jinoch ve
lice na cestě k dokonalosti a v brzce předčil svého chabého &
omezeného učitele. Pobožnosti byl tak oddán, že mysl jeho stále
i mimo bohoslužby obracela se k Bohu. I když byl zaměstnán
v cellách, nebo na poli, pohřížil se v rozjímání a dle vlastní výpo
vědi zářila mu stálá přítomnost Boha jako tajemná lampa, osvě
cující jeho nitro, a jestli někdy nějaký všední hřích mu toto světlo
ztlumil, ihned velikou zkroušeností a kajícnou slzou opět je roz
něcovaL
_ Avšak v tomto svém mnišském životě pociťoval jeden veliký

nedostatek, asice častého požívání nejsv. Eucharistie, kterou brat
přijímala pouze jedenkrát po čtyřiceti dnech. Když Panteleimon
četl v evangelium sv. Jana slova: »Kdo jí chléb tento, nezemřec
a »kdo jí chléb tento, živ bude na věky: (VI. 50, 51.), připomenul
si onen strach před smrtí, který ho přiměl prchnouti z Adriano
polu, i tázal se svého učitele, pravda-li to, co povědíno těmito
slovy a o jakém chlebě jest tu řeč? jako většina východních kře
stanů, kteří sice přijímají ale neznají podstatu učení o této Svá
tosti, neměl ani Panteleimon náležitého pochopení o dogmatech.
Když tedy zvěděl, že pod způsobou chleba a vína jest skutečně
sám Spasitel, udílející nesmrtelnost lidskému pokolení, zvolal
Panteleimon jako kdysi Archimedes radostně »Heurekalc, neboť
objevil pravé zřídlo nesmrtelnosti, nalezl konečně onen toužebně
hledaný prostředek proti smrti. V jeho čistém srdci vznítil se
pramen božské lásky i začal často přijímati svátostného Spasitele,
aby unikl smrti. Kněžstvo hlavní lavry, vidouc tuto jeho neoby
čejnou horlivost, jalo se mu vytýkati, že dává ostatní brati po
horšení, a začalo jej konečně vyháněti z klášterního chrámu.

Na athoské hoře nachází se množství skitů, t. j. zvláštních pou
steven opodál větších klášterů, obývaných velikým počtem mnichů, ,
kteří k vůli horlivějšímu konání pobožnosti a přísnějšímu cvičení
voli přebývati o samotě. Nemoha dle touhy svého srdce přijímati
častěji v jednom chrámě, začal Panteleimon hledati přístupkpra
meni nesmrtelnosti v rozličných klášterech a střídavě přijímati
v nich nejsv. Svátost. Byl však i zde vypátrán a rozhořčenými
mnichy jako :kalivadac nejprve vězněn a posléze docela
z Athosu vypovězen.

Ocitnuv se opět ve světě, cestoval Panteleimon v mnišském
rouchu od města k městu. V Rodošti a Adrianopolu vyučoval
dítky, zpíval v kostelech, obstarával řeckým kněžím jejich písem
nosti a vyprošoval si od nich za to dovolení, že mohl častěji
přistupovati k stolu Páně, a poněvadž to na jednom místě dlouho
nešlo, měnil je. Jeho zbožný, bohumilý život získal mu učedníky,
kteří si později na ostrově Thassu v Egejském moři vystavěli
klášter. Na svých cestách nosili s sebou po příkladu prvních kře
sťanů nádobku s nejsv. Svátostí, začínajíce každý den ke své
duševní posile požíváním Chleba andělského.

Zivot vedli velmi chudobný, nasycovali se jen jednou denně
chlebem, pilipouze vodu, nosili chatrný oděv, peníze měli spo—
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lečné a jen tolik, co vyžadovali skrovné potřeby jejich kláštera.
Panteleimon zabýval se pilně čtením a rozjímáním sv. Písma a
spisů sv. Otců, zvnichž si zvolil za hlavního učitele cařihradského
bohoslovce sv. Simona mladšího, z jehož knihy každodenně před
čítával. Když se zvěst o svatém životě Panteleimona roznesla po
celé Thracii a Macedonii, začali se odevšad k němu hrnouti
věřící, aby slyšeli od něho slovo boží a nalezli útěchu ve svízeo
lech života. Tento nával lidu vzbudil však závist řeckých kněží
a biskupů, dbajících hlavně o to, aby nepustnuly jejich kostely a
neztenčily se tím jejich příjmy. Zbožný mnich byl na rozkaz
adrianopolského biskupa Cyrilla zatčen a jako zločinec v průvodu
stráže dopraven do Cařihradu, kde však tureckou vládou uznán
ze nevinna a propuštěn. Brzy po tom byl zase poslán do vazby
na Athos. '

Bylo by příliš obšírným popisovati všechny útrapy, které
bylo snášeti. vřelému ctiteli nejsv. Eucharistie se strany řecké
hierarchie. Větší část jeho života byla nepřetržitou řadou obvi—
ňování, pronásledování, pohánění před církevní a světské soudy,
vyhnanství a věznění. *)

Uvedeme zde jen některé ukázky z jeho rozmluv a sporů
s představenými řecké církve v Cařihradě, vAdrianopoli avAthe
nách. Když se náměstek athenské církve obořil na Panteleimona
za to, že jej žádal za dovolení přijímati nejsv. Svátost mimo
ustanovený čas, řekl mu tento: »Dovolím si otázati se vás, ve
lebný Otče, proč kněz vlastně slouží před křesťanským lidem?
Jestli se nemýlím, zastupuje samého Krista, který při poslední
večeři rozkázal: >to čiňte na mou památkuc. Kněz tedy koná to
též, co \Kristus, který ne sobě, nýbrž svým učedníkům a své církvi
podal tuto Svátost, řka: »Vezměte a jezte -—pijteztoho všichni.:
jako tedy Kristus sloužil apoštolům, tak slouží kněz věřícím a
podává jim nejsv. Eucharistii — sic jinak by nekonal správně to,
co ustanovil Kristus.<

Poté .tázal se ho náměstek: >Kolikrát do roka žádáš si
přijímatiP< .

Panteleimon: »Tolikrát, kolikrát jsem přítomen svaté oběti.:
Náměstek: »Jak často obcuješ božské liturgiiřc
Panteleimon : » astěji, než jednou za den nemohu se účastniti.:
Náměstek (udiven): »Ty si tedy přeješ přijímati každodenně Pc
Panteleimon: »Tak jest.:
Náměstek (velice pobouřen): »Tot hrozné! Jaká to nešle

chetnost přirovnávati nejsv. Eucharistii všednímu pokrmu, kterým
si nacpáváš břicho !:

Panteleimon: »Zde, velebný otče, nebude toto přirovnání
na místě. Přes to jest však nejsv. Eucharistie ke každodennímu

*) Vinili jej, že prý učí, že každý křesťan může nejsv. Svátost přijímati
každodenně beze zvláštní přípravy modlitbou, postem, pokáním; že všecky
církevní úkony, nevyjímaje mši sv., mohou býti konány v soukromých do—
mech, že každý pravý křesťan, je-li ženat, jest povinen se rozvésti a t. p.
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požívání neméně potřebna, nežli jiný pokrm, nebot my si ji 11ne
beského Otce vyprošujeme jako náš vezdejší chléb a kromě toho
pravil Kristus: »Nebudete-li jísti těla Syna. člověka a pití jeho
krve, nebudete míti života v sobě.: (jan VI., 53.) Kterak nejísti
každodenně, chceme-li, aby duše naše byla živajrc

Náměstek: »Nelze abychom my, nejsouce mnichy, nýbrž
lidmi ženatými, sloužili každodenně, rovněž jako nemohou laikové
častěji přistupovati k sv. přijímání. Toho Spasitel nikdy nevy
máhal.:

Panteleimon: :Komu tedy zůstavil Spasitel tuto závěti Či
soudíte snad, velebný otče, že kázal poustevníkům neb lesním
obyvatelům? Nikolil — lidem ženatým, takovým, jakým jste vy
ajakými jsou lidé světští. jestli se nemýlím, tenkrát ještě nebylo
mnichů. Naši otcové, první křesťané, smýšleli tak jako já a velmi
často se živili nejsv. Eucharistií.<

Náměstek: »Co bylo v minulých časech vhodným, může
býti nyní docela nepřiměřeným Naše doba má své obyčeje.:

Panteleimon: »Co jest čas? Co obyčej? »Kristus včera, dnes
i na věkyc, dí sv. apoštol Pavel.c

Náměstek: »Moudrý uvádí své jednání v souhlas s časem
a sv. máti církev neváhala změnitistarodávný obyčej ke prospěchu
svých nových synů.:

Panteleimon: »Nebylo—lito, velebný otče, právě příčinou,
že jste se ráno hněval na kněze při liturgii? Cím se provinilřc

Náměstek: »Dopustil se veliké chyby, vynechav ektenii
o katechumenech a výzev jáhna aby vyšli z chrámu.<

Panteleimon: »Mně se tento výzev zdá nyní zcela zbyteč
ným, poněvadž za našich časů již není katecbumenů (ohlášených).<

Náměstek: »To nevadí. Nám sluší pilně zachovávati obyčeje
dřevní církve.“

Panteleimon: »Zcela správně; ale divím se, velebný otče,
že tak starostlivě dbáte o zachování starého obyčeje strany ohlá
šenců, kterých již není, a nedbáte obyčejů týkajících se nejsv.
Eucharistie, která trvá dodnesl Než nechme toho: jsem i tak
přesvědčen, že v tom se mnou souhlasíte a schvalujete církevní
obyčej častého přijímání.<

Náměstek: »Pošetilýl' Co značí tvá slova? Kdy jsi ode mne
slyšel cosi podobnéhoř<<

Panteleimon: »Nu, třeba dnes ráno při liturgii — kněz vy
řkl: »pijte z něho všichni: a vy jste hlasitě odpověděl »Amiňc,
„což znamená »staň se.: A stejně kněz ukazoval kalich Páně a
zvolal k shromážděným :s bázní boží, svíroualáskou přistuptelc
zdali jste neodpověděl s ostatními: >Amen, amen, požehnaný
jenž se béře ve jménu Páněh Nesvědčí-li to, že jste schvaloval
toto pozvání k sv. přijímání? A to se děje pokaždé, „když se
koná nejsv. obět, poněvadž kněz po každém pozdvibování zve
věřící k přijetí sv. Svátosti.

Náměstek: »Církevní modlitby nejsou pravidly a předpisy:
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víry a ty nemůžeš mi uvésti ani jediného kánonu, který by odů
vodňoval tvé smýšlení.<

Panteleimon: »Naopak. Mohu uvésti mnohá apoštolská
pravidla, zvlášť osmé a deváté z knihy >Pedalionc, kde stozí:
>]estli někdo z přisluhujících v chrámě při konání nejsv. oběti
nepřistoupí k stolu Páně a odepře udati příčinu, proč nepřijímal,
takový budiž z církve vyobcován a vyvrženc a druhé: »Všickni
věřící, kteří jsou přítomni »Utrenic (ranní mše sv.) a nevyčkaií
iejího ukončení, aby přijímali, nýbrž odcházejí dříve, podléhají
církevnímu trestu.:

Těmito a četnými jinými důvody ze sv. Otců hájil Pante
leimon správnost svého smýšlení před řeckými biskupy i před
patriarchou v cařihradském synodu. ]istý biskup zvolal kdysi za
takového sporu: »Ano, je tomu skutečně tak, ale nelze toho
nváděti v život, neboť celý svět užasne, začnemeli hlásati takové
přísné učení-, na což Panteleimon odtušil: »jestli vy, svatý vla
dyko, neosmělujete se žádati od věřících takové vroucí zbožnosti,
tedy aspoň nebraňte těm, kteří dobrovolně, z vlastního popudu
chtějí kráčeti cestou k vyšší dokonalosti — oni žijí v lásce boží
a pro tuto lásku často přistupují k sv. přijímání, aby stále trvali
ve spojení s Bohem.:

Biskupu, tvrdícímu, že Panteleimon svým jednáním pohor
šuje athosské mnichy, tento odpověděl: »Ti, kteří se horší z ča
stého přijímání, měli by se spíše viniti z vlastní nedbalosti a ne
vytýkati horlivost hledajícím Boha. Myslím, že se nesluší haniti
horlivé k vůli lenivým. My jsme hned na začátku našeho mniš
ského života uvykli skládati naději naší spásy a hledati síly ducha
ve spasitelném požívání božské Svátosti a nemůžeme nyní jinak
jednati. Prosím vás, vladyko svatý, neodlučujte nás od nejslad
šího ]ežíše, neboť v častém sv. přijímání čerpáme výlučně síly
k odřeknutí se marností- tohoto světa. Tato láska Kristova živí
naše srdce.: Když konečně biskup rozkázal Panteleimonu, aby ve
svém klášteře zastavil časté sv. přijímání, tento se slzami pravil:
»Neuhašujte, svatý vladyko, oheň lásky v srdcích tolika nešťast
ných, kteří se oddali Bohu a pečují pouze o jedno: aby jemu
sloužili a nikdy se od něho neodloučulta

Tak smýšlel Panteleimon o nejsv. Eucharistii a tak učil své
četné učedníky. Založil mnoho mužských i ženských klášterů:
na ostrově Psari, na Patmosu, Samosu a Thasisu, a kromě toho
celý rok spravoval klášter Sinajský. Po mnohých a dlouhých sví
zelech, stále a všude stíhaný řeckým patriarchou, nalezl konečně
na nějaký čas klidu ve svém domově v Sudžaku, blíže Adria
nopolu, kde založil ženský klášter a později odebral se do Mo
stratli, kde kolem roku 1864 zřídil klášter mužský

Právě tehdáž nastalo v Bulharsku hnutí ve prospěch sjedno
cení církví a vyjednáváno za tou příčinou o unii s Římem. Igu
men Panteleimon, k němuž se tenkrát hrnuly zástupy na ostrov
Thasis, zvěděl od některých návstěvníků o těchto církevních no
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votách a choval se s počátku velmi nepřátelskyk těmto snahám.
Nemělť dosud přesných názorů 0 katolících a pod vlivem ře
ckých pomluv považoval je za hrozné haeretiky.

Meškaje později v Adrianopolu, setkal se náhodou s tehdej
ším přednostou s Římem sjednocené bulharské církve Rafaelem
Popovem, s nímž o věci té pojednával. Přesvědčiv se o pravosti
katolické církve přilnul k ní celou horoucností své pravdymilovné
duše a připojil se k ní se všemi svými mnichy a mniškami, cel
kem asi 400 členů. Tímto aktem zabezpečil zároveň sebe a
všechnu brať před pronásledováním mstivých řeckých hierarchů
a zhostil se dosavadního těžkého jha řecké církve. Avšak nejdů—
ležitějším ovšem bylo, že jeho srdcem ovládla cele katolická
pravda, neboť od té chvíle neustával na základě apoštolského
učení a spisů svatých Otců hájiti neohroženě čistotu a přesnost
katolické nauky. »Byljsem ztracen, ale opět nalezen- — svědčil
ou —- »našel “jsem konečně pravou nevěstu Kristovu, neznající
hlízy simonie a krmící mateřsky své děti eucharistickým chlebemc.

Vyznání víry složil igumen Panteleimon v prosinci r. 1863,
jsa již starcem sedmdesátiletým a žil pak ještě čtyři roky, trpě
livě snášeje příkoří od schismatiků a horlivě hlásaje a propaguje
sjednocení s římskou církví.

Sv. Otec Pius IX. poctil Panteleimona následujícím listem
Milovanému Panteleimonu, řeholnímu knězi,

Pius, papež IX.

Milovanému Synu pozdravení a požehnání apoštolské. Blaho
přejíce ti k tvému vysvobození z pout, velice se rmoutíme nad
tvými a tvých společníků nehodami, tak žalostně tebou vylíče
nými. Tyto nehody po'nnuly Nás naříditi Naší kongregaci pro
šíření víry, aby těžké postavení tvé umírnila. Avšak slova Na
šeho Spasitele: >. . . a budete nenávidění všemi pro jméno méc
budou ti účinnější útěchou. Víš zajisté, že takový byl vždycky
úděl vyvolených a že od samého vzniku církve ti, jichž svět ne
byl hoden, bloudili v rounech ovčích a kozelčích, v sužování a
trápení v horách a jeskyních a že všichni, kteří se nejvíce zalíbili
Bohu, mnohým prošli utrpením. jinak ani nemůže býti, neboť
které Bůh předzvěděl, ty i předurčil, aby byli připodobněni Synu
jeho, a jestli náleželo trpěti Kristu a tak vejíti do slávy své, sluší
zajisté i nám, abychom mnohým utrpením stali se hodnými do
síci království božího.

Proto v neštěstích a útiscích, tebe a tvé bratry stíhajících,
snadno spatříte znamení božské lásky a naději věčné odměny,
když přes všeliké příkoří budete kráčeti po stopách Krista,
s nímž si odplatu chystá, kdo s ním spolutrpí. Proto trpte po
korně. Ty pak, obdařený důstojnosti kněžstva, utvrzuj bratrů
svých příslušným poučením, shromažďuj vojsko a buď jeho vůdcem
na cestách Páně slovem i příkladem. My pak tobě i bratřím tvým
vyprošujeme u Pána Boha milostí, béřeme jej za svědka Naší otcov
ské blahovůle a s láskou udílíme vám Naše apoštolské požehnání.
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Dáno v Římě u sv. Petra 14. října 1865, Pontifikátu Na
ŠChOléta XX. :P i us papež IX

Ze všech Panteleimonem založených katolických klášterů
zachoval se do nynějšího času jediný mostratlský, nacházející se
dvě hodiny cesty od Sudžakova, kde Panteleimon zřídil ženský
klášter.*) Při stavbě kláštera v Mostratli. odcházela brať daleko
do hor kácet stromy, brala s sebou nejsv. Eucharistii a nemajíc
při sobě kněze, klaněla se uprostřed lesů svému Spasiteli a na—
sycovala se každodenně Chlebem nebeským. Panteleimon skonal
25. února 1868 v Adrianopolu, kde i pochován za veliké účasti
ctícího jej lidu. Později přeneseno jeho tělo do kláštěra v Su
džaku, kde dosud odpočívá.

Příklad tohoto Bulhařína, muže svatého života, přivedeného
k poznání pravé víry vroucí úctou nejsv. Eucharistie dle slov
žalmisty: »Spravedlivého vede Pán cestami přímýmic, ukáže snad
inám cestu, kterou máme kráčeti v další práci k sjednocení
církví. A věru nejlepším symbolem sjednocení jest nám sv. přijí
mání (communio : spojení). A Ježíš Kristus, v nejsv. Svátosti
přítomný, sám připojí k sobě ztracené ovce, jak předpověděl:
>I ty musím přivésti, a hlas můj slyšeti budou, a bude jeden
ovčinec a jeden pastýř.: (jan X. 16.)

Ovce, které nejdou za hlasem apoštolů a sv. Petra, zajisté
uposlechnou hlasu Božského pastýře. Přesvědčili jsme se mnoho
kráte, že vysoké zámysly lidské moudrosti v díle sjednocení ne
měli žádného zdaru. V dalším bude snad milejším Bohu, aby
chom vzali prostou zbraň pastýře Davida, s jakou vyšel proti
Goliáši — s holí v rukou a pastýřskou mošnou na plecích, s pěti
oblázky z potoka. Víte sami, že oněch pět kaménků znamená
pět ran Krista, který se nyní nekrvavým způsobem obětuje na
oltáři jako smírná žertva svému Otci. Proto se budeme usilovně
zasazovati o časté sv. přijímání mezi východními křesťany, ká
záním nebo knihou, konáním eucharistických slavností nebo
sjezdů, stavbou a ozdobou chrámů s velkolepostí, příslušící božské
velebnosti. Tímto způsobem bude ono žádoucí sjednocení jeho
mystického těla — církve — obnoveno, ovšem ne námi, nýbrž
samým Ježíšem Kristem, a v pravdě splní se slova sv. Pavla: >]eden
jest chléb, a my mnozí jsme jedno tělo, neboť všichni zajisté
z jediného chleba přijímáme.<

*) Protojerej K. Dobronravin Ve svém spise »Očerk (nástin) istorii
slavjanskich cerkvejc Petrohrad 1873, píše: »Z Cařihradu vrátil se Pante
leimon do svého domova a usadil se v Sudžaku (Sudžakově) blíže Adria—
nopolu, kde žili unité. Zde vystavěl klášter a shromáždil kol sebe asi še
desát bulharských rodin. Roku 1868 (tedy po smrti Panteleimonově) obrá—
til (!) adrianopolský metropolita Kyrill ku pravoslaví mnoho bulharských
unitů, žijících v Sudžaku. Po smrti Panteleimona naplnil se jeho klášter
katolíky, ale r. 1869 všichni obyvatelé kláštera (kolem 200) přešli z unie ku
pravoslaví.< — ]akými drakonickými prostředky »návrata ten uskutečněn,
autor neudává. (Pozn. překl.)
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Praedicate Evangelium
Pod uvedeným názvem vyšla již v druhém vydání v 80

úhledná knížka *) (váz. 210 K, nákladem Fried. Pusteta, Řezno,
1912, stran theorie 101, přídavku 112), která jest praktickým ná
vodem, kterak konati důležitý úřad kazatelský. Nemáme v theo
logické literatuře nedostatku děl theoretických, zabývajících se
duchovním řečnictvím. \Avšak knihy ty málo jsou čteny a to
pro jejich buď velikou objemnost neb suchopárnou dikci a pro
fessorské doktrinářství. Lze o nich říci to, co řekl David 0 brnění
Saulově: »Non valeo incedere sic, non enimsum assuetus.<<Knížka
Kurta Udeise (kdo se za pseudonymem skrývá, netřeba nazna
čovati, rozhoduje věc ne jméno), přihlíží k praktické potřebě
duchovenstva, opomíjí všechen učený apparát a dlouhé disser
tace a hlásá důsledně zásadu: I při duchovním řečnictví třeba
říditi se vlastní povahou. Proto hlavním pravidlem každému ho
miletovi budiž: »Sequere naturam — naturam tuam — sed
castígatamia Tím ovšem autor vykazme duchovnímu řečnictví
nový směr a staví se do oposice proti tomu systemu, který řeč
nictví prohlašuje za umění sterými předpisy sešněrované. Autor
žádá pro kázání hlavně dvě věci: jednoduchost a přirozenost. Vše
strojené, nepřirozené budí odpor, neodpovídá duchu křesťan
ství a tím se stává, že posluchačů ubývá k veliké škodě církve
katolické.

Lapidárními tahy, význačnými texty narýsována důležitost
řečnictví duchovního hned spočátku. O předmětě vlastním autor
s čtenářem hovoří, disputuje, jej přesvědčuje, způsobem vážným
do duše mu mluví, satirický a žertovné chyby kazatelské šlehá,
neúprosně přísně kárá, k sebepoznání, zpytování a polepšení pc—
bádá. Uchvatně působí v závěru analogie slov Spasitelových u sv.
Jana 8, 47: aQui ex Deo est Sacerdos, Verbum Dei magna cum
cura praedicat; propterea vos non magna cura praedicatis, quia
Sacerdotes ex Deo non estis.< —— Závěr pak sám končí —jako
by při exerciciích — otázkou: »Quid sum miser tunc dicturusřc

Kdo vážně o duchovní řečnictví se zajímá, najde v knize
velmi dobrého přítele; četba nezůstaví pouze hlubokého dojmu,
který ovšem pomíjí, ale bude silnou vzpruhou k dalšímu působení
na kazatelně, vybídkou k 'sebezdo'ronalení, podnětem četných
dobrých úmyslův a právě tím koná kniha Udeisova důležité po
slání, jež zasahuje do celých osad, do srdcí statisíců věřících.
Proto ji lze co nejvřeleji doporučiti, a bylo by si přáti, aby pře
íožena byla do naší mateřštiny. Snad by spolek sv. Bonifáce
mohl překlad tak pěkně jako originál vypravený svým nákladem
vydati.
' Protože v posledním čísle minulého ročníku na str. 784.
jsme slíbili, že se ku věcem homiletickým vrátíme, budiž použito
této příležitosti; uvedeme stručný obsah části theoretické, jež

*) Na skladě v Kotrbovč knihkupectví v Praze, v Pštrossově ul. č. 198.
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obsahuje pět kapitol: 1. Látka kázání. 2. Vypracování kázání.
3. Forma. 4. Přednes. 5. Prostředky k dosažení cíle a překážky
v cestu se stavící.

I. V první kapitole mluví autor o pravdách, jež kazatel hodlá
v kázáních zpracovati. Obsahem kázání má především býti dogma;
»appropinquavit regnum cOelorumc, »Christum praedicamus et
hunc crucifixumc; kázání má býti opravdu »euangelionc, ra
dostnou zvěstí, a tou bude, bude-li míti řádný dogmatický pod
klad. Skoro z 900/,) se moralisuje, dogmatická kázání 5 mcrální
applikací jsou řídká. Velikou chybou za dob Lutherových byl
právě nedostatek kázání věroučných, jak z homiletických spisů
té doby lze dobře dokázati. Racionalistický směr doby, nevěrecké
ovzduší, četné námitky, u vzdělanců naprosto pochybená, na za
staralém a nedostatečném způsobu vyučovacím založená nábo
ženská výchova středoškolská, touha po odpovědi na četné skoro
denně v tisku se objevující výpady proti náboženství najmě po
stránce přírodovědecké — to vše volá po solidních dogmaticko
racionelních kázáních. P. Roh z Tovaryšstva ježíšova kázal skoro
výhradně o thematech dogmatických a jaké množství posluchačů
se kupilo pod jeho kazatelnou, kostely nestačily. Sv. Otec Pius X.
ve své první encyklice si bolestně stěžuje do toho, že se chystá
veliký odpad od Boha a na otázku, o čem by mělo býti kázáno,
sám odpovídá: Poučujte, kažte o Bohu, o Kristu, o církvi, o je
jím učení.

Tedy dogma — ne ustavičné moralisování.*)
Autor vyvrací některé námitky proti tomuto druhu kázání

činěné a ukazuje k tomu, že dá-li kázání toho druhu více práce,
nezůstane bez odměny. Největší prospěch bude míti kněz sám,
bude z'íti v ustavičně duchovní náladě, která bude nadmíru po
svěcovati a podporovati jeho veškerou kněžskou činnost. »Sis
lux mundi et eris lux tibilc Ukazuje též na úmysly a předse
vzetí, která jsme měli v den ordinace a táže se, zda jsme proto
hřivny přijali, abychom uslyšeli »Serve male et pigerP<

II. V druhé kapitola mluví autor o tom, jak kázání vypra
covati. Kázání není vlastně ničím jiným, než řadou myšlenek
k tomu cíli se nesoucích, aby vůle lidská k nějakému rozhodnutí
pohnuta byla. Z toho tedy plyne, že přípravná práce kazatelova
bude: myšlenky shledati — je uspořádati — a opatřiti vhodným
úvodem a závěrem.

Hledati »rozdělem'c autor zavrhuje, nazývaje je »dies alte
Erbstůckmóbel aus dem Mittelalter-. ]sou-li myšlenky řádně
uspořádány, dají samy již rozdělení přirozené. Nejdůležitější tedy
jest, míti hodně myšlenek; to však předpokládá studium dogma
tiky aneb nějakého dobrého populárního spisu apologetického.
Myšlenky si pišme na levou stranu archu přeloženého. Máme-li

*) Tento náhled zastával již před více než dvaceti lety msgre. dr. ]os.
Pachta, proíessor dogmatiky na universitě v Praze, v přednáškách k svým
posluchačům.
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dostatečnou zásobu myšlenek o thematě, jež hodláme zpracovati,
uspořádejme je, očíslujme je, aby postup byl logický aneb psycho—
logický; při tom postupu snad leccos vyloučíme, co nám právě
napadlo, ač přesně k věci nepatří. Tímto seřaděním myšlenek
vlastně již provádíme rozdělení, jež bude čímsi nad míru snad
ným, bude—limyšlenek dostatečná zásoba. Pak přepišme vše na
pravou stranu archu v tom pořadu, jak logika žádá. Nyní při
kročme k závěrku. Ten budiž krátký; je-li rozum přesvědčen,
není třeba vůli dlouho přemlouvati; budiž srdečný a rázný a co
možná přesně k určitému předsevzetí směřující, praktický. Zá
věry novějších kazatelských prací jsou všeobecné, rozvleklé, ne
účinné. Závěr má býti jako ostrý hrot, co možná jasný a přesný.
Dlouhé shánění konce (vkrálovství nebeské, Amenc) stalo se po—
věstným, rozptyluje pozornost posluchačovu, a bylo-li kázání do—
brým, maří jeho účinnost.

Naposled jest připraviti úvod. Ten budiž krátký, jedno
duchý, střízlivý. Zbusta se již v úvodě mluví o thematě kázání,
přeskakuje se s jednoho pole na druhé, což ovšem není správno
a pro posluchače je nezajímavo. .

K vůli přehledu užívej barevných tužek. Budeš-li míti dobře
zpracovanou kostru a jsi li jen trochu od přirozenosti nadán, ne
bude se ti nedostávati slov. Honba po slovičkářském vypravení
kázání, snaha po zevnější, abychom řekli, úpravě, jest vadou na
šich kázání; nikde jinde snad tak neplatí jako zde: >Pectus est,
quod facit dissertun ;: »Rem tene, verba haud invita sequentur.:
K tomu však je třeba bohatých vědomostí, zejména dogmatických,
a pak přesné vtisknutí upraveného schematu kázání v pamět.
V 99 případech ze 100, v nichž se domníváme, že nám schází
slovo (sloh, forma), nedostává se nám myšlenek aneb jejich jas
ného, precisního pojetí. Nejprve tedy myšlenky (stavební materiál),
pak kázání ; (stavební místo a plán [: rozdělení !] samy nestačí;
třeba malty a cihel).

III. Třetí kapitola pojednává (formě. Mnoho tištěných kázání podobá se na vlas pojednáním; kdyby se vynechalo tu a
tam »Drazí v Kristuíc, nikdo by [netušil v tom kázání. Kázání
mějž:

1. živý konversačnz' ráz.
Na příkladech z bible a to jak z evangelií, tak i ze Skut

kův apoštolských dokazuje autor, že i Spasitel i apoštolové nej—
častěji této,formy užívali. Tato forma vyžaduje:

a) častých otázek,
b) oslovení jednotlivcova; ne tedy stále plurál »vyc, nýbrž

též tu a tam >tyc, »drabý bratře: atd., a konečně
c) formu disputace, hádání, ne však ostrého, nýbrž jak v ži

votě mezi lidmi zvykem: »Ty pravíš tak, Písmo sv., Kristus, cír
kev tak, nuže, zkoušejme, kdo má pravdu . . .c ——a pod. (Tak
mluvil Kristus Pán s farisey.)
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2. Věty buďtež jasně a krátké ; k dlouhým periodám svádí
středoškolská výchova; dobří katecheté bývají dobří kazatelé,
mluví krátkými jasnými periodami. O Spasiteli: >Numquam ta
liter locutus est homo !: Jeho paraboly tak průhledné, že i nej—
zarytější hříšníci cítili se jimi dotčeni.

3. Kázání buďtež prosta všeho zbytečně/zo rizetaríckého bal
lasfu, který jenom smysl zatemňuje. Zde má svůj význam: »Nisi
efticiamini sicut parvulilc Podobenství a obrazů je ovšem třeba,
ale buďtež krátká, přirozená a výstižná. Přechody: nejlepší pře
chod jest logická souvislost. Krásné přechody, velice jemně vy
pilovaný sloh, uhlazenost, elegance dodává řeči'ráz nepřirozenosti.
Posluchači řeknou: »Bylo to bezkéc, — ale zůstanou nepohnuti.
Proto nekážeme. ]est tudíž starou pravdou: myšlenky se rodí ve
studovně, slovo na kazatelně.

4. Kázání budiž individuální a to tak, že jiný kazatel by
totéž a právě tak jako my skoro ani říci nemohl. Zapírati svou
individualitu na kazatelně je nepřirozeno.

5. Kažme populárně; »parádní řečníci<<: aes sonans et
cymbalum tinniens!

6. Kažme srdečně, totiž tak, aby rozum byl pohnut pravdu
přijmouti a vůle přinucena důsledky z ní vyvozenými se říditi.

Vše, co zde pověděno, lze krátce vyjádřiti heslem již
svrchu uvedeným: »Sequere naturam, naturam tuam, sed casti
gatamh

IV. Přednes (předmět čtvrté kapitoly) vyžaduje předchozí
sebranost, modlitbu; nemluv v sakristii, modii se za požehnání
boží pro svou práci. Kříž na kazatelně řádně děleil Mnohého
katolíka uráží podivné šermování rukou na kazatelně při dělání
kříže zrovna tak, jako ledabylé, nesrozumitelné předčítání nedělní
(sváteční) perikopy. Slovu božímu přísluší úcta, vážnost — přede
vším od čtoucího kněze. Nedává-li však kněz úctu k slovu bo—
žímu na jevo, dává na kazatelně pohoršení a kterak může žá
dati, by k jeho slovu měli posluchači úctu, nemá-li jí sám k slovu
božímu?

1. Prvním požadavkem na přednes činěným jest: přednes
budiž přirozený; ne tedy affektovaně (pokrytecky) zbožný, ne
stále slavnostní a nad obyčejnost povznesený, ne deklamace, nic
theatrálního. Vzorem opět Spasitel.

2. Přednes nebudiž manatanm'; to odpuzuje. Mluv jako
v obyčejném životě mluvíš. V denních rozhovorech projevujeme
jinak strach, jinak hrůzu, jinak hněv, jinak zděšení, jinak roz
hořčení, jinak lítost, jinak líčíme klidnou událost. Právě tak mluv
v kázání. Monotonní kázání má svou příčinu mnohdy v tom, že
ho kazatel v bolesti a v potu nezpracoval, tudíž nezažil, nepro
žil; pak je ovšem nedovede též přednésti jako řeč, ale odříkává
pojednání.

3_.Sílu hlasu třeba stupňovaz'z jako při zpěvu. Mohutné
affekty žádají crescendo; hlavně závěr má být mocný, nadšený,
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ale krátký (kurzschluss!). Jestliže však řečník, sotva že na ka
zatelnu vystoupil, spustí fortissimo a celé kázání tak přednáší,
stává se směšným a nedosahuje svého cíle. Obyčejně nejvíce křičí
ti, kdož nedostatek obsahu chtějí nahraditi stentorským hlasem.
V úvodu co možná nejméně pathosu, ovšem veliké svátky, řídké
slavnosti připouštějí výjimku.

Není dobrým zvykem po ukončeném kázání čísti ohlášky a
celou řadu jmen (suffragía); tím dojem kázání trpí. Na mnohých
místech čtou se prohlášky a suffragia po evangeliu, pak násle
duje kázání. Tento způsob jest lepší.

4. Mluv zřetelně, vokalisuj řádně! První povinnost řečníka
a zpěváka jest řádně artikulovati. Veliké kostely trpí ozvěnou;
tu zvláště je nutno konečné slabiky hodně jasně vyslovovati a
nespěchati. Za kazatelnou má býti resonanční deska (kde jsou
d\ítka, uzavři je); draperie u vchodu ke kazatelně nejsou pra
kticl-zé,tlumí hlas. V Americe bývá na kazatelně nejen za zády,
ale i po straně kazatele dřevěná zástěna z dobře resonujícího
(borového, smrkového, jedlového) dřeva. Řečí od oltáře nelze
schvalovati, hlas se rozptyluje. Spasiteli nebylo obtížno vystoupiti
na horu, aby posluchači jej dobře slyšeli, nebudiž tedy ani knězi
obtížno vystoupiti na kazatelnu.

Zmínku zasluhuje též akcent; akcentuj správně jednotlivá
slova, ale. také dej pozor na správný větný přízvuk.

5. Důležitým doprovodem řeči jsou akce. Nic není tak od
porného jako nepřirozené akce. Akce čiň jen tehdy a jen tam,
kde by je rozumný člověk v obyčejné konversaci činil. V úvodu,
který má býti klidným, zpravidla žádných akcí netřeba. Akce
střídej, ne stále jenom jeden druh. Akce buďtež slušné, ne prudké,
ne naučené, affektované. Dobrý prostředek k sebezdokonalení:
mluv před zrcadlem, pozoruj sebe sama.

I postavení budiž přirozené! Neklať sebou jako kyvadlo,
nenahýbej se nápadně ku předu, nedrž se křečovitě parapetu,
nestůj v prostřed kazatelny jako bezduchý. Polož někdy jednu
i obě ruce na prsa ——ohlížej se po celém kostele, kaž všemu
lidu, ne jedné osobě.

V. V páté kapitole mluvi autor () prostředcích, jež dopo
máhaji k dosažení cíle. Jsou to především studium filosofie a
dogmatiky (jež zvláště pěstují jesuité, proto bývají dobří a vý
teční řečníci), spravedlivá kritika (právě ta vychovává řádové ka
zatele nejvíce) a to jak věci, obsahu, tak provedení a přednesu.
V seminářích jest málo kritiky, v duchovní správě žádná aneb
skoro žádná; a přece je jí tak třeba každému kazateli; >nemo
sibi sapiens-.

Důležitou pomůckou, by se vytříbila forma, jest četba zna
menitých profánních vzorů (Demosthenes, Shakespeare). Při čtení
měj po ruce notes, znamenej, excerpuj, založ si »Promptuariumc,
leccos se ti hodí i z denních listů.
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Největší a universální překážkou v dosažení cile jest heslo:
»Eh, já nechám vše běžetlc V semináři nedostatečná příprava,
žádné nadšení, neveliký fond potřebných vědomostí. Po semináři
se nestuduje skoro nikdy dogmatika, ani tilosoůe, nejčastěji mo—
rálka. Příprava, která by měla začíti v pondělí, odkládá se na
pátek aneb až na sobotu, a záleží v prohlížení starých kazatel
ských děl. Zvykl-li kdo tomu šlendriánu, neodloží jej po celý
život dle principu: »Sicut erat in principio . . .c.

A uváží-li se, že někdo káže dejme tomu sedmdesátkrát za
rok a má pokaždé jen 500 posluchačů — (70 X 500 = 35.000),
co dobrého mohl vykonati za 40, 50 let kněžských — ale co
zlého zavinil nedostatečnou přípravou, špatným přednesem!

Může—liočekávati kněz, jenž celý kněžský život svůj tak dů
ležitou činnost kazatelskou zanedbával a odbýval, že při svém
vstupu na věčnost bude pozdraven chóry andělův: »Ecce sacer—
dos magnus, qui in diebus suis placuit Deořc Může se nadíti, že
bude přijat »in almum sacerdotum chorumc, a že mu Spasitel
řekne: »Euge Sacerdos bone et ňdelis! Quia super magna fuisti
fidelis, super Majora te constituam ?: Jak hrozně se vtírá do svě
domí otázka:

»Ouid sum miser tune dicturus?<

* *
*

Přídavek obsahuje sedmnáct nástinů cyklických kázání 0 mis
siích a apologetický cyklus o božství Ježíše Krista, jejž lze ke
čtyřem kázáním upotřebiti. Všecky skizzy jsou hezky rozčleněny,
přehledně a hlavně na podkladě dogmaticko—rozumovém zpraco
vány. Cyklus o božství ]ežíše Krista jest založen na zprávách
čtyř evangelií, k nimž však se přihlíží jako k dokumentům pouze
lidským ; skizzy tohoto cyklu vynikají skvělostí myšlenek a přísnou
logikou, tak že posluchač nepředpojatý a dobré vůle musí býti
přímo donucen k přijetí pravd z nich vyplývajících.

Dílku přejeme třetí a další vydání ku prospěchu jak ka—
zatelů — tak i věřícího lidul R. S.

0 Čem svědčí nove objevené křesťanské
hrbitovy u Tripolis v Sev. Africe?

V dnešním Tripolsku byla druhdy tři biskupská města na
pobřeží velké Syrty: Sabrata (dnes Misurata), Septis Magua
(Horns), Oea (Tripolis). ]iná dvě sídla biskupská Tacape (Gabes)
a ostrov Girba (Džejab), která náležela k církevní provincii tri
polské, jsou v dnešním Tunisu. Z jmenovaných biskupských měst
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byly čtyry známy již za času sv. Cypriána, který zemřel r. 258.
Bylo tedy křesťanství v Sev. Africe záhy rozšířeno.

Tím, že Italie se zmocnila Tripolska a Cyrenaiky, stalo se,
že archaeologickému vyzkoumání těchto krajů věnuje se veliká po
zornost. Vejenskými pracemi byly náhodou objeveny dva kře
sťanské hřbitovy, u Gargareše a u Ain Zara. Ain Zara jest asi
10 km od Tripole vzdálena, při silnici, po které se ubírají kara
vany do území t_arhunského. Na veliké ploše jest množstvíhrobů,
jejichž rovy jen málo vyčnívají, jsouce z největší části pískem
z pouště navátým zasypány. je to »areac, křesťanský hřbitov,
o nichž víme od Tertulliana, že byly trnem v očích pohanům,
kteří vcirku své nenávisti křikem »areae non sintc dávali průchod.

Hroby jsou jednoduché, z neotesaných kamenů a vápna.
Půdorys jednotlivých hrobů tvoří obdélník, vrchní části jejich mají
podobu našich hrobů, totiž víka rakve. Vnější část hrobu jest
opatřena tlustou vrstvou vápna, do něhož, pokud ještě měkké
bylo, různé symboly neb nápisy, červenou barvou učiněné, byly
vepsány. Obyčejně jest nápis na jižní podélné straně hrobu, jen
vjediném případě na severní straně; hroby směřujípodélnou svou
stranou od východu k západu.

Nápisy jsou velice zajímavé ato proto, že dosvědčují cti
hodnou starobylost modliteb našich, zejména Ordo Commenda
tionis Animae, nebot některé věty tohoto textu vyskytují se slovně
na tamních hrobech. Objeveno trisagion: »Sanctus Deus, Sanctus
Fortis, Sanctus immortalis, miserere mei.< Aneb: »Suscipiat te
Christus, qui vocavit te, in sinum Abrahae angeli deducant te.-=
]inde: »Requiem aeternam det tibi Dominus et lux perpetna luceat
tibi.: Někdy ovšem jsou též nápisy svědčící o klassické vzděla
nosti aznalosti pohanské literatury. Kříž,který lze na přemnohých
hrobích spatřiti, má podobu t. zv. kříže maltánského (osm špicí)
a je zpravidla v kruhu (symbol věčnosti).

Bohužel, že datování hrobů nám nepodává dostatečně přes
ných zpráv. jest vedeno v indikcích,z čehož lze souditi, že hroby
pocházejí asi z prvé polovice století VI., protože v západní církvi
v tu dobu označování času indikcemi na církevním sněmu nicej
ském (325) stanovené hned se neujalo, nýbrž teprve asi koncem

V. a začátkem VI. století. P SL. .

%$?



LISTY HOMILETICKÉ.

Neděle čtrnáctá po sv. Duchu.
Bohu samému sloužiti máme.

»Nemůžete Bohu “sloužiti i marnoněx
(Mat. 6, 24.)

Nejdůležitější otázky: proč jsem na světě, odkud jsem a
kam kráčím, jaký jest můj cíl na zemi? musí míti každý moudrý
křesťan řádně a správně zodpověděny, aby mohl pokojně žíti.
Otázky ty člověk sám zodpověděti nikdy nemohl a ze sebe nikdy
nezodpoví. A je-li v těchto otázkách v nejistotě, podobá se sle
pému cestujícímu, který každé chvíle může do záhuby upad
nouň.

Otázky mohl nám zodpověděti jedině Bůh, který nás na
svět povolal, a zase odtud na věčnost odvolá. Kdyby byl člověk
sebe učenější, sebe vznešenější, sebe bohatší, nezná-li správné od
povědi na tyto otázky, jest ubožákem největším. Zná-li správnou
odpověd, pak ví to nejdůležitější, co věděti má, zná cestu ku
svému štěstí časnému a věčnému. Odpověď na tyto otázky dal
nám Bůh sám svým zjevením; odpověď zní: >Člověče, jsi stvořen,
abys Boha poznal, miloval, jemu sloužil a s Bohem na věčnosti
blaženosti požíval.

Život na zemi jest dobou přípravy a zkoušky. Bůh jest jedi
ným pánem, jemu samému sloužiti budeš. Čím lépe a ochotněji
budeš sloužiti, tím-větší bude tvá sláva na věčnosti.c

Pán ]ežíš, božský náš učitel, praví v dnešním evangeliu:
»Žádný nemůže dvěma pánům sloužiti ; neboť jednoho zajisté bude
nenáviděti a druhého milovati, aneb jednoho strpí a druhým po
hrdne. Nemůžete Bohu sloužiti i mamoně.: Mluví tu Syn boží
o službě boží, a proto ukáží dnes, v čem ta služba záleží.

Pojednání.
1. My lidé žijeme zde všichni na zemi,a proto máme k sobě

jisté povinnosti, abychom si život zpříjemnili a jeden druhému
Rádce duchovní. 30
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neškodili, máme si navzájem sloužiti. Sloužíme svému vladaři,
poněvadž jsme mu dle práva božského a lidského povinni úctou
a oddaností.

Sloužíme ostatním lidem bud' že jim vzájemnou službu pro
kazujeme, buď že jim lásku, vděčnost na jevo chceme dáti aneb
za službu odměnu očekáváme. — Uvážíme-li však, kdo jest Bůh,
čím jsme proti Bohu — kolik tu důvodů vybízí nás, abychom
Bohu zvláště sloužili. _

Bůh jest naším nejvyšším Pánem, naším stvořitelem, zacho
vatelem; nezasluhuje proto naší největší úcty a oddanosti? Bůh
jest naším největším dobrodincem, nejlaskavějším otcem, který se
ustavičně o nás stará, bez jehož vůle ani vlas s hlavy našl ne
padá; nezasluhuje naší největší vděčnosti a vzájemné lásky a po—
slušnosti? Bůh jest souhrnem vší krásy a milosti; nezasluhuje naši
největší lásky a služby nejochotnější? Z těchto příčín poroučí se
nám v Starém i Novém zákoně, abychom Bohu sloužili. »S ple
sáním služte Hospodinu svému,c volá žalmista Páně (99), a Syn
boží sám volá: >Pánu Bohu samému budeš se klaněti a jemu
sloužitin (Mat. 4.) »jsme na světě; praví sv. Augustin, »abychom
Boha, dobro nejvyšší, poznali, znajíce jej milovali, milujíce mu
soužili a sloužíce mu věčně s ním byli ve spojení.<

Slo žiti máme Bohu, ne že by Bůh služeb našich potřebo
val, že by měl ze služby naší nějakých výhod neb rozmnožení
své slávy. Tak smýšleli pohané, kteří přikládali svým bohům
všecky slabosti lidské.

»Bůh nepotřebuje od nás ničcho,< praví sv. Pavel apoštol,
»on dává nám všem život i dýchání a všecko.c (Sk. ap. 17, 25.)
Panovník světský potřebuje naší služby, bez níž by nebylo možno
vésti pořádek pro blaho jednotlivců a celku. Bůh jest nekonečně
blažený sám sebou bez nás, nepotřebuje nás nikoho, my však
musíme mu sloužiti, abychom byli hodni jeho darů a milostí.

Bůh ve své nevyzpytatelné dobrotivosti sklání se k naší sla
bosti, přijímá naše služby, ukládá nám jisté povinnosti k němu,
ale jediné proto, abychom tím větštch milostí a darů si zasloužili.
jako matka přijímá malé služby a pozornosti od svého dítěte,
ač jich nepotřebuje, aby mělo dítě příležitost cvičiti své síly a
dáti na jevo uznání a vděčnost, by si tím větší lásky matčiny
ještě zasloužilo; tak činí s námi Bůh.

Musíme tedy dávati na jevo svou lásku a vděčnost neustále
a dětinnou poslušnost, abychom byli hodni nových milostí, zvláště
pak nejbližší blízkosti u Boha na věčnosti. Kdo by ještě váhal

“odpočítávati kroky ve službě boží? Proto volá žalmista Páně:
»S plesáním služte Bohu svému.: Pošetile jedná, kdo lidem více
slouží než Bohu; ještě pošetileji, kdo lidem slouží za bídný peníz
a pohrdá věčnou odměnou, kterou slibuje Bůh za věrné služby.

Znám jest příklad o služebníku císaře Karla V. Celý život
věrně sloužil svému pánu a na povinnosti k Bohu zapomínal úplně.
Když umíral, zapřísahal císaře, aby mu udělil jedinou milost, aby
mu život o několik dní prodloužil. Když císař pravil, že to není
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v jeho moci, zvolal sluha zoufale: já pošetilec, celý život věno—
val jsem pánu, který ani o minutu nemůže život můj prodloužití.
Kéž bych byl horlivě sloužil nejvyššímu Pánu, Bohu svému, který
nejen živor prodloužiti může, ale za věrnou službu i život věčný
a blažený zaručiti.< Izavrženci po smrti nelitují ničeho více, nežli
že Bohu nesloužili; to jsou výčitky svědomí, červ. který nikdy
neumírá, toť pravé peklo! Proto moudrý Sirach v Starém zákoně
napomíná, abychom času dobře používali. Pán Ježíš pravil Martě,
když o věci časné se starala, že. María, sestra její, jež u nohou
seděla, by jí ani jediné slovo učení božského neušlo, nejlepší
stránku vyvolila, jednoho toliko že jest potřebí, péče o spásu
duše. —

Jak pošetile jedná, kdo se stará jen o tělo a časné věci,
-o poklady, jež zloději berou, rez kazí, oheň ničí, a při tom lehko
myslně nedbají nahromaditi si pokladů pro věčnost, jež jsou ceny
nehynoucí a nikdo nemůže vzíti ani zničiti, poklady věrné služby
boží a dobrých skutků! (Luk. 10.)

2. Abychom Bohu, Pánu svému nejvyššímu a Otci nejdobro
tivějšímu náležitou službu prokázali, jest třeba především, aby
chom v určitých dobách náboženské povinnosti vnitrně i zevně
svědomitě plnili.

Denně máme Boha o milost prositi a za všecky dary děko—
vati; o nedělích a svátcích býti přítomni nejsvětější oběti mše sv.,
kde se nám rozdává ovoce vykoupení a nejsnáze býváme vysly
šení, poněvadž prosí za nás sám Syn boží, a my veřejným vy
znáním víry dobrý příklad dávajíce, nejvíce si Boha nakloňujeme;
při tom máme slyšetí slovo boží, abychom stále ve světle pravdy
kráčeli; přijímati sv. svátosti, abychom proti všem překážkám
byli ozbrojení; ve víře, naději a lásce a na cestě ctnosti se udr
želi; Bohu sloužiti znamená — plníti vůli boží, přikázání jeho a
povinností svého stavu věrně a svědomitě zachovávati.

Vůle boží jest dále, abychom i bližního milovali a skutky
lásky křesťanské prokazovali. »Co jednomu z nejmenších jste
učinili,c pravil božský Spasitel, >mně jste učinili.: »Lačněl jsem,
dali jste mi jísti; byl jsem nahý, přiodělí jste mne; byl jsem ne
mocen, navštívili jste mne .

Vůle boží jest, abychom utrpení a kříže, jež Bůh na nás
klade, trpělivě a zmužile nesli, za Kristem neohroženě kráčelí,
proti žádostem nezřízeným bojovali, sebe posvěcovali. »To je vůle
boží, posvěcení vaše.: (1. Thes. 4.)

Slouží Bohu, kdo přemáhá zvrácené vášně a žádosti tělesné,
kdo svléká se sebe člověka starého a obléká se v nového, který
dle Boba jest stvořen ve svatosti a spravedlnosti. Slouží Bohu,
kdo kráčí za příkladem Pána ježíše v pokoře, tichosti, posluš—
nosti a odevzdanosti do vůle boží.'

»Odvrzmež skutky temnosti a oblecme se v odění světla.
Jako ve dne poctivě choďme; ne v bodování a opilství, ne ve
smilstvích a nestydatostech, ne ve sváru a závisti: ale oblecte se
v Pána Ježíše Krista.< (Rím. 13.)

*
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V tom záleží služba boží, v přemáhání a posvěcování sebe,
abychom byli schopni blízkosti a blaženosti Boha nejsvětějšího.

Před smrtí poznáme, co bylo promeškáno pro spásu duše
a slávu boží. Král Jan Kastilský volal zklamán: »Kéž bych se byl
narodil jako obyčejný řemeslník, anebo žil jako chudý mnich, a
nikoli jako král kastilskýlc Císař josef II zvolal: »Všecka sláva
připadá mi jako sen, jako kouř rychle mizící.c

Bez služby boží není žádného štěstí, není spokojenosti. Di
derot, nevěrec francouzský, při vší slávě, jakou mu prokazovali,
nebyl nikdy šťasten. Sám to vyznává, řka: »Naroditi se v bole
stech, býti hříčkou nevědomosti, nouze, nemoci, zloby, vášní,
krok za krokem vpadati do dětinství, obcovati s padouchy a
blázny všeho druhu, a neviděti při tom, odkud jsem, kam _idu-—
to se nazývá životem.:

Jak snadno možno Bohu sloužiti! Možno tak na každém
místě, doma i venku, ve společnosti, na samotě, za dne i za noci,
žijeme-li v Bohu a pro Boha; milujeme-li Boha nade vše a bliž
ního pro Boha jako sebe!

Nosíme nebe v srdci a naději na nebe po smrti. Anglický
ňlosof Locke psal blízko před svou smrtí svému příteli Collin
sovi: »jediné dvě věci uspokojují člověka na světě: dobré svě
domí a naděje v jiný a lepší život.: Dobré svědomí má každý,
kdo věrně slouží Bohu a nevýslovná odměna očekává ho na
věčnosti. V. Str/z.

Neděle čtrnáctá po sv. Duchu;
jak šťasten jest, kdo Bohu upřímně Slíllžl a dle jeho sv.

přikázání živ jesti Takový křesťan jest klidný, srdce pokojného,
svědomí radostného. A Bůh ve své dobrotě zvlášť oněho pečuje.
Čeho by se měl člověk takový obávatiř Slouží Pánu, který jest
bohatý, štědrý, všemohoucí a dobrotivý. Může proto od něho
s jistotou očekávati zde časné opatření, po smrti pak slávu věčnou.

jak ubohý jest naproti tomu kdo hříchu slouží. Rozkoše
i štěstí, kterých hříchem nabude, užívá se strachem a s ustavičným
hryzením svědomí. Pokoje neokusí ani zde, ani na věčnosti.
Pán, kterému slouží, ďábel jest, a ten mu prvého ani druhého
dáti nemůže, ba dáti ani nechce. Pilát se kdysi divil, když židé

"přednost dali vrahu a lotru Barabáši před Kristem. jak podiví
se jedenkrát svět při soudu poslednim, až uvidí, že tisícové
přednost dávali ďáblu před Kristem, raději onomu, než tomuto
sloužili. Dnešní svaté evangelium nás poučuje, že těmto dvěma
pánům nemůžeme najednou sloužiti. Chceme-li tedy býti účastni
užitků sladké služby Kristovy, nutno jest, abychom se služby ďábelské
zcela vystříhali a jenom Kristu sloužili. Pravíť jinde Syn boží.
»Kdo není se mnou, proti mně jest.: (Luk. 11, 23.) Abychom
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do služby dáblovy se nezapletli, vystříhá nás božský Spasitel
především před lakotou, to jest před nemírnou touhou po bo
hatství, a ujišťuje nás, že nás jako dobrý otec i časnými potře
bami opatří, pokud království božího především hledati budeme,
t. j., budeme li se především o duši a spásu její starati. Před la
komstvím nás především Kristus varuje, poněvadž této vášni slou
žící člověk snadno každé vášni slouží, snadno tedy službě ďáblové
propadá. Sv. Pavel učí: Kdo chtějí zbohatnouti, upadají v po
kušení a osidlo ďáblovo, v žádosti mnohé neužitečné a škodlivé,
kteréž pohřižují lidi v zahynutí a zatracení. Kořen zajisté všech
zlých věcí jest žádost peněz. (I. Tim. 6, 9. 10.) A že tomu sku
tečně tak jest, dokazuje zkušenost Tak mnohá dívka i čistoty
se zříká, aby se bohatě provdala. emeslníci a obchodníci svátků
aneděl nesvětí, bohoslužeb zanedbávají, jen aby trochu toho ma
monu sebrali. Ano. mnozí i křivé přísahy se dopouštějí, aby k
majetku nespravedlivě si pomohli, faneb ztrátu majetku od sebe
odvrátili. Aby pak nemusili nespravedlivý majetek vrátiti, vy
hýbají se po celý život svůj sv. zpovědi. Z jedné nepravosti
upadají do druhé. Ubožácil Zapomínají, že nic neprospějí po
kladové bezbožnosti. (Přísl. 10, Z.)

V tom právě záleží pošetilost lakomců, že chtíce nabýti
zboží časného, spouštějí se Boha, z něhož všechno dobré plyne,
a hříchy svými jej k pomstě vybízejí. Bůh jest to, který nás
živí a šatí, v něm jest studnice života, od něho máme majetek,
sílu a všecko, co tělu i duši prospěšno jest. Kdo nemírně lakotí,
hříchem statek rozmnožuje, zrovna tak málo svede, jako kdyby
do děravého sítka vodu chytal, neboť jmění nespravedlivých, dle
svědectví Písma, jako řeka vyschne. (Sir. 40, 13.) Proto dí žal
mista Páně: Lepší jest málo spravedlivému, než bohatství hříšníků
mnohá. Neboť ramena hříšníků sevřena budou, spravedlivé pak
potvrzuje Pán. Znát Pán dny neposkvrněných a dědictví jejich
na věky bude. Nebudout zahanbeni v čase vzlém a ve dnech
hladu nasycení budou, ale hříšníci zahynou. (Zalm. 36, 16 atd.)

Co prospělo Annaniášovi aSaňře, že zlakomství celou cenu
prodaného pole sv. Petru neudaliř Oba náhle zemřeli. Co bylo
platno ]eroboamovi, že pro zachování království modlám sloužil
alid ktakové poctě sváděl? Celý jeho rod byl povražděn. (3. Král.
12, 13. 14.) Podvodným způsobem pomohl si Giezi k penězům
i šatstvu. Ale co mu to prospělo. Přešlo za to na něj malo
mocenství Namanovo, které se přidrželo i celého rodu jeho.
(4. Král. 5, 27.)

Z toho ze všeho patrno, jak nerozumné jedná lakomec.
asný statek získá, nic z něho nemá a duši ztrácí. Krásně mluví

tu kniha Jobova: Bohatý když umře, nic s sebou neodnese,
otevře očí svých anic nenalezne, byť by sobě nahrnul jako země
stříbra, a jako bláto roucha mnohá zaopatřil. (job 27, 19. 16.)
Podobně žalmista Páně: Zesnulí snem svým; a nic nenalezli všichni
muži bohatství v rukou svých. (Žalm. 75, 6) Lidi bohabojné
a v Boha doufající však dobrotivý Pán prozřetelností svou obla
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žuje a obštastňuje. Nebudeť sužovati Pán hledem duše sprave
dlivých. (Přísl. 10, 3.)

Sv. Theodosius, opat antiochenský, rozkázal, aby na Ze
lený čtvrtek každoročně každý sirotek a žebrák dostal z kláštera
určitý počet pšenice, pokrmů a žejdlík vína. Jednoho roku mniši
vymlouvajíce se na drahotu, žádali na opatovi, aby pšenice toho
roku se nedávala. Po dlouhém odporu svolil opat s těžkým
srdcem. A hle, po nějaké době pšenice jim vzrostla, tak že ji
musili naházeti do moře. Opat svolal mnichy a pravil jim:
»Měli jsme pět set korců pšenice rozdati chudým, nyní pak skoro
pět tisíc korců zahoditi musíme. To jsme, milí bratři, získali
svým skrblictvímlc (Boll. 11. jan fol. 679.)

Dobrořečíme tobě, ó božský učiteli náš, že nás od lakomství
a služby ďábelské odvracíš a k sobě voláš, že nás krásným po
dobenstvím o ptactvu a kvítí polním těšíš a k důvěře v tebe
povzbuzuješ. ó Bože, který jsi Eliáše na poušti a Daniela vjámě
lvově obživil, ó Kriste, který jsi pět tisíc lidí několika chleby na—
sytil a neklamným slovem svým nás ujišťuješ, že těm, kdo pti
kázání tvá plní, zahynouti nedáš: tebe pokorně prosíme, odvrat
srdce naše od nesmírné touhy po bohatství a obrat je k sobě,
naplň je důvěrou v tebe. Nedopouštěj, abychom se přikázání
tvých pro časné obživení spouštěli. A čímkoli jsme se v tomto
směru v celém životě svém proti tobě prohřešili, toho upřímně
želíme. Bud nám milostiv a podle velikého milosrdenství s—ého
Obživlž nás. Amen. 70x. Situ/čb.

Sv. Andělů strážných.
»Viztež, abyste žádného z maličkých
těchto nepotupovali.:

Ev. sv. Mat. 18, 10.

Krásné toto sv. ev. tři evangelistové s nepatrnými změnami
vyprávějí, sv. Matouš, sv. Marek, sv. Lukáš. Zajisté proto, že na
něm velmi mnoho záleží, že v sobě něco důležitého chová. Právě
byl Pán Ježíš se proměnil na hoře Tábor, mluvil o svém krá
lovství a pravil, že Petr bude nad ostatní povýšen, a proto
mezi sebou hovořili, jak to asi bude v onom království božím.
Došli až do Kafarnaum do domu sv. Petra, když apoštolé přišli
s otázkou, kdo jest větší v království božím. A tu sv. Marek
(kap. 9. v. 34. a n.) praví více než ostatní evangelisté: »A vzav
pacholátko, postavil je uprostřed nich, kteréžto když byl objal.
řekl jim: Kdožkoliv jedno z takových pacholátek přijal ve jménu
mém, mne přijímá; a kdožbvkoli mne přijal, ne mne přijímá, ale
toho, který mne poslal.: Zde vidíme Páně něžnou lásku, jakou
má ku nevinným dětem, neboť je objímá před ostatními všemi.
Dítě nevinné, poslušné, čistotné, všemu věřící, klade za příklad
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apoštolům. Nejen za příklad, ale on se s nimi stotožňuje & praví,
kdo by přijal jedno takové pachole ve jménu jeho, že přijal jej
samého. jaké vyznamenání pro dítě malé. A ještě více, kdo za
chová poslušnost dětskou, čistotu a víru jejich — takových jest
království boží, a proto řekl Kristus Pán, že se musíme vrátiti
v dětský věk, v dětskou nevinnost, chceme-li vejíti do království.
Znovu se zrodit v Duchu sv. ve sv. kajícnosti. Nevíme ve válečné
době přítomné, co nám nejbližší budoucnost přinese, ale musíme
v důvěře v boží Prozřetelnost, která nás, jako neviditelná ruka
otcovská vede, býti odhodláni a odevzdání do vůle boží. Roz—
hodně však bude povinnost velmi mnohých z věřících ujímati se
maličkých miláčků a jim prokazovati dobrodiní, bud že je přijmou
sami ve jménu Páně do své rodiny, buď že s radostí přispějí na
šjm katolickým ústavům (Asyl ]ezuíátka, Praha, erná ulice 12.
Utulek sv. Josefa, Král. Vinohrady, Seratinské dílo lásky a pod.),
aby v době tísně mohly mnoho jich přijmouti ve jménu Páně.
Láska věřících vždy byla největším a nejbezpečnějším pokladem
církve svaté.

Hle, jaká odměna kyne těm, kdo dítě ve jménu Páně při
jímá, učí, vzdělává, živí, posvěcuje. Ale hroznou věc hned připojil
Pán o pohoršení. Malá pacholata jsou jeho miláčky a hrozí vel
kým trestem, kdož by je pohoršili. »Lépe by jemu bylo, aby za
věšen byl mu žernov osličí na hlavu jeho a hozen do hlubokosti
mořské.: Pochovati člověka v zemi, bylo a jest obyčejem, proti
němuž jednati málokdo se odvažuje. Pán mluví zde však o dáv
ném pohřbu. Ten, kdo pohoršiljiných, jest na tom hůře, než kdo
se žernovem osličím vezen jest na hlubokost mořskou. jen nej
spustlejším lidem býval vyměřen trest utopením. Kristus Pán
praví, že tito nejspustlejšímají menší trest, než ti pohoršující. Ve—
změte věc, ze které stránky chcetea musíte uznat, že _všímprávem
Pán ]ežš tak hrozný trest uvádí.

Při naší náklonnosti ku špatnosti jest to přirozeným násled
kem, že pohoršení vzniká, ale běda tomu, skrze něhož pohoršení
pochází, to jest, běda tomu člověku, který jest příčinou, že jiný
horším se stává. Bude zajisté vždy ob čas oheň, ale běda tomu,
kdo jej zlomyslně zakládá. Tak i spohoršením. Zde však zejména
Kristus Pán béře v ochranu před pohoršením maličké své miláčky.

Missionáři od břehů austrálských vyprávěli lítostně, jak před
příchodem jejich již domorodci znali nejhanebnější slova z řeči
námořníků, kdežto ničeho neznali ještě o ježíši Kristu. Totéž se
příliš často opakuje v jiných formách. jak často slyšíme stížnost,
že největší závadou pokřestění pohanů jsou právě pohoršení kře
sťanů. Smiles, vypráví příběh ve spise 0 Povinnosti v kap. XII.
hroznou událost. :S jakou děsnou zřetelností pravda vyniká z ne
zapomenutné odpovědi jednoho indiánského náčelníka, na ně
hož missionář naléhal, aby se „stal křesťanem. Opeřený a oma
lovaný divoch u vědomí své lepší bezúhonnosti se vztyčil a 5 po
hrdavým záchvěvem na rtuasjiskřícím zrakem odvětil: »Křesťan
lže! Křesťan šidí! Křesťan krade, pije a vraždí! Křesťan oloupil
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mne o mé území a pobil můj kmenh A pyšně se odvraceje do
dal: »Ěábel, křesťan! Nechci býti křesťanemla — Kéž takové
úvahy nás naučí opatrnosti ve vyznávání náboženství! A vyznání
to učinivše, z milosti Boží za každou cenu budme živi podle svého
vyznání a uvedmež je ve. skutek.. Nemusíme jíti až na břehy
austrálské a mezi Indiány, abychom se o témž přesvědčili. Prve
než dítko přijde do I. třídy, již leckteré slyšelo a vidělo více, než
by bylo žádoucno slyšeti a viděti po 30. roce. Srdce dítěte je
jako vosk, do nějž lze vtisknouti ten neb onen obraz. Ono jest
jako neoseté pole, kam lze dáti semeno dobré i zlé. Co kdo seje,
také bude sklízet. Sv. evangelium nám dává výstrahu, abychom
v pravý čas sili a mohli v pravý čas sklízet. Mládí jest jaro, jaro
jest doba setby, jen jednou člověk jest mladý, jen jednou seje a
jen jednou máme žeň k očekávání!

Kdo seje plevel, plevel bude sklízet, kdo vítr, bouři. Ani
jediné slovo nejde nazmar, ani jediné slovo nebylo docela bez
účinku Mýlíme se velice, myslíme-li, že některá věc nebude míti
u člověka, zejména mladého člověka, následků. Každá příčina má
také jakýsi výsledek. Mnohá slova a mnohý skutek vryl se mi—
moděk do duše člověka a přinesl svůj užitek. Jako házíme do
komory všecky možné věci vrozličném nepořádku, tak že je někdy
ani najíti nemůžeme a zdají se, že jsou ztraceny, ač jsou někde
v koutě pohozeny, tak bývá s životem duševním. Mnohé slovo a
mnohý pohled padl do duše naší — a my naň zapomněli, ale ono
nezmizelo z naší duše, ono jest tam jen hluboko ukryto, kdyby
nastaly nějaké veliké převraty, přišly by různé věci na povrch,
jako když se vyklízí celý dům a dělá se správka důkladná. Protož
záleží, abyste byli přesvědčeni, že vaše řeči a skutky nikdy u ma
lých a nejmenších dětí nejsou bez následků, chci vám jeden pra
podivný příběh pověděti, který dlouhou dobu zabíral mysli mu
drců. Kdys ležel v nemoci člověkatrpěl hroznými přeludy mysli.
Blouznil o přepodivných věcech o nichž slýchal. Mezi jinými po
divnůstkami mluvil také podivná slova, jimž nerozuměli. Kněz,
který ho zaOpatřoval sv. pomazáním, poznal, že jsou to slova he
brejská a tolik si pamatoval, že jest to hebrejský otčenáš. Ne
mocný byl obyčejný člověk, který cízích řeči neznal, tím méně
hebrejsky. Lékaře i kněze zajimal zjev a věnovali mu velikou po
zornost. Odkud mohl znáti tento hebrejský otčenáš? Vždyť člověk
zapomene často na věc velmi důležitou, kterou chtěl v paměti
podržeti. Pátrali, kde by se byl mohl naučiti hebrejskému otčenáši.
Konečně shledali, že býval druhdy sluhou mezi bohoslovci, kteří
se učívali z hebrejštiny nazpamět otčenáši. Ta nesrozumitelná jemu
slova vryla se mu do paměti a při horečce dostala se mu na
povrch vědomia opakoval je ač'nevolky a nevědomky. Co ztoho
poznati můžeme? e nic, co člověk slyšel, se naprosto neztrácí
v duši, ale že se tam i nevědomky ukládá a při velikých převra
tech ve vědomí přichází. Když se má věc tak, seznáte, jak důle
žité jest pronesené slovo, jak důležitý pohled. Neztrácí se, ale
ukládá, jako větrem zanesené semeno, které vzejde i tam, kde je
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nikdo neočekával. Ve vídeňském městském museu mají břízu vy
rostlou na špici věže svatoštěpánské. Proto půjde mnohé dítě již
do školy a neumí ještě dobře vyslovovat otčenáš, ale zná již
slova, bez nichž by se mohlo líbiti i Bohu, i lidem. Proto pozor
na pohoršení. Viztež, abyste žádného z maličkých nepotupovali,
nebo andělé jejich v nebesích vždy patří na tvář Otce mého,
kterýž v nebesích jest. Zde jest vyjádřena příčina, proč pohoršení
se máme báti. Andělé boží jsou od Boha dáni na stráž, jaký to
jest poklad, milostná duše, když takovou dostává strážl

Letos máme vroce nad pomyšlení bouřlivém anděly strážné
vzývati za ochranu našich drahých mladých mužů, kteří konají
vznešenou povinnost obrany našich zájmů obchodních a průmy
slových a leží v táboře válečném. Ochraňujte je andělové boží
na těle, aby zachování byli, ochraňujte je na duši, aby v milosti
boží byli. Prosme sv. strážce duší, aby naše drahé zdravé a ví
tězné uvedli zpět k domovům a rodinám, jako uvedl archanděl
Rafael Tobiáše.

Však i naše duše jest v boji duchovním proti mnohým ne
přátelům a buďme na stráži duší svých, abychom ji v milosti, to
jest bez smrtelného hříchu uchovali.

jak vzácný dar jest duše čistá, když Pán Ježíš za ni zemřel!
Sv. apoštol (k Řím. 14. v. 15. a 16.) klade nám na srdce: nekaz
toho, za nějž Kristus zemřel, ani jídlem, kterým se bližní pohoršuje.
Omlouvají se lidé při jednání svém a říkají: vždyt jest už veliký,
nezkazí se. — Kristus Pán však praví: běda tomu, skrze koho
pohoršení pochází. Na toto běda lidé dávají málo pozor, ač
s velikým důrazem třikrát o pohoršení tutéž věc mluví, aby ji
jaksi vryl nám do paměti. Proto mluví o oku, o ruce, o noze a
vždy týmiž slovy končí.

Poručte sebe i své andělům božím pod ochranu, nebo ve—
liký statek jest duše aveliká za ni zodpovědnost. Proto dbej, at
nemusíš volat: »bědalc Amen. F. Vaněček.

Na slavnost Narození Panny Marie.
Třeba nevinnost křestní i zachovati i množiti.

Napsal Dr. Karel L. Řehák.

1. Urození šlechticové rádi se chlubívajísvým rodokmenem,
a mají se za tím vzácnější, čím delší řadou svých znamenitých
předků se vykázati mohou; a přece mnohdy sami ničím zvláštním
nevynikají, skutky nad jiné šlechetnými vykázati se nemohou, a
svého původu z rodiny proslavené přece sami ničím si nezaslou
žili! jak nepatrné jest ale všechno urozenStví proti rodokmenu
Pána ]ežíše jakožto člověka, syna až Davidova a Abrahamova!
Kolik měl on znamenitých a proslavených předků jakožto člověk!
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Ale i Matka jeho byla z uvedeného rodu krále Davida, jak
dokazuje její zasnoubení s Josefem spravedlivým. jenž řidě se zá
konitými předpisy lidu svého, zasnoubil se jen s dcerou rodu
svého, s Marií z rodu Davidova, kterýžto rod tou dobou byl sice
zchudl, avšak proto na své cti ničeho neztratil. Chudě' žijící snou
benci Josef a Maria, ale svým šlechetným smýšlením i jednáním
vznešený rod svůj docela osvědčovali.

Avšak v den dnešní, narození Bohorodičky, nejedná se nám
tak o nahodilý rodokmen, nýbrž ovznešenost a naprostou svatost
narozeného dítka, jež dorůstajíc, v pozdějším věku propůjčené
jemu od Otce nebeského přednosti vlastní vůlí až do odchodu
z tohoto světa rozmnožovalo, a tak stalo se nám vzorem, jak by
chom i my, skrze křest svatý omilostnění, svatost svou až do
skonání svého zdokonalovati i množiti měli.

2. Narodí li se dítě vrodině urozené, považují je rodiče jeho
za drahocenný dar s nebes, za nadějiplnou novou ratolest rodo
kmenu svého a budoucí ozdobu celé rodiny. Přátelé jich blaho
přeji jim a radují „se s nimi. Kterak teprve měli se' dnes radovati
svatí manželé Joachim a Anna, když seiim narodilo dítko, jemuž
diví se korunovaný předek jeho, král Šalomoun, řka (Píseň Ša
lom. 6, 9.): »Kteráž jest to, jež kráčí jako dennice vycházející,
krásná jako měsíc, výborná jako slunce, hrozná jako vojenský šik
spořádanýřc

Ba v pravdě, takou jest Marial Jest to dennice vycházející,
opovídajíc, že již brzo po ní vyjde slunce Spravedlnosti, Syn její
a Syn boží. .

Jest jako měsíc, jenž zahání temnosti noční a krášlí celou
krajinu; tak ona skrze Syna svého naplní celý svět ušlechtilostí
i požehnáním.

Jest jako vojenský šik spořádaný, ana potírá mocí svou
všechny bludy i nástrahy pekla, aby lidé skrze Syna jejího Spa
sení býti mohli.

Cim ale Maria Panna byla, tím stala se obzvláštní milostí
boží; bez hříchu prvopočátečního ona samojediná z člověčenstva
jest počatá, a nevýslovnými milostmi od svého počátku zahrno
vaná pro budoucí důstojnost, kterou jí byl Bůh přisoudil, aby se
totiž stala důstojným stánkem nejsvětějšího Syna jeho.

3. Avšak přeblahoslavená Panna nevynikala toliko milostmi
obzvláštními, od Boha uštědřenými, ale ona jeipo celý pozemský
život svůj svými zásluhami množila.

Zivot její jest nám jako otevřená kniha. Víme, že vyznačo
vala se andělskou čistotou, když jí sám archanděl Gabriel po
zdraviti mohl: aZdrávas Maria, milostí plná!<<

Proslavila se nejhlubší pokorou; neboť když jí posel boží
oznámil, že se má státi matkou po tisíciletí toužebně ode všech
očekávaného Messiáše, prohlásila: »Aj, já děvkac, jen nejposled
nější služebnice Páně!

V nezdolné poslušnosti, trpělivosti, statečnosti i důvěře v Boha
spěchá do Betlema i do Egypta; v neobmezené oddanosti snáší
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šťastné i žalostné příhody v životě; bez reptání i nářku trpí se
svým Synem meč bolestí sedmerý; beze lkaní žije ještě po od
chodu syna svého po patnáct roků na tomto světě, aby byla
matkou mladé církve jeho, a rádkyní i pomocnicí apoštolů jeho!

Všechny příhody v životě s myslí klidnou snáší, ve všem
vůli boží s ochotou se podrobuje, atak svatost od Boha původně
darovanou stále novým leskem množí. Každý nový výkon ctnosti
stal se ji jako novým stupněm, po němž vystupovala výš a výše,
až usazena byla na trůn nejvyšší, by se stala královnou všech
svatých a platilo o ní slovo alomounovo (Píseň ], 14; 4. 70):
.Aj, ty krásná jsi, přítelkyně mác; ano, krásná celá a nade
všecky tvory krásná! »Všecka jsi krásná, a poskvrny není na
tobě!:

4. Avšak svatosti nezasloužené, z pouhé milosti od Boha
Boha uštědřené nedostalo se toliko přeblahoslavené Bohorodičce,
ale i nám, a sice na křtu svatém.

Svatý apoštol národů Pavel věru píše (I. Kor. 6, 11): »Ob
myti jste (skrze křeSt svatý), posvěcení jste, ospravedlnění jste
ve jménu Pána našeho ježíše Krista a v Duchu Boha našeho.<
A tak (Tit. 3, 3): ne snad »ze skutků (vlastní) spravedlnosti, ale
podle milosrdenství svého spaseny nás učinil (Bůh), skrze obmytí
druhého narození (křest svatý) a obnovením Ducha svatého.<c

A tento >Duch svatý vydává našemu duchu svědectví, že
skrze křest svatý jsme synové boží; a jestliže synové, (tedy)
i dědicové, dědicové zajisté boží a spolufdědicové Kristovi.< (Rim.
8, 16.) Od doby, kdy jsme přiiali křest svatý, máme tedy i právo
na království boží a věčnou blaženost vněm, jako každé dítě má
právo na dědictví po otci svéml

Avšak jako přeblahoslavená Bohorodička nejenom milosti
od Boha hned zprvu jí uštědřené zachovávala, ale i po celý život
množila: tak máme i my nevinnostasvatost, jak jsme je na křtu
svatém obdrželi, zachovávati, ale i vlastními ctnostnými úkony
množiti, jak velí Spasitel (Mat. 5,48), řka: »Bud'te dokonalí, jako
i Otec váš nebeský dokonalý jest.<<Azdá-li se komu, že již snad
mnoho vykonal, tomu platí slova apoštola a proroka Páně, Iana
(Zjev. 22, II): »Kdo jest spravedlivý, ospravedlniž se ještě; a
svatý, posvětiž se ještělc

K tomu také poukazuje hořící svíce, jež se dává křtěnci
nebo zástupci jeho po křtu svatém do ruky, vybízejíc ho, jako
ona se stravuje ve službě boží, aby i on službě boží celý život
zasvěcoval, a tak blaženosti věčné vždy hodnějším se ukazoval.

5. A tak může i má činiti jedenkaždý křesťan; příležitostí
nesčíslných má k tomu věru každý.

Každý zajisté může se modliti, na služby boží přicházeti,
svátosti přijímati, různé kříže s odevzdaností do vůle boží sná
šeti, v mnohých věcech z lásky k Bohu se zapříti, bližním svým
v různých potřebách pro Boha užitečným se učiniti, a v jakém
koli stavu Bohu k vůli povinnosti své věrně plniti. Vždyť Bůh to
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jest, jenž osudy naše řídí, toho do úřadu, onoho do dílny pc
volal; toho mužem nebo ženou učinil; jednoho v mládí, jiného
teprve v pozdějším věku do manželství povolal. Každá práce může
nám býti užitečnou pro nebe, jen když ji svědomitě konáme, jak
Bůh chce a protože Bůh chcel —

Dle zákonů světských může otec vyloučiti syna z dědictví,
když on surově, nevděčně se k otci chová; a tak Bůh i těm,
kteří se mu rouhají, poslušnosti mu odpírají, přikázání jehov pO—
směch uvádějí, prohlásí jednouKMat. 25,4l): »Odejděte ode mne,
zlořečení, do ohně věčného, který připraven jest ďáblu a andělům
jeho.c

Aby se i nám tak jednou nestalo, milost křestní dobrými
skutky rozmnožujme, jako přebiahoslavená Bohorodička, abychom
jednou jako ona obdrželi koruny slávy věčné. Amen.

Narození Panny Marie.
Blahoslavená Panna Maria příčina naší radosti.

»Narozeni tvé, blahosl. Panno Maria,
přineslo radost celému světu.:

(Cirk. hod.)

Z vnuknutí Ducha sv. zaznamenal sv. evangelista Matouš
celý rodokmen nejbl. Panny Marie, sestávající z osob všech stavů,
patriarchů, proroků, kněží, králů, vojevůdců, vojínů, zbožných
i bezbožných, spravedlivých i hříšných, ba i ženy, které neměly
právě valné pověsti.

Proč to učinil, vysvětluje sv. jan Damascenský těmito slovy:
»Proto se děje zmínka osob ze všech stavů a různých vlastností,
poněvadž všichni světci i hříšnl, vznešení i prostí, bohatí i chudí
s toužebností očekávali východ hvězdy Jakubovy, den narození
matky Vykupitelovy.

A dnešní den nám připomíná nejradostnější den lidstva, kdy
vzešla jitřenka, zvěstující brzký východ slunce spravedlnosti, Spa
sitele světa.

V den narození blahosl. Panny Marie plesaii proroci, rado
vali se králové, jásali hříšní, že Bůh dal světu matku milosti, matku
milosrdenství, příčinu veškeré radosti.

A v pravdě dnešní den jest den nejšťastnější, nejradost—
'nější a nejpožehnanějšl pro veškero lidstvo, jak krátce chci dnes
ukázati.

Pojednání
1. Dnešní den jest nejšťastnější. Pravé štěstí záleží v posvě

covánl sebe. Král francouzský tázal se kdysi básníka Torquata
Tassa, kdo jest nejšťastnější. Básník řekl: »Bůh.c »A kdo po
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Bohu?: tázal se král. Básník odpověděl: »Ten, kdo se Bohu nej
vice podobá.—

Kořenem pravého štěstí jest život. Slunce, měsíc a hvězdy,
ač jejich krása est velikolepá, nejsou schopny pravé radosti, po—
něvadž nemají života. Štěstí možno bledati jen u bytostí nejen ži
vých, ale rozumných, a těmi jsou Bůh, lidé a andělé.

Poněvadž však život člověka na zemi podroben jest mnohým
svízelům, utrpením a nedostatkům, jest ku šťastnému životu třeba,
aby byl radostný. Radosti pak dosáhne tím větší, čím více pro
spívá v dobru a svatosti. Tyto tři požadavky pravého štěstí vzta
hují se nejen na život tělesný, ale zvláště na život duše, ušlechti
lejší těla, a štěstí to záleží v milosti, svatosti a lásce boží.

]e-li tedy život první podmínkou štěstí, zdali není dnešní
den nejšťastnějším, poněvadž se narodila ta, která jest příčinou
pravého života? jako Eva byla příčinou smrti pro všecky po
tomky, matkou mrtvých, tak Maria, matka živých, jest příčinou
života, radosti a štěstí.

PlOtO se máme radovati dnešního dne 2 narození blahosl.
Panny Marie, poněvadž se nám narodila matka života a radosti,
z níž vychází všecko naše štěstí, všecka blaženost, prospívání
v dobru a svatosti.

Proto právem . volá slovy Písma sv. církev sv. ku blahosl.
Panně: »Která jest to, jež kráčí jako dennice vycházející, krásná
jako měsíc, výborná jako slunceřc (Pís. al. 6, 9.) Slunce jest
příčinou a počátkem všeho přirozeného života; Maria jest příčinou
a počátkem milosti. Dennice, jitřenka, dle básníků jest matkou
radosti, Maria jest příčinou pravé radosti duchovní. Měsíci přičí
tají zdar a vzrůst rostlinstva a vod; Maria jest příčinou zdaru a
prospěchu v dobrém.

Přešťastný onen den, kdy po prvé vzešla vznešená ona den
nice Panna Maria! Přešťastný den, kdy po prvé onen měsíc rozlil
své něžné světlo a ono vyvolené slunce po prvé zasvitlo paprsky
zlatými!

Když po strašlivé bouři, jež několik dní zuřila, rozdělují se
mraky & k smrti ust-rašeným námořníkům po prvé zase zasvitne
třpyt hvězdy toužené, volají všichni plni radosti: »Bud nám ví
tána, zlatá hvězdo, jež nám svítíš na nebezpečné cestě moře, aby
chom dospěli šťastně přístavu a záchranylc — Když konečně po
dlouhé noci, již nemocný v bolestech a nejistotě stráviti musil,
zasvitne den a vycházející slunce své paprsky oknem na lůžko
nemocného posílá, zaraduje se ubohý a volá vděčně: »Buď mi
vítáno, sladké světlo, neboť přinášíš mi úlevu a útěchu.: — Když
vězeň dlouhá léta' úpěl v temném žaláři, kam se paprsků světla
nedostalo a najednou opouští železné brány žaláře, s jakým já
sotem vítá světlo sluneční! '

Lidstvo před Kristem podobalo se námořníkům za bouře
noční a nebezpečné, nemocným, kteří za dlouhé noci touží po
světle denním, vězňům, kteří dlouhá léta strádají v temnu žaláře
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a touží po světle slunečním. Lidstvo sedělo ve stínu smrti, pla
vilo se na rozbouřeném moři života tohoto a toužilo po přístavu
a záchraně; úpělo v žaláři a poutech pekla, čekalo, až zasvitne
paprsek spásy. A toho světla, té záchrany, bezpečnosti a spásy
dostalo se lidstvu narozením bl. Panny Marie, matky Vykupitele,
který přinesl nám vykoupení, svobodu, život a štěstí; skrze bl.
Pannu Marii rozdává nám nesčetné milosti pro tělo i pro duši.
Proto právem nazýváme dnešní svátek dnem nejšťastnějším!

2. Dnešní den jest neiradostnější. Neboť, jak sv. Bernard
praví, narodila se ta, jež oplývá nejdokonalejší radostí nebeskou;
ta, která dle sv. Jana Damascenského stala se nevyčerpatelným
mořem radosti. Moře to však vzrostlo astalo se ještě větším na
rozením, z něhož se radují nebe a země, na zemi lidé, na nebi
nejen andělé a svatí, ale i sama nejsv. Trojice.

Proč se radoval, táže se mnohý, z narození Panny Marie
sám Stvořitel? Ukáži to na podobenství. Jeden malíř si umínil,
že zobrazí věrně Juditu, jež národ israelský z moci Holoferna
vysvobodila.

Když ve své obrazotvornosti utvořil si postavu. v níž spo
jeny byly statečnost, krása, cudnost a mužná odhodlanost, vzal
štětec a barvy, aby obraz v mysli utvořený skutečně provedl.
Když po dlouhých dnech, týdnech a měsících od rána do večera
konečně obraz zhotovil, zářil radostí, že se mu obraz dle přání
podařil.

Tímto malířem jest Bůh; od věčnosti měl v mysli své vzne
šený obraz Bohorodičky a dnes myšlenka věčného Otce vešla
ve skutek; srdce jeho naplněno radostí, když spatřil dokonalosti
své dcery.

Zaradoval se dnes Syn boží, když v novorozeném dítku
viděl budoucí svou přesvatou matku; zaradoval se Duch sv. po
hledem na budoucí choť svou. Je tedy dnešní svátek dnem nej
větší radosti pro nebe, pro Boha samého. Když stavitel zbudoval
veliký a nádherný palác, když všichni se stavbě obdivují, bývá
srdce stavitele plno spokojenosti a radosti. Učiní-li zahradník
z nepatrného kousku země překrásnou zahradu, plnou nádherných
květin a stromů, vůně a zpěvu ptactva, raduje se z toho jeho
oko i ucho, okřeje duše i tělo, těší se ze svého díla, radostí na
plněn každým pohledem na své dílo.

Palácem, zahradou jest Maria, Otec nebeský stavitelem a
zahradníkem.

Chceme-li se zúčastniti všeobecné radosti z narození blahosl.
Panny Marie, vstupme v duchu ke kolébce nejvznešenější z dcer
lidských, popatřme na palác od Boha samého zbudovaný, ve
jděme do zahrady, kterou Bůh sám vyzdobil jako druhý ráj, a
pocítíme radost v srdci svém, jakou svět nikdy nepoznaL Pro nás
se narodila Panna Maria, aby byla naší matkou a prostředníci.
A proto jest všecka sláva, všechna ozdoba, všechno bohatství,
jimiž byla od nejsv. Trojice okrášlena, naší slávou, naší ozdobou
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a naším bohatstvím právě proto, že jest naší matkou. A tak jest
den narozenin Panny Marie pro nebe dnem nejradostnějším, ale
také i pro zemi, pro všecky lidí.

3. Dnešní den však je také nejsvětější, neboť na svět přišla
Maria, jak sv. Vavřinec justiniáni praví, nejčistší zrcadlo svatosti
a spravedlnosti, nejvzácnější svatostánek, v němž skryt jest po
klad veškeré svatosti, jak praví sv. jan Zlat.

Hřích panoval až do dnešního dne. Cokoli se dosud naro
dilo, to bylo počato a zrozeno ve hříchu. Nebylo tvora na zemi,
na nějž by oko Boha nejsvětějšího bylo se zalíbením patřilo. Kdo
by byl hledal na světě dokonalou svatost, čistotu a nebeskou ne
vinnost, byl by marně hledal. Dnes přichází na svět dítko bez
poskvrny hříchu počaté, svaté při narození, čisté a neposkvrněné
od nejprvnějšiho počátku. A dítkem tím jest Maria. Dnes teprve
octnula se na světě bytost, na niž Bůh se zalíbením patřil, jediná
duše, jediný člověk, který nestál pod zákonem hříchu, který byl
svatý, čistý, dokonalý a bez poskvrny. A jestliže se dnes poprvé
narodilo dítko tak svaté, právem můžeme nazvati dnešní de nej—
světějším.

Nazýváme svatými apoštoly, mučedníky, vyznavače, panny,
jež se zcela oddali službě boží a zasvětili, byli svatými na zemi
a nyní mezi svatými na nebi. Dnes však zrodilo se dítko, jež sva—
tosti vyniká nade všemi, jako lesk a teplo slunce nad světlem a
teplem měsíce a všech těles nebeských. jakmile se objeví slunce
na obloze, mizí světlo hvězd. Tak i svatost Marie zastiňuje lesk
a čistotu všech ostatních dítek lidských. Svatými nazýváme pa
mátné dny svatých siužebníků a služebnic božích; den však, kdy
se narodila ta nejsvětější a nejčistší, jest ne pouze svatým, ale
nade všecky svatým, nejsvětějším.

Když jednou vdnešní den po nešporách zpívalo se »Zdrávas
Královnoe a slova: »Orodovnice naše, obraťknám své milosrdné
očic, spatřila zvláštní ctitelkyně Rodičky boží, sv. Gertruda, nej
světější Pannu s děťátkem na klíně, jak ukazuje na své božské
dítko a praví: >To jsou milosrdné oči, jichž mohu obrátiti na
všecky, kteří mne vzývají.: jindy opět spatřila sv. Gertruda bl.
Pannu Marii oděnou pláštěm skvostným, barvy oblohy nebeské;
Maria roztáhla plášt svůj a nabízí pod ním všem lidem útočiště
a pomoc.

Doby jsou zlé, budoucnost tak nejistá a záhadná, zloba lid
ská tak mocná a všeobecná, utecme se pod ochranu nebeské
matky, prosme ji, aby obrátila k nám své milosrdné oči, naklo
nila nám božského Syna svého, aby utišil bouře válečné, bouře
vášní lidských, a naplnil svět a srdce lidská pokojem nebeským.

V. Str/t.
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Neděle patnáctá po sv. Duchu.
»Když pak se přibližoval k bráně mě
sta, aj, mrívý nesen byl ven, syn je
diný matky své a ta byla vdova.<

(Luk. 7, 12)

Dojemný pohřeb předvádí nám dnešní svaté evangelium
před oči naše. Mládenec a ještě k tomu jediný syn matky své
vdovy jest nesen ke hrobu, v květu svého života, v plné síle,
požívaje plně ještě svého zdraví, ještě beze všech starostí, šťasten
v radovánkách svého mládí, pln nadšených plánů pro budoucnost.
Najednou přibližuje se smrt a tento vznešený květ musí zvad
nouti. Bylo to tím bolestnější, čím krásnější byl květ tento, a
čím nadějnější jeho budoucnost asi býti mohla. Matka tohoto
jediného syna byla vdova. Smrt jí tedy urvala poslední drahý
statek na zemi a stála zde nyní sama jako prst ve světě. Byla
prostá a z nízkého rodu, ztratila smrtí své-ho syna poslední
oporu, poslední útěchu svého života; byla zámožná a vznešená,
co mohla ještě znamenati pro ni její zámožnost a urozenost, když
nemohla žádného dědice zanechati? Byla to tudíž provdovu nej
bolestnější pohroma.

I za naší doby přihází se často a odehrává se před našima
očima totéž divadlo, jak málo však je těch, kdož z něho pro svůj
život naučení berou! Naopak, slýcháme za naší doby často hol
dovati zásadě: »Clověk žije jen jednou, proto at
užívá světa.: Zodpovídejme si tudíž v dnešním rozjímání, co
třeba o tomto heslu, které se tak často ve světě hlásá, souditi.

Pojednání.
Především pravda jest, člověk žije jen jednou ! A ještě k tomu

nikdo neví, jak dlouho bude živ, jak nám to příběh dnešního
sv. evangelia tak krásně líčí. Mnozí lidé umřeli, sotva že světlo
světa spatřili ; bylif. jarním mrazem skleněná poupata. Někteří lidé
musí zemříti v nejkrásnějším rozkvětu života a v květu svého těla
a své duše. Sní o budoucích harmoniích, a hle, už se neprobou
zejí ze svého snění Nemálo jich bývá uchváceno proudem onoho
světa v plné síle svého působení. Oni jsou plní plánů, na sta
jich uskutečnili a provedli, na tisíce jich mají před sebou, doufali
a naději se kojili, že je provedou ještě, že velikými a vždy slav
nějšími se stanou. -— Někteří dosahují vysokého věku a míní,
když už vysokého věku se dožili, že ani ještě nezačali žíti a pra
covati.

' Mnohému člověku se stane nehoda na silnici, na dráze, na
ulici, při práci. Mnozí skonávají náhle; kdo by se toho byl nadáll
Zhaslo-li světlo života, nemůže už více rozžato býti. Svíce, lampa,
světlo zde na zemi zhasne též. Než přileje, dá se mu nová látka,
rozžehne se, a zas hoří a svítí jasně a krásně jako dříve. Domy
vyhoří, ano lidé bourají je zúmyslně; povstávají krásnější jako
dřív. Květiny vadnou, ale na jaře vyhání týž růžový kmen, a byt
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by to byly i jiné květy, jež kvetou, je to přec týž keř, jejž zdobí,
z něhož pučí, jako v srdci lidském různá přání povstávají, zani
kají a zas pocházejí. ]isto jest, člověk žije jen jednou.

Snad dosáhne mnohý osmdesát let. Léta jeho jsou sečtenal'
Anebo sedmdesát letl Sotva že dožije osmdesáti. edesát let.
Zdali dosáhne sedmdesátky? Když jest nám padesát let, jest už
dávno překročen zenit našeho života. Hroby a nápisy na nich,
jež nám předčasnou smrt tak mnohého zvěstuji, potvrzují to. ——
Zajisté, člověk žije jen jednou a neví ani, jak dlouho bude živi

Ať užívá světa| Řekněme to chudákovi, jenž ráno vstává
po zle strávené noci, poněvadž se nemůže zbaviti starostí a neví,
odkud kousek chleba sebrati pro ženu a dítě a pro sebe'. Neří
kejme s posměchem: nechat pracuje, at neutrácí, střídmě žije;
on nemá žádné práce, poněvadž továrny jsou přeplněny, mnoho
jich bylo propuštěno bez smilování, jelikož nezaměstnanost na
stala. Maličkost, jakou si člověk ten jako živitel vydělá, nestačí
ani pro tři osoby, jest jich však osm, kterým se chce jisti. Pod
pory? Ach tu se dlouho vyšetřuje, vyzvídá, a konečně sousto
padne. Zatím však mohla jeho rodina hladem umříti. Pouze chléb
a brambory jisti, pouze vodu píti, není přece proti střídmostil
Nuže, řekni tomuto člověku, aby užíval světa. Může větší potupy
a většího posměchu býti?

Užívejme životal Řekněme to mládenci, jenž při těžké tě
lesné práci dostal se do stroje, jenž mu urazil obě nohy. Tehda
ty bolesti, potom amputace, a nyní žebrák a mrzák, jenž jest
odkázán na smilování svých bližních! eho má užívati?

Užívejme života! Řekněme to trpiteli v nemocnici, jenž ope
rován byl už vícekráte na rakovinu — a vždy dělal lékař naději
a nikdy se to nezlepšilo. Rakovina žere dále, bolest stává se ne
snesitelnější. Řekněme to vdově, jež po smrti svého muže ani
čtvrt hodinky už potěšení neměla, jejížto srdce u srdce muže
dlelo, a nyní jest ono zdrceno. Může se zdrceným srdcem uží
vati? Hesla taková dobře znějí — ale není v nich žádného jádra.
jeden je pronese, tisíce je opakují po něm a neuváží ani, jak
málo obsahu mají, jak urážlivá jsou pro velikou polovici lidstva.

Ne, těmto do tisíců a tisíců čítajícím postiženým & navští
veným, těžce zkoušeným, třeba s něčím jiným přijíti, nikoli 5 ha
nálními slovy: »Užívejte světalc

Než jsou přece též šťastní na tomto světě! jistě, tak mno
hému jest v_šeke službám, poněvadž vládne penězi — krásou —
vážností. »Peníze vládnou světem.: Peníze urovnávají neschůdné
cesty, peníze otevírají dveře a brány do chat & paláců. Krása
platí jako předmět obdivu, závisti; příčinou jest krása, že člověk
jest se všech stran dokola obsypáván blahosklonností. Zdraví jest
nezbytným základem ku požívání světa a života. Váženost impo
nuje a oprávňuje k jistému vystupování, což též mnoho, mnoho
prospívá.

Nuže, tu nastává otázka, jak užívati? Rychle, neobmezeně
— anebo pomalu, s rozmyslem? Když rychle a neobmezeně, pak

Rádce duchovní. 31
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se stravují veškery síly ducha a těla; duch otupuje, tělo propadá
chorobě a neduhůml — Když pomalu, pak povstává boj s ná—
ruživostmi,'jimž brzo vše velmi zdlouhavým bývá, jež, jak doká
záno, nenasytové jsou! Tím znechucují veškeren požitek. Zadrž a
ony tě sužovati budou, ukájej a ony tě srazí po horách a doli
nách do propasti. Vím o jednom muži — a nebyl jen jedním
z horních desíti tisíců, nýbrž král štěstí a rozkoše, jemuž tolik
ke službám stálo, jako žádnému jinému po staletí. Užíval plným
douškem, brzo zas ponenáhlu, brzo rychle; brzo jen srkal, brzo
se opájel. On se domníval právě, že každé methody požitku
musí zkusiti. Ničeho si neodřekl, nic mu nebylo odepřeno. Tu
napsal on — Salomoun jest jeho jméno — na konci své cesty
pozemské veškery svoje zkušenosti, veškery svoje dojmy, v oné
památné knize, jež titul »Kazatelc má a docela ve svazek vtělena
jest Písma svatého. Konec knihy (12. hlava) začíná: »Pamatuj na
Stvořitele svého ve dnech mladosti své, prve než přijde čas trá
pení; a přiblíží se léta, o nichž pravíš: Nelíbí se mi; prve nežli
se zatmí slunce a světlo a měsíc i' hvězdy (mohutnosti ducha a.
duše a smysly zhasnou) .. . a prve než navrátí se zas prach do
země, odkud byl, a duch navrátí se k Bohu, kterýž dal jej . . .
Konec mluvení všichni spolu slyšme: Boha se boj a přikázání
jeho ostříhej; neboť to dělá člověka dokonalého, a všecko, co se
děje, přivede Bůh na soud za všeliké poblouzení, bud že by to
dobré bylo nebo zlé.c

Tak tomu jest. Člověk žije jen jednou: proto se boj Boha
a zachovávej jeho přikázání. Kdo se Boha bojí a ostříhá jeho
přikázání, tudíž v jeho milosti žije, nepotřebuje se ničeho jiného
obávati. On jest každého okamžiku hotov umříti, kdykoli a kde
koli by se mu to přihoditi mělo. Tak jest vždy a všude jist, ve
sel, dobré mysli, důvěrný. — Kdo se Boha bojí a přikázání jeho
zachovává, drží vášně své na uzdě a v mezích. Nikoli on jest
otrokem, nýbrž ony jsou poddanými. Cui servire regnare est.
Bohu sloužiti (jeho se báti) znamená panovati. Nad čím? Nad
pluky vášní. »Snáze jest,< dí Tomáš Kempenský, »nad celými
krajinami panovati, než sebe sama opanovati.c Kdo Boha se bojí,
požívá vnitrný klid, jenž pozemskou blažeností jest. Tento pokoj,
jakožto souhrn pozemského štěstí, přeje sv. Pavel svým milým
Filippenským: »A pokoj boží, jenž veškeren pojem přesahuje,
naplniž srdce vaše a smysl váš v ]ežíši Kristu.< Nuže, tak při
cházíme k výsledku, že když jen jednou žijeme, musíme dobře
žíti. Dobře žíti neznamená upokojovati své vášně, nýbrž Boha se
báti. Jeho přikázání zachovávati jest pramenem pozemské a samo
zřejmě věčné blaženosti. Amen. Antal/m Ondrouše/c.
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Neděle patnáctá po sv. Duchu.
Kdy smrt nemá hrůzy?

Za rozkošného jitra červnového ubíral se otec se dvěma
synky z města do zelené boží přírody. Cesta je vedla kolem sva
tého pole, nad jehož vchodem vymalován byl kostlivec s kosou.
Jeden z chlapců pohlédnuv na tento symbol smrti, tázal se: »Otče,
vypadá smrt opravdu tak, jak se tuto vyobrazujeřc > nikolilc
odpověděl otec. »Smrti nelze očima spatřiti, poněvadž nemá žádné
podoby ani postavy. Smrtí nazývá se pouze rozdělení duše od
těla.: »Proč se ale smrt kreslí v takové ošklivé podoběřc »Proč,
synu můj? Protože smrt proměňuje tady v lůně půdy zemské
každé tělo lidské v odporného kostlivce..

Minuvše hřbitovní zed, ocitli se mezi kvetoucími lučinami.
Synek pokračoval ve svých otázkách: »Otče, proč dávají smrti
do ruky kosuřc »Pohleď, synáčku,< odvece tázaný, »na ty pestré
květiny, které se na této louce našemu zraku jevil Hle, jak jsou
krásné a milé! Ale brzo, brzičko padnou pod kosou sekáče a
uschnou. A takoyý jest osud každého člověka. Neboť podle vý
roku Písma sv. (Z. 102.) jest život lidský jako tráva a jako kvě
tina, která vzejde a zase uvadá. Proto nespoléhejte se, miláčkové,
na své mládí, ale pamatujte si, že i jinocha v plné síle poraziti
může studená ruka smrti.: (Z podobenství Schwáblových.)

K této smutné zkušenosti přišlataké ubohá vdova Najmská, když
ztratila jediného syna, svou útěchu a podporu. Nedivím se proto,
že usedavě plakala. Vždyť dobrého a citlivého člověka smutek
jímá nad jediným utrženým květeml Vždyť s pláčem loučívají se
na čas přátelé živí! A zde se rozloučiti musila na vždy matka se
synem!

Není ta smrt nelítostná, když dítky vyrve rodičům, rodiče
dítkám, přátele přátelům? Není ta smrt ukrutná, když olupuje
o zlato, poklady a ozdoby a nenechá člověku nic než chudičký
oděv umrlčí a šest prken? Není ta smrt hrozná, když odvádí do
neznámé věčnosti a vzdálených krajin? Básník praví:

»Aj, nepřehledné zástupy
den ze dne do té země spějí. ..
Ten, že jít" musí, zaúpí,
a onen touží vidět břehy její.: ,"]. Čišinski,lužickýbásník.)

Ale ponejvíce volá každý: »Ještě nechci umřítlc Malíř Mi
chelangelo litoval, že musí zemřít., »když zrovna začíná slabikovat
první slova svého umění.: Básník Arnošt šlechtic Wildenbruch
J,—r. 1909) před smrtí zaúpěl: »Milý Bože, nenech mne ještě

umřítilc '
Drazí křesťané, tu nepomůže protestovati, nepomůže bědo

vati, rukama lomiti, objímati a zapřísahati. Tu je třeba vážně se
chlédnouti po prostředcích, které zahánějí všecky strachy před
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smrtí. Vy je dobře znáte, zrovna tak jako já, a myslím, že vám
nic nového nepovím, když tvrdím, že tyto proStředky jsou:

1. život spravedlivý a- obětavý,
2. občasné přijetí sv. svátostí,

Pojednání.
I.

a) Na onen svět vedou totiž dvě cesty: jedna je cesta spra—
vedlnosti podle pravidel víry, druhá je cesta hříchu podle poža
davků vášní. Která znich jest úzká, nesnadná a proto méně ušla
paná? To víte ze zkušenosti. Těžko je kráčeti po hrubém ka
mení, projití divokými stráněmi, zraňujícími houštinami a ostrými
skalinami na vysoký vrchol, kdež očekává těsná, horská branka.
A taková je ta cesta k nebi. kterou nám kromě toho zatarasují
ještě dva mocní nepřátelé: ďábel a svět.

Kolik lidí putuje touto nesnadnou cestou sprave dlno
sti? Kolik jich projde úzkou nebes branou? Ať mnoho nebo
málo. Ale vy, křesťané, můžete a máte býti mezi nimi,ne
chcete-li míti strach před smrtí a věčnosti.

b) Touto cestou putovala Rodička boží a nebála se smrti.
Tou cestou se ubírali sv. apoštolové, mučedníci, všichni svatí a
všichni hodní, poctiví křesťané před vámi. Zvláště jeden příklad
z dějin církve mne dojímá. Je to život sv. Fr a n t i šk a R e g is.

]eho srdce jako plamen hořelo láskou k Bohu a ku bliž
nímu. A proto vystupoval na vysoké kopce, brodil se bystřinami,
mnohdy po rukou i nohou lezl, vnikal do hradů, neštítil se vě—
zení, nelekal se míst nejpotupnějších, nákazy morové se nebál
u nemocných. Nic mu nebylo těžké, nic hrozné, kde se jednalo
o Boha a spásu duší lidských. A za to krásná byla jeho smrt.
Když se blížila, uchopil za ruku bratra svého a zašeptal: »Milý
bratře, jak jsem šťasten! jak spokojeně umírámlc

c) 0 moji drazí, chcete i vy ujíti hrůze smrti? Chcete ji
očekávati bez bázně? Nuže, veďte život spravedlivý a ob ětavý!
Nelekejte se toho výrazu »obětavýcl Nikdo od vás nežádá nic
nemožného. Stačí, když se budete říditi v celém životě těmito
dvěma zásadami: Dávejte, co jest císařovo, císaři, co jest božího,
Bohu, a co jest bližního, bližnímu! Co chcete, aby bližní činili
vám, čiňtež i vy iiml Budete-li tento dvojí zákon plniti, jistě se
nebudete báti smrti, ale až se k vám jednou přiblíží, jako při
západu v jasnost slunce hleděti je možno, popatříte beze strachu
i v příchod její . . '

II.

a) Pak bych vám rád ještě jeden lék doporučil proti strachu
před smrtí: je to občasné přijímánísv. svátostí. Kterých?

Některých svátostí můžeme přijmouti než jednou nebo nejvýš
v několika řídkých případech, protože VtiSkUJlnaší duši nezru
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šitelné znamení. jsou však jiné svátosti, které jsou určeny ktomu,
aby nás na této pouti do nebeské otčiny neustále sílily a osvě
žovaly. Tyto svátosti můžeme přijmouti často. Už tušíte, které
to míním? Zpověď a přijímání, dva nejlepší prameny milostí v No
vém Zákoně.

My ubozí lidé s tou svou celou hříšností, co bychom si po
čali bez sv. zpovědi? My ubozí lidé s veškerou tou slabosti, co
bychom si počali bez sv. přijímání?

Věřte mi to jako zpovědníkovi, že žádná upřímná duše kře
sťanská, která častěji ke zpovědnici a stolu přikleká, neodchází
z těchto posvátných míst s postrachem smrti, ale při vzpomínce
na smrt cítí naprostý klid. Odkud tento zlatý klid? Odkud? To
je přece jasné, že křesťan často přijímající od pozemských věcí
takořka víc a více se odtrhuje, s Kristem co nejúžeji duševně
spojuje a touží po skutečném shledání se s ním ve slávě nebes.
A protože toto shledání se děje toliko branou smrti, nábožný kře
stan se jí nebojí a báti nesmí.

b) Vy zdraví nemáte ani tušení, jaký klid, jaká radost a
útěcha zmocňuje se hodného křesťana, který aspoň v nemoci tyto
svátosti vzorně přijal! Hle, sv. František Seraf., když mu lékař
ohlásil, že konec se přiblížil, zvolal: >Nuže, vítána bud, sestro
smrtilc Hle, sestrou, sestřičkou ji nazývá!

Mé duše křesťanské, prosím vás: neodkládejte ve zdraví se
sv. zpovědí na dlouhá léta! Neříkejte, že nevíte, z čeho byste se
zpovídali! Dite li, že hříchu nemáte, sami sebe svádíte a není ve
vás pravdy. (I. jan 1, B.) I spravedlivý padne, padne sedmkráte,
padne často, ale zase hned povstane. I na duši nejčistší zalétne
každodenně nějaký prášek z vírů pozemských. A což teprve
u člověka tak v pravdě pozemského, u něhož následuje pád za
pádem?

Pojištujete-li se proti ohni a krupobití, před nouzí, ve sta
robě a na doživotní důchod, nehrejte odvážnou hru se smrtí,
která se dostaví jistě, dříve než oheň, krupobití a staroba!

c) Naše Konference sv. Vincence podporovala zmrzačenou
ženu, která se poctivě živila prodejem kaštanů na náměstí Svat0v
Václavském. Obývala na témž náměstí ve starobylém domě ně
kolik let světničku malou jako píď, že se do ní druhý nebo třetí
člověk už nevešel. Když jsem jí přinášel někdy podporu, musil
jsem zůstat mezi dveřmi. Ona však byla se svým příbytkem ve
lice spokojena. Loni byl dům prodán a určen ke zbourání. Chu
děrka, stěžovala si mně zoufale, že se musí vystěhovat ze své
komůrky. Těšil jsem ji, ale marně. Ani příbuzní, kteří si ji ksobě
vzíti chtěli, nedovedli její stesk umírniti. Za krátko ambulance
odvezla ji šílenou do blázince, kde zemřela.

Takoví také někdy býváme. Pláčeme pro polozbořený dům,
z něhož se máme stěhovati do lepšího. Neradi odkládáme šat,
který jsme dlouho nosili, ač nám krejčí už nový přinesl. Říkáme,
že země jest údolím slz a trápení, a přece jsme do ní zapustili
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tak hluboké kořeny svého srdce, že nechceme o smrti ani slyšet.
Zivot nazýváme bídou. jsme plni nemocí, stárnem. Nad námi se
vznáší jas azurového nebe, kde Pán Bůh připravil nám ovoce,
které zachovává při věčné mladosti a zdraví. — A přece se dě
sime smrti, která jediná může nás tam přenésti . .. Kdyby nás
Bůh a smrt nehnali takořka násilím k našemu štěstí, chtěli by
chom zde věčně žíti v dešti slz . . .

Tu opravdu pošetilost lidská nemá dna. Ne, nebuďme ta
koví! Vedme zde na světě život spravedlivý a posilujme se ob
časným přijímáním svaté Svátosti! A nebudeme se báti smrti,
nebot nám přinese jenom pokoj a radost.

Všem dobrým se tam spí a sní,
vždyt všecky rány se tam ztratí.
Zpět v bídu našich zemských dni
se nikdo nikdy nenavrátí. (Cz'šimkz'.)

Proč? Protože po dobrém životě lze čekati dobrou věčnost,
po boji odpočinek, po práci odměnu. Amen. František Malý.

Neděle Šestnáctá po sv. Duchu.
Poslední místo, pravé místo.

>Posaď se na poslední místo...,
tehdy budeš míti slávu <

(Luk. 14, 10.)

Sejdou-li se lidé u hostiny neb nějaké slavnosti, bývá zá
pas o přední místa, každý chce seděti výše mezi předními, na
oko však staví se na místo poslední, čekaje, že bude na vyšší
posazen. Nechají-li toho seděti na posledním, bývá pak tento
uražen a závidí výše sedícím. »Po prvním místě touží všichni,:
praví Tertullian, »s druhým se ještě spokojují, ale na posledních
místech sedící hledí závistivě a hněvivě na přednější.:

Tato ctižádost jest jak nerozumná, tak i nekřesťanská; ne
rozumná, poněvadž sláva uniká tomu, kdo se po ní honí; ne
křesťanská, poněvadž Pán ]ežíš všem, kdo chtějí ho následovati,
ukázal slovem i příkladem, že nesmějí toužiti po předních místech
toho světa. »Posad se na poslední místo, tehdy budeš míti
slávu.: '

Poslední místo tedy jest místo čestné. To buď předmětem
dnešní promluvy. '

PojednánL
]. První místo není místem čestným. Kdo se po něm pachtí,

budou posledními. V dějinách lidstva nalézáme mnoho příkladů,
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jež stvrzují tuto pravdu. Uvedu příklad krále babylonského, Na
buchodonosora. Bůh mu ukázal ve snách velikou sochu, jejíž
hlava byla ze zlata, prsa a ramena ze stříbra, trup těla z mědí,
hořejší část nohou ze železa, spodní z pálené hlíny.

Daniel, prorok, vysvětlil sen králi, že socha ta znamená čtyři
veliké říše světové, jež po sobě budou následovati . . . »Ty však,
králi, pravil, se svou říší jsi hlavou ze zlata.: Zajisté veliká to
byla chvála, a to ještě z úst proroka. A Nabuchodonosor neměl
přece nejmenší příčiny, aby z té chvály zpyšněl. Mohl pohléd
nouti jen na hliněné nohy té sochy a byl napomenut k opatr
nosti a pokoře. Avšak k nohám, t. j. na slabost svou, nedosta
tečnost a hříšnost svou člověk nerad hledí. Mnobý jest ozdoben
od Boha hlavou ze zlata, t. j. výtečnými schopnostmi, prsama a
rameny ze stříbra, t. j. bohatstvím a časnými statky, tělem změdi,
t. j. tělesnou silou a krásou. Ale nohy tak krásné sochy jsou
z hlíny, proto třeba jen pohlédnouti k těmto, a musíme v po
koře zvolati: >Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš.a
Avšak lidé světští nechtějí tak volati, neradi hledí na nohy, sla- '
bost svou, ale více na zlatou hlavu, chlubíce se svým rozumem,
a vědomostmi, na prsa a ramena ze stříbra, chlubíce se svým
jměním a majetkem, na měděné tělo, chlubíce se svou silou,
zdravím a krásou, nádherou šatu, marnivostmi, věcmi, jichž člověk
není pravým majetníkem, k nimž přišel, jak jistý spisovatel starý
praví, jako osel k sametové pokryvce, kterou na hřbetě nosí.

jeden spisovatel starověký vypravuje, že jednou Egypťané
naložili sochu pohanské bohyně Isidy na hřbet osla, abyji jinam
převezli. Kudykoli jeli, padali lidé na kolena a klaněli se soše.
Osel myslil, že pocta vzdává se jemu a proto zastavil se pokaždé
před klečícími a přijímal hold jejich, nestaral se o vůdce svého,
přál si jen, aby ostatní oslové viděli jeho slávu. Když poháněč
pozoroval pýchu osla, nutil ho ranami, aby jel dále, a řekl mu:
»Ta pocta neplatí tobě, osle, ale bohyni, kterou neseš.:

Tomuto nerozumnému zvířeti podobají se mnozí lidé, kteří
jsou plni pýchy a domýšlivosti, vzdává-li se jim pocta nějaká a
vážnost, domnívajíce se, že pocty právem zasluhují, zatím však
svět poctívá jejich úřad, stav, bohatství neb tělesnou krásu či nád-—
heru oděvu. >Nep1atí ti, ubohý pošetilče, ta pocta, kterou ti
mnozí prokazují, nemáš pro ni žádné zásluhy; boj se jenBoha,
jemuž budeš jednou klásti účty ze všeho, co ti svěřil, jak jsi darů
použil.:

Velice těžko jest pyšného přivésti ku poznání sebe sama a
ku pokoře. Setrvává se své domýšlivosti, dokud Bůh sám pýchu
jeho nezlomí, jak se stalo s pyšným Nabuchodonosorem.

»Zdaliž to není ten Babylon veliký,: zvolal král hledě s pýchou
na město, »kterýž jsem já vystavěl v dům království mocí síly své
a v slávě krásy svéřc Ale nedomluvil ještě azaslechlhlass nebe:
»Královstx-i tvé, králi, bude ti odňato, a z lidí vyvrhnou tě, se
zvířaty bude bydlení tvé; seno jako vůl jísti budeš, asedm časů
promění se nad tebou, dokavad nepoznáš, že panuje Nejvyšší nad
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královstvím lidským, a komukoli chtíti bude, dá je.: (Dan. 4.)
A hrozba stala se brzy skutkem. Král ztratil rozum, lezl jako
zvíře rukama a nohama po zemi, vlas jeho rostl jako péra orlí,
nehty jeho jako drápy ptačí, pojídal trávu jako zvíře. Král, který
chtěl býti nejprvnější mezi všemi, který slávu a poctu božskou
si přičítal, a sobě holdovati dal, stal se nyní posledním, nejubo
žejším, klesl až ke stupni zvířete. Podobně stávají se všichni, kteří
po předních místech touží, řízením božím — posledními.

A zajisté, co jest spravedlivějšího, nežli aby pýcha a domý
šlivost byly k zemi strženy? Pyšní Bohu pocty nevzdávají, darů
božích zneužívají k urážkám a nevděku, sebe samy zbožňují a
chtějí býti od jiných zbožňováni. Dosáhnou však svého cílePMalý
potůček více hučí a lomozí nežli veliké řeky. Kdo příliš po cti
a slávě se žene, obyčejně nejméně zasluhuje býti ctěn a vážen.
Proto lidé takovými pohrdají, jim se vyhýbají, poněvadž nemožno
žíti s nimi v lásce a pokoji.

Ani tedy u Boba ani u světa nedosáhnou pyšnícíle, po němž
tolik dychtí. Místo prvního místa dostává sejim posledního, místo
cti a vážnosti — potupy a pohrdání.

Lazar požívá na nebi radostí věčných, bohatec trápí se a
volá po pomoci a ulehčení v útrapách věčných. jan Křtitel jest
ve slávě, Herodes zavržen věčně; Nábot povýšen, hrdý Achab
svržen. Nepřetržitou řadu příkladů mohl bych vypravovatiz dějin
lidstva, jež jsou důkazem pravdy, že první místo, není ještě mí
stem čestným, že Bůh pyšné snižuje a pokorné vyvyšuje.

2. Poslední místo jest pravé čestné místo. Kdo se spokojuje
s místem posledním, dostane se mu prvního.

Nabuchodonosor chtěl se rovnati bohům,a byl za to snížen
ke zvířeti. Když se pak pokořil a poznal, že spravedlivě byl ztre
stán, obdržel zase podobu lidskou a s ní i hodnost královskou.

Poslední místo jest tudíž pravým čestným místem.
Trojím způsobem pokořil se Nabuchodonosor ve svém po

nížení, trojím způsobem byl od Boha pozdvižen a povýšen.
Když nejlepší mast oční pro pyšné, neštěstí totiž, otevřela

králi sníženému oči, obrátil se k Bohu a vzdal mu chválu jako
nejvyššímu Pánu. To byl první krok jeho polepšení a ospra
vedlnění.

Tak musíme se každý pokořiti před Bohem a volati se sv.
Pavlem: »Milostí boží jsem. co jsem.: (1. Kor. 15.) A tak ne
budeme více na bližního hleděti okem křivým a pohrdati jím,
byt byl sebe horším, ale se sv. Pavlem říkati: »Čím se liším od
toho neb onoho hříšníka? jediné milostí a milosrdenstvím bo—
žímJ —

Dále vyznal Nabuchodonosor v pokoře: »Všichni obyvatelé
světa nejsou ničím před Bohem. Celý svět jest ničím před Bo
hem.: Čím je tedy člověk. nepatrná částka ve světě, před Bohem
nekonečným? A ty se vynášíš, hledáš chválu lidskou, spoléháš na
své síly?
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KonečněvelebilNabuchodonosor spravedlnost úradků božských,
avolal: »Všecky skutky boží jsou pravdivé a cesty jeho spravedlivé.:
Tak musíme volati i my, byt přišly na nás nehody jakékoliv,
chudoba, nemoc, pronásledování, hanba neb soudy nespravedlivé.
V každém soužení volejme s králem: »Všecky cesty boží jsou
spravedlivéc, a s lotrem kajícím: >Trpíme zajisté spravedlivě, ne
bot přijímáme jen, čeho jsme si zasloužili. Bůh jest ještě milostiv
a shovívavý k nám, že nás místo trestů věčných otcovsky trestá
zde na zemi..

Takto mluviti znamená pokořiti se před Bohem a vyvoliti
si místo poslední, ale pravé a čestné.

A nyní pohledme na trojí odměnu, kterou Bůh králi za trojí
pokoření udělil. První odměna, první čest byla, že král ke zvířeti
snížený obdržel opět rozum. >Pozvedl jsem očí svých k nebi a
dán jest mi opět rozum.: — A v pravdě, nikdo není ve svém po
čínání nerozumnější, pošetilejší nežli pyšný a domýšlivý.

Denní zkušenost ukazuje, že pýcha a domýšlivost naplňuje
choromyslné ústavy. Proto klade Pán ježíš bláznovství hned po
pýše ve vypočítávání věcí, jež ze srdce lidského vycházejí, na
znamení, jak úzce jsou pýcha a hloupost spojeny. Jediná po
kora jest to, jež dává zaslepené mysli pravé poznání sebe a
věcí mimo sebe. tak že může tjci člověk s Nabuchodonosorem:
»Rozum můj byl mi Opět vrácen.c

Dále vyznává král: rZase obdržel jsem dřívější postavme
Nic neznešvaří člověka tak velice jako pýcha. Pyšná duše vtlačí
i na těle svůj odznak. Oči jsou vzdorovité avyzývavé, tahy tváře
tvrdé a zamračené, chůze, posunky, řeč,šaty, vše prozrazuje pýchu
člověka a odsuzuje každého. Jak jinak jest u pokorného! Vlíd—
nost a láska, klid a tichost rozlily se po tváři jeho, řeči jeho ni
koho neurážejí, oděv, chůze, posunky, vše ukazuje na skromnost,
vše přitahuje a nakloňuje. Ten, kdo si volil místo poslední, že
lepšího není hoden, jest od Boha a lidí ctěn a milovánaz přítmí
vyváděn na světlo. A tak místo poslední v pravdě jest prvním a
čestným.

Konečně zvolal král: »Přišel jsem zase ke cti aokrase tvého
královstvílc — Tak může zvolati i pokorný člověk každý. Nebot
v srdci pokorného jest království boží s milostí božskou. »Krá
lovství boží jest ve vás,: pravil Pán ]ežíš. (Luk. 17, 21.)

Milosti božské jsou jako rosa; na vysokých kopcích se ne
udrží, ale do nízkých údolí sestupuje. Buďme takovým údolím,
buďme pokornými, a budeme se hned těšiti zbožské milosti, do
stane se nám cti u Boha a celého světa. Nikdo nejde snáze
těsnou branou věčnosti leč malý a pokorný. Pán ]ežíš sám proto
sedí po pravici nebeského Otce, poněvadž dříve stal se mužem
nejposlednějším. Tak bude každý, kdo se dobrovolně ponížil,po
výšen, každý zaslechne hlas: »Příteli, posedni výše, sedni na
prvé místo,. jež pokorným jest přislíbeno.—

Přední místo není tedy místem cti, ale největšího nebezpe
čenství. Poslední však místo, jež si pokora volí, jest pravé čestné
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místo, jež bude jednou korunováno mocí a slávou. Proto vyhý
_balí se světci všem „poctám světským, aby došli pocty a radostí

nebeských.
Sv. František Borgiáš z lásky ke Kristu pokornému složil

důstojnost vévodskou a žil v odříkání a pokoře, odřekl i důstoj
nost kardinálskou prose stále Boha, že by raději zemřel, než aby
musel žiti v poctách světských.

Haydn, znamenitý hudební skladatel, byl velice zbožný a
pokorný. Kdykoli byl od lidí oslavován, říkával: »Nic ode mne,
všecko shůrylc Slavný hudební skladatel český, dr. Dvořák, bý
val denně v kostele V Emauzích v Praze na mši sv. Když se ho
kdosi tázal, proč tak pilně kostel navštěvuje, odpověděl: »Bůh
mi dal veliké vlohy, musim za ně stále jen děkovati.<

Chceme-li býti opravdu moudrými, zamilujme si pokoru.
Pyšným se Bůh protiví, odnímá jim milost svouapožehnání.

jako blesk nejvíce do vysokých předmětů bije, tak stahuje na
sebe pyšný trest boží. Za našich dob povstal odboj proti Bohu,
pýcha lidská upírá Boha, rouhá se a Spoléhá jen na své síly._Bůh
odnímá své požehnání. Lidstvo řítí se ku záhubě. Není lásky,
není svornosti, jeden druhému závidí, není spokojenosti. Pokořme
se před Bohem, zvláště v tyto nejvýš smutné doby, Bůh odvrátí
trest od nás; v pokoře volejme o pomoc, Bůh nás neopustí.
Často zpíváme slova: Když jest nejhůř, Bůh jest nejblíž, Bůh zná
v bídě přispěti; u toho jest pomoc nejblíž, kdo se k němu při
větí.: Choďme před Bohem, jako bychom byli na místě nejpo

\ slednějším. Bůh nás za to potěší a zvolá: >Příteli,posedni výše,:
pozvedne nás k sobě, požehná, potěší a naplní pokojem, jakého
svět dáti nemůže. V. Str/z.

Kázání na neděli Šestnáctou po sv. Duchu.
[ Opuštěním práce &

Proc svet'me "ede" \ konáním dobrých skutků?
Sluší-li v neděli uzdravovati.>

Sv. Luk. 14, 4.

Úvod.

Jak nazýváme neděli? Den Páně. Zajisté každý den jest
den boží, neboť vše jest boží. My však nazýváme neděli dnem
Páně, poněvadž Bohem jest vyhrazena a sice od počátku stvoření,
nebot když Mojžíš zákon přijímal, přijal rozkaz o neděli jako
zákon starý, a proto dí třetí přikázání: pomni ty a vzpomeň si,
že starý jest to rozkaz světiti den sedmý. Neboť. den sváteční
uvšech národů byl, asice nejen u vzdělaných, ale inevzdělaných.
Důkaz to, že pochází z prazjevení a zůstal v srdci lidském
jako přirozený zákon boží. Bůh dobrotivý zřídil člověka tak, že
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odpočinek a práce se střídá, a sice v určitém období. Co jest
noc jiného, než odpočinutí od práce? Noc obnovuje vyčerpané
síly denní prací. Tak také jest sedmý den jako občerstvení sil
týdenní prací strávených. Jest v tom blaho člověka tělesné ob
saženo. lověk má však i duši ai ta potřebuje občerstvení,
jaké jí podává neděle, 0 kteréž dnes budeme rozjímati jako:

I. odni pro člověka ustanoveném, a proto máme odpočívati
od práce.

II. jako 0 dni Pánu zasvěceném, a proto máme dobré
skutky konati.

Pojednání.
I.

Clověk není strojem, který by nepotřeboval odpočinku, ale
jest tvorem božím, který sice ku práci jest stvořen, ale jest stvořen
ku práci, která není jeho jediným cílem života, nýbrž toliko pro
středkem kživotu, a má i jiné povinnosti, které také nesmí opomíjeti,
jakými jsou povinnosti o duši. Prací udržujeme život těla svého, prací
duševní aneb tělesnou dobýváme chleba vezdejšího, kterého jest
nám potřeba. Tento ale život, 0 který pracujeme, není naším
životem jediným, protože máme k očekávání život vznešenější
a ušlechtilejší tohoto života. Io tento budoucí život pečovati
jest nám potřeba, nechceme-li budoucí život ztratiti. Proto Bůh
dal nám přikázání, abychom šest dní pracovali pro tělo a sedmý
den pro duši. Praví Písmo sv.: »Dokonal Bůh sedmého dne dílo
své, kteréž byl učinil: a odpočinul ode všeho díla, kteréž byl
dělal. I požehnal dni sedmému a potvrdil ho.-= Bůh věděl, že
hřích učiní člověku práci obtížnou a odpornou a proto že mu
bude odpočinku zapotřebí den, ve kterém by přestal se lopotiti
a v který by se mohl neheskými věcmi oblrati, aby nezapomínal
na budoucí život svůj. Proto sedmý den byl dnem Hospodinovým
po všechny věky a u všech národů. Israelským dal Pán Bůh
zvláště přísný zákon o svěcení soboty, tak že pod ztrátou hrdla
bylo zapovězeno v sobotní den něco pracovati. Tot přirozený
už zákon. Pohled na věci přirozené nás učí o odpočinku. Luk
stále natažený ztratí pružnost, a člověk stále pracující ztratí
svou svěžest těla i duše. Bůh, jenž stvořil naše tělo všemohoucností
svou z prachu země, dal tělu také zákon práce iodpočinku, a utvořil

' údy a síly lidské tak, že potřebují spánek během 24 hodin
a jeden den v témdni, jenž byl nazýván krásně odpočinek boží.
Ten zákon trvá dnes právě tak jako na počátku a potrvá až do
konce. Zachovávati jej prospívá duši itělu, přestupovati jej ubli
žujeme oběma určitě. Mnozí nechtí uznati platnost a znalost
tohoto zákona, zejména ti, kdož duševně aneb tělesně nepracují,
ale zeptejte se rolníka, zda se netěší na neděli, zeptejte se děl
níka, zda mu není milý svátek, ařekněte úředníku, že má praco
vati v neděli, a uslyšíte odpověď, že potřebuje i on odpočinek.
Neděle jest dobrodiní člověka pracujícího, které si má vážiti,



—492—

chrániti a' správně užívati už z pouhé sebelásky. Představte si
opak tohoto přikázání.

Kdyby byl Hospodin řekl: pracujte bez ustání, bez odpo
činku, jakého by to bylo reptání, že bez oddechu nám přikázáno
den po dni pracovati, ale že velí Hospodin: sedmý den pak so
bota Hospodinova jest, v ten den nebudeš dělati žádného díla,
ani ty, ani syn tvůj, ani dcera tvá, ani služebník tvůj, ani děvka
tvá, ani hovado tvé, ani příchozí, který je v branách tvých,
že takto velí Hospodin, hledají mnozí výmluvu vnutnosti, že tak
musí býti, že jest tak nevyhnutelno.

jak se přestupuje zákon boží? Z lesa zaznívá v neděli tep
sekery, kladivo buší u kováře, jehla se míhá u okna krejčího
v městě i na vsi, na horách a v údolí.

Ale věru, nic není nutného z potřeb práce tou měrou, aby
to nemohlo počkati 24 hodin — vyjma neštěstí jako: požár, pc
vodeň apodobné rány. Nejlepší důkaz toho jest ten, srovnáme-li
dřívější dobu s dneškem. Dříve nebylo dovoleno ani občanským
zákonem pracovati v neděli, a bylo to možno, anebylo dovoleno
v neděli kupovati, a bylo to možno, i dnes by to bylo možno.
Dříve nebylo tolik strojů jako jich je dnes. 0 stroji praví se,
že prý má ušetřiti sil člověka a jemu práci usnadniti, a přece
beze strojů dříve se vše pracovalo, a bylo kdy po křesťansku
světiti sedmý den, adnes, kdy jsou stroje, není možná ani vne
děli od něho se odloučiti? Clověk jest jako otrok stroje, kterému
v nedělní čas má sloužiti.

Vědecká pozorování poměru práce a odpočinku dokazují,
jak blahodárné účinky má neděle na zdraví a sílu člověka. Kde
není svěcena neděle, krátí se život lidský a množí nemoci. Do
kazuje to zjev doby nové, kdy zákonem zase obmezena jest aspoň
částečně nedělní práce, zjev totiž, že doba života jest o něco
delší než byla v době, kdy všeobecně znesvěcována byla neděle.

Tutéž pravdu dokazují úrazy po znesvěcené neděli a svátku.
Neděle měla občerstviti tělo a duši, a znesvěcování neděle zavi
nilo pak četné úrazy po neděli a svátku.

Neděle jest dnem, který nám připomíná naše vyšší povolání,
který nás nad všechna stvoření povyšuje. Poněvadž stvoření
ostatní na světě rozumu nemají, proto také se ani nemodlí a nemají
dne, ve který by o Bohu rozjímalo. lověk rozumem nadaný
ale tím nad všechno stvoření vyniká, že může se modliti. Modli
se, že'kvyšším věcem stvořen jest, nežli všechno ostatní stvoření.
Proto jest svěcení neděle důkazem vyšší důstojnosti lidské

'nad všechny ostatní tvory, akdo brání člověku světiti neděli, ten
zároveň ho snižuje pod důstojnost člověka. Tím smutnějším
úkazem jest, když člověk sám, moha den sedmý světiti a v něm
ducha svého povznášeti, ušlechťovati a sebe posvěcovati, tak
nečiní, neděli nesvětí, sebe snižuje, jako by bezduchý stroj
byl, oči své k nebi neobrací a upírá je k zemi jako němá
tvář. V ten slavný sváteční den mysl naše k Bohu má zalétat,



—493—

aby oBohu rozjímala, má si vzpomínati na slavné vítězství Páně
nad smrtí při jeho vzkříšení, má si připomínati skutky lásky boží,
která nás určila pro nebe adala nám život pozemský za zkoušku
achce, abychom tuto zkoušku dobře přestáli a pak za ni odmě—
nění byli. >Nedělec — dí sv. Rehoř V. — )jest svátek andělů.
Co prospívá slavnostem lldl obcovati a slavnosti andělů se vzda
lovati. Svátek Páně jest stín budoucího svátku, protož konáme
onen, abychom dospěli k tomuto, jenž se věčně slaviti bude.
Častějším účastenstvím při radosti sváteční podnítí se duch náš
kvěčným radostem, aby vpravdě jednou ve věčné vlasti požíval,
což jest zde toliko stínem radosti.:

Proto světili první křesťané s- velikým sebezapřením den
sváteční, světili ho s nebezpečenstvím života, když tajně se jim
bylo scházeti ku oběti přesvaté, když musili voliti šero noční,
aby nebyli vyrušováni ze sváteční srdečné modlitby. Pod vět
vemi lesních stromů a v úkrytu skal, na jednoduchém kameni
zbudovali oltář, aby na něm přinášeli obět chleba a vína, kteráž
se měla proměniti v nejsv. tělo a krev Páně. Tak zachovali svatí
spisovatelé prvotních dob znamenité památky svatého svěcení ne
děle, kdy každá neděle byla zároveň dnem, kdy všichni v počtu
hojném zasedali ke společnému stolu Páně.

Tak inám třeba slaviti den Hospodinův, nebot Kristus Pán
přišel zákon naplniti, a ne zrušiti,a proto imy máme zachovávati
příkaz Hospodinův řkoucí: »Ostříhejte sobot (dni odpočinku)
mých, a bojte se svatyně mé. Já Hospodin. Budete-li choditi
vpřikázáních mých, budete-li ostříhati ačiniti je, dám vám děště
časy svými a země vydá úrodu svou a stromové plni budou
ovoce.: A podobně i Isaiáš ohlašuje rozkaz Páně: »Odvrátíš—li
vsobotunohusvou,tak abys nečinil vůli svou v den svatý
můj a nazveš-li sobotu dnem rozkošným (Bohu) a svátek Ho
spodina dnem slavným a budeš—li ho slaviti tak, abys nečinil
cest svých, ani aby se nalézala vůle tvá (dílo - hřích), tehdy
kochati se budeš v Hospodinu a vyzdvihnu tě na Výsosti země
a nakrmím tě dědictvím Jakuba otce tvého.: Is. 58. Připomeňme
si, jak zkvétají země světící neděli. Tak i nám platí přikázání
světiti den Páně, ale světiti ho máme nejen zdržením se práce,
ale i konáním skutků dobrých, neboť má býti den boží.

II.

Nezáleží toliko na tom, kolik statku dobudeme, ale na tom
záleží, jak statku užijeme. Proto i den sváteční prospívá i v tom
ohledu, že nás učí, jak užívati statku dobytého. Poroučí Pán
u proroka, tak užívati statku, abychom Boha neuráželi. Abychom
používali statek k čemu jest a ne k hříchu.

Svěťme neděli, nebot mnoho blaha je s ní spojeno! Ulu
povati člověku neděli vede člověka, aby také on ulupoval dru
hému. Měj úctu před majetkem, volají jedni, ale nemají úctu
přede dnem božím. Když se naučí lidé nesvětit den Páně, pře
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stupovati přikázání třetí, oni pokročí dál a nebudou zachovávati
ani IV. ani V. ani VI. a VII. přikázání. Vidíme tu větu stvrzenou
zkušeností o těch zemích, kde znesvěcován byl den boží.

V nedělní den Bohu služ a tobě požehnáno bude. Je-li po
třebný odpočinek pro tělo, jest rovněž potřebná modlitba a po
vznesení ducha pro duši. Přítomnost na mši svaté, slyšení slova
božího jest'dobrodiním duši. Jestli přílišnou neúnavnou prací tělo
slábne, iduch náš na Boha by zapomněl, kdyby se častěji na Boha
nerozpomínal, a proto jest nám ustanovena neděle asvátek, aby
chom se Bohem' obírali, ale ne k tomu snad, aby v tento den
ukazoval nádheru bohatý chudému, a aby v tento den radovánkám
hověl. ]e-li neděle dnem radosti, jest dnem takových radostí, které
nejsou hříšné a tomu jenom jsou dovoleny, kdo v ten den také
vykonal povinnosti k duši své. Ale — smutné to bývá podívání,
když v neděli jest celé okolí oblečeno jako královny v pohád
kách, ale srdce jejich nemá ani dosti málo chuti velebiti Boha.
Těch křesťanů jest celkem méně, kteří by neděli prací znesvěco
vali, protože každý cítí na údech svých potřebu odpočinouti si,
ale těch křesťanů jest velmi mnoho, kteří se převlékají v nový
sváteční šat a okrasu, ale duši jejich navlekou cárem hříchu a vedou
ji v osidla ďábla. A den Páně, den boží. který jim měl býti po
svěcením, stává ze jim dnem kletby. Neboť jestli podle těla oslavili
neděli, zabili ji podle ducha, protože zneužívali neděli ke hříchu.
Svatý Bernard Senenský praví o tom: Divná pošetilost mnohých,
celý den ano týden pracovati pro tělo a v neděli lopotiti se na
zkáze duše. Strašná pošetilost, celý týden konati díla dovolená
a neděli hyzditi hříšnou hrou, rozkoší, obžerstvím a jinými hříchy.

Neděle jest dnem duše. V neděli má člověk se povznésti ze své
dílny, z úřadovny, z krámu výše k nebi, k Bohu a věčnosti.
Slituj se nad duší svou, ona lehce zapomíná na věčnost. Toť dílo
velikého milosrdenství. Posvět ji modlitbou, přítomností při mši
svaté a konáním dobrých jiných skutků: poučení nevědomých,
povzbuzení k dobrému, návštěvy nemocných a zarmoucených,
k čemuž je vždy příležitosti dosti.

Však den nedělní se neužívá k tomu, klid nedělní, který
zákonem zaveden, slouží často jen za příležitost ke hříchu.

Potřeba jest, aby řemeslník vyšel v neděli z dílny své a při
mši svaté se zadíval na věčný cíl svůj a cestu k němu. Obchodník
potřebuje zvednouti hlavu z knih svých a počítati čas svůj ivěč
nost. Neděle je potřebou každé rodiny, aby po celotýdenní práci
všichni se viděli, povzbudili: otec, matka a dítky, bratři a sestry.
Neděle jest den Páně—blaho člověka. Však jak se neděle zvrhá
ve zlol

V ten den mnohý muž poslední haléř věnuje ze svého lo
potného výdělku celotýdenního, a zapomíná doma na pláč svých
dítek, na zármutek své manželky, na duši svou, na Boha i nebe
a zná jen vášeň svou, které zasvětí celý boží den Páně. —

Jest ]ÍStO, že práce se nyní koná čím dále tím více, že se
vydělávají peníze spíše nežli se dříve vydělaly a že jest bídy, nouze,
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hladu a svízele také více než bylo dříve. Odkud to? Bůh po
žebnal neděli a proto chce zachovávati ji. Bůh požehná ti, dá ti
moudrost pravou a sílu, jak bys statek získal a se statkem moudře
nakládal, jestli zachovášustanoveníPáně. Zaslepení přichází
ja k o trest na znesvěcovateleneděle a oni celý týden pracovavšó,
ničeho nepolapí, ale co polapí, to v okamžiku utratí. —

Otče a matko, jak podporujete duchovní svou vážnost svě
cením neděle! Dítě vás vidí světiti den Páně na mši sv., proto,
že tak Bůh poroučí, a týž Bůh poroučí o vás: »cti otce a matku
svou.: jaká důstojnost vašeho slova.

Otče a matko, vy nesvětíte den Páně a dítě si učiní celý řetěz
úsudků: otec a matka nepamatují, aby světili den Páně, oni jej
škrtli ze svých povinností, když jim jest nemilý. Dítě učiní závěr:
a já taky nemusím zachovati IV. přikázání, když mi je nemilé.
Vizte, jaké požehnání a kletba s dnem Páně souvisí. jak zasle
peně jednají, kdož nesvětí den Páně, dobrodiní a radost
křesťanské rodiny. Tak jest i pro celou společnost
svěcení neděle dobrodiním.Neděle a její svěceníje
školou: ]. úcty, 2. poslušnosti, 3. lásky. Představte si společnost
bez úcty, poslušnosti a lásky. Kdo světí ten boží den, ten pak
bude míti úctu k bratřím svým. Kdo nectí Boha, koho bude
ctíti? Odpovězte! Kdo pobrdne nedělí boží, co lidského mu bude
v úctě? Pravím: Neděle je škola úcty v duši člověka silnější než
paragraf,bezpečnějšínež bodák. Neděle je školou posluš
nosti, bez níž si nemůžeme mysliti společnost lidí. Nedělní
zvon shromažďuje lid kolem oltáře Páně, vzdáti Bohu čest, obět
a srdce své poslušné položiti na oltář. Nectí-li lid neděli, udělá
tentýž závěr, jako dítě, jež vidí znesvěcovati neděli: Když není
svatá neděle, anemusíme Boha poslouchat, není třeba poslouchat
lidí. Kdo odstranil poslušnost k Bohu, naučil lidi neposlouchat
lidské rozkazy. Tak jest neděle i školou lásky, vždyť všichni
jdou do téhož kostela, na stejnou obět, k sv. přijímání Těla a
Slova Páně. jedna víra, jeden cíl, jeden zákon pro všechny.
Rozcházejí se k různým povoláním, „ale jako dítky jednoho otce.

Neděle nezkrátí ani blaho časné.
Důkaz, že svěcení neděle nijak není blahobytu na újmu, jsou

časy minulé a-jest i přítomnost toho důkazem a svědkem. jsou
země, v nichž neděle přísně se světí, ano přísněji se světí, nežli
přikázáno jest, a přece všecko řemeslo, umění i blahobyt v ní
zkvétá. Tak na příklad v Anglii a v Severní Americe tou měrou
se světí neděle, že ani vlaky železniční nejedou jako ve všední
dny, ano že ani noviny nevycházejí, ani pošty neúřadují, ale za
to je Písmo svaté na stole a v něm se učí celá rodina moudrosti
života, bázni boží, odříkání se hříchu a uvykání ctnostnému ži—
votu, zkrátka zbožnosti posvěcuje se tam celotýdenní práce.

Závěrek.
V našich rukou není, abychom zavedli svěcení neděle vcelé

zemi, ale aby se světila neděle v domě našem, to jest v moci
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jednoho každého. A toto svěcení nebude bez účinku. Tvůj dům
musí býti v neděli školou, kterak pečovati o duši i tělo, školou
úcty, poslušnosti a lásky a tak školou blaha věčného i časného.
Amen! F. Vaněček.

Neděle sedmnáctá po sv. Duchu.
Dle ]. Patisse dr. Antonin Ondroušek, katecheta v Mladé Boleslavi.

»Co se vám zdá o Kristu.> Čí jest
Syn ?: (Mat. 22, 42.)

Jako často, tak i v dnešním sv. evangeliu se nám vypra
vuje, kterak Kristu Pánu od jeho nepřátel a protivníků předklá
dány byly pochybnosti u víře, jedna za druhou, a to pochyb—
nosti, jež oni si dříve zlomyslně vymyslili a uvážili, a pak jemu
podobně zlomyslně ku zodpovídání předložili. Proto chtěl Kristus
Pán přivésti je k první a nejnutnější základní pravdě, k víře v jeho
božství, a kdyby nepřátelé jeho dobré vůle byli bývali, byl by
jim vlil milost víry a udělil. »Když se sešli fariseové,c vypráví
sv. evangelium, »otázal se jich Ježíš řka: Co se vám zdá. o Kri
stu? Čí jest syn?: Chtěl, aby své mínění napřed podali, aby pak
z jejich odpovědí nabyl příležitosti k poučení jich. >Řkou jemu:
Davidův.: Oni považují tudíž Messiáše za syna, za potomka Da
vidova. Až k víře v jeho božství nemohli se povznésti. Nuž Spa
sitel navazuje na tuto odpověd nauku o svém božství, a dokázal
jim ji z právě naznačeného místa Písma sv. řka: »Kterak tedy
David v duchu nazývá bo Pánem vece: Řekl Pán Pánu mému:
Sed na pravici mé, až položím nepřátele tvé za podnoží nohou
tvých! Když tedy David Pánem ho nazývá, kterakž jest jeho
syn?: To jest: David, Duchem svatým osvícen, nazývá Messiáše
svým Pánem. kdyžtě slavně prohlašuje, že Bůh a Hospodin, Mes
siáše, který Pánem Davidovým a Pánem všech králů a pokolení
jest, posazuje na'svou pravici a jemu panství předává nade všemi
svými nepřáteli, nemůže tudíž pouze synem Davidovým býti,
pouhým člověkem, musí též zároveň Synem božím, pravým Bo
hem býti. Tento důkaz, ze slova božího samého vedený, byl tak
pádný, že sv. evangelium dosvědčuje: >A nikdo nemohl jemu
slova odpověděti, aniž se kdo více osmělil od toho dne jeho se
tázati.: (Mat. 22, 44.—46.) Tak mocně se vyjádřila pravda ústy
božími. Než byla tím veškera pochybnost, všecka nevěra potlačena?
Mnoho jich uvěřilo a mnozí setrvali v pochybnosti. Tak to bylo
tehda, tak tomu bylo po ostatních devatenáct století, a tak jest
tomu podnes ještě, ano za naší doby jest svět pochybováním
u víře naplněn.

Poněvadž tedy věc tato takového jest dosahu, že od ní
spása naše a naše blaženost závisí, u važme (]nes příčiny,
z nichž pochybování u víře se prýští i mezi kře
st a 0 y.
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Pojednání.
Křesťanská víra jest nadpřirozené světlo, dar boží, od Boha

vlitá ctnost, kterouž vše za pravdu máme, co Bůh zjevil a církev
k věření předkládá. Toto nadpřirozené světlo jest každému kře
stanu na křtu svatém vlito do duše a při svatém biřmování od
Ducha sv. upevněno a posíleno. Potom byla pěstěna svatá víra
vyučováním a výchovou od rodičů, učitelů a vychovatelů, slovem
božím z úst sv. matky církVe, ztělesnila se pak stálým cvičením
křesťanského života v praktickou ctnost, živena milostí sv. svá
tostí, modlitbou, dobrým příkladem zbožných věřících zdokona
lena a vypěstována, jako vznešená květina v pečlivě obdělávané
zahrádce. Konečně jsou svědectví víry tak četná, tak starobylá,
tak pevná, tak jasná, tak úchvatná, že jen nejobmezenější rozum
jich chápat nemůže, anebo nejzarputilejší zlomyslnost je zavrh
nouti může; šestitisíciletá, nepřerušená, nikdy nezměněná a povždy
věřená tradice; kniha, která po čtyři tisíce let ode všech národů
světa považována byla za Písmo svaté a za božskou knihu učení,
zákonů, proroků a náboženství přijata, a co taková knihou ná
rodů se stala, jako žádná jiná kniha; celý Kristus od svéhovstou
pení do světa až do jeho vystoupení v božských divech a zázra
cích se leskna a záře; milliony mučedníků, kteří za víru krev a
život obětovali; náhlé se rozšíření církve po celém světě; přepo
divná svatost cirkve; božská a nebeská vznešenost její nauky;
mravní obrození lidstva; milliony svatých ze všech pokolení,
z každého věku a stavu; úplné uspokojení člověka, jenž z víry
žije. Všecko důkazy, jež pečet božských účinků na sobě nesou.
a proto božskou mocí pravdu a božskost víry ukazují. jak tu mají
ještě možny býti pochybnosti u víře?

Nejmilejší! Co církev trvá, nebylo slýcháno, aby dítko církve
se zdravým rozumem a nezkaženým srdcem bylo pochybovalo
kdy u víře; teprv až když rozum špatnými zásadami anebo
srdce hříchy zkaženo bylo, jsou pochybnosti u víře možny; a
poněvadž za naší doby hlava a srdce zkažený jsou namnoze
v člověku, proto jest též náš svět přeplněn pochybovánímovíře.

Co se týče rozumu, jest prvním zdrojem ta
kovýchto pochybování u víře nevědomost. Kdo
o nauce víry, o pravidlech víry, o kněžství, o církvi důkladně
poučen není, ten může zcela přirozeně do pochybností upadnouti,
jichž si rozluštiti nedovede. jsout věci víry většinou nade vši
schopnost přirozenou vznešeny a odporují kleslé přirozenosti. Musí
však se to svrchované stupňovati, když k nevědomosti též ještě
zevní překážky a nepřátelské útisky přistoupí, jako knihy, spisy,
řeči, příklady, dočasné poměry a zájmy, jež se naproti staví ne
přátelsky víře. To vše však slučuje se neobyčejným a mimořád
ným způsobem v naší době. Není to vyučování o věcech víry,
jemuž se věnuje nejméně času, péče a námahy? U lidu jest to
nanejvýš nejnutnější vyučování ve škole v mládí, u něhož se věc
odbude, a při vzdělaných 'není věda o spáse v žádném poměru

Rádce duchovní. 32
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k ostatnímu vzdělání. Kázání, křesťanské cvičení a čtení duchov—
ních knih zanedbáváno bývá na obou stranách stejně. Ito, čemu
se člověk v mládí přiučil, zapomene se v pozdějších letech pod
nesmírnou tíhou světského vzdělání a zaměstnání. Odtud pochází
též, že člověk neumí začasto ani podstatných věcí o víře a ná—
boženství, o mravech, ano dokonce nezná oněch zákonů a po
vinností, jež pod těžkým hříchem zavazují. Nad to žijemevdobě.
v níž křesťanský život z rodin a ze společnosti vymizel takřka
beze stopy, kdy výchova či vzdělání často nejen úplně odkřesta
něna, nýbrž téměř víře nepřátelsky zařízena jest; kdy celá zátopa
zaplavuje víře nepřátelskými knihami a spisy města a děd'ny,
z nichž mladí i staří, vznešení a obecný lid, vsávají víru hubím
jed den za dnem, dříve a později. Kdo se bude diviti, že —vnaší
době, která se honosí obzvláště vzděláním a osvíceností, ukazuje
se nevědomost ve věcech víry, že mnozí ani zodpovídati nedo
vedou žádné už otázky katechismu? Proto kolísají tak mnozi
z pochybnosti do pochybnosti, až konečně upadají do propasti
nevěry a řítí se konečně do bezedných hlubin bezbožectví. Vý
chova, která odmítá ruku církve, vzdělání, jež Ducha sv. vylučuje,
osvěta, jež ohrožuje svatou víru, jest výchovou, vzděláním a
_osvětou pro peklo. A tak musí lkáti svatá matka církev slovy
proroka nad těmito syny lidskými: »Ty, které jsem vychoval a
kojil, strávil můj nepřítel.< (Pláč 2, 22)

Tito nepřátelé Boha a církve však jsou obyčejně též právě
takoví nevědomí u věcech víry a náboženství, ač jinak lidé ve—
likého vědění a vzdělání, autority a velikého vlivu, ano často ta
koví, kteří svým postavením zavázáni by byli, aby pečovaliovíru
svýchbližních.Proto jest zneužívání autority dal—
ším zdrojem pochybování u víře. Nebokdyžrodiče
a představení nenechají Spatřiti na sobě žádné známky víry, za
nedbávají úkony náboženství, přestupují veřejně a drze přikázání
boží a církve, a nutí sobě svěřené ke stejným přestupkům a též
za různých příležitostí tupí, podezřívají a sesměšňují vše, co se
týče víry, náboženství, církve a kněžství, tu jest přirozeno, že se
matou též dítky a poddaní, a při takových odporech sami po—
chybovati začnou o víře samé. Když muži a ženy, kteří mají ve
společnosti pověst vědy a vzdělanosti, zrovna této vědy a vzdělání
použijí jako zbraně, aby hanili a tupili víru, tu je to přirozeno,
že prostí a nevzděíaní lidé dovozují ztoho: »Učení a vzdělaní lidé
musejí věci té rozuměti; bude tomu asi tak, jak pravíc, aupadají
pak sami do bludu a pochybování u víře, a bývají tak o nej
světější statky připraveni.

' Když staří nevěřícími jsou, ký div, že též mladí nevěříclmi
se stávají! Když veliký dav už nekřesťansky smýšlí, mluví, jedná
a žije, jak lehko pak se stává, že též jednotlivci tímto velikým
proudem uchvácení bývají!

Co však se musí teprv díti, když tak vlivné hlavy vyhlásí
se nad to ještě za nepřátelské oproti nosičům víry, oproti církvi
a kněžství, a nepřestávají podezříváním, lží, pomluvou, hanopisy
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a skutky útočiti, potírati a napadati? Nemusí ta pochybování
u víře a nevěra, ano zášť proti víře všeobecnou býti? A takový
as je stav za naší doby. Než jsou tito nevědomí u víře od Boha
stanovení učitelé víry? jsou tito nepřátelé víry onino, o nichž
Kristus řekl: »Kdo vás slyší, mne slyšířc (Luk. 10, 16) A byť by
se i sebe více vychloubali vědou a vzděláním, a osvojovali si soud
o církvi a náboženství, o víře a mravech, smíme jich v tom po
slouchati? Svatí apoštolové nás poučili jinak; nebot sv. apoštol
Jakub volá těmto lidem hrozná slova vstříc: >Nechlubte se a ne
lžete proti pravdě. ' Neboť to není moudrost, jak shůry pochází,
nýbrž pozemská, zvířecí, pekelná.: (jak. 3, 14. 15.) Sv. apoštol
Pavel pak píše ke Galatským: »Divím se, že se tak brzo odvra
ceti dáváte od toho, jenž vás k milosti Kristově povolal, k jinému
evangeliu, kdyžtě přece není žádného jiného; jen několik lidí
jest, kteří svádějí vás a hledí evangelium Kristovo zkomoliti. Než,
kdybychom i my anebo anděl s nebe hlásal vám jiné evangelium.
než my jsme vám zvěstovali; ten budiž proklet.: (Gal. 1, 6.—8.)
A sv. apoštol Petr píše o nich: »Hanobí. čemu nerozumí, a za
hynou ve své zlobě.: (Petr 2.. 12.) Proto nás napomíná Kri
stus sám: »Vizte, aby vás nikdo nesvedllc (Mat. 24, 4.)

jiným zdrojem pochybování u víře jest pý
cha a ještě hroznějším pramenem, ano největším
j e st z k a ž e n o 3 t s r d ce. Neboť nevinnost nepochybuje, ctnost
nepochybuje též, ano i sama kajícnost a zkroušenost nepochybuje,
poněvadž tito lidé nemají se čeho od víry obávati, za to však
všeho se nadíti mohou pro čas a věčnost. Hříchu však, zlobě a
nekajícnosti hrozí víra hrozným soudem, hroznou věčnosti, časnou
a věčnou záhubou, nevyhasitelným peklem. Odtud hesla hřšníků:
Smilstvo není žádný hřích, nýbrž jen slabost lidská; věrnost man
želská jen zákon lidský, aby trochu pořádek byl zachováván;
zpověď jest vynálezem kněží; peklo a čert jsou jen strašidla; po
smrti jest po všem, a jak ono vše tupení víry zníti může. Tun
chtějí svědomí své utlumiti.

Nejmilejší! Hle, to jsou prameny pochybování u víře. Chce.
me-li jich uchráněni býti, zacpěme je anebo vyhýbejme se jim.
A toto jsem dnes mluvil nikoli z hněvu nad spíláním nevěřících,
jimiž nás zasypávají, nýbrž ze soustrasti nad dušemi, jež tak
ohavně klamány bývají; nikoli, abych bědoval nad lžemi, potu
pami a hanou, kterou vylévají stále nepřátelé víry na nás kněží,
nýbrž abych želel svedené nevinnosti, zkažené ctnosti. záhuby ne
smrtelných duší, děsného zpustošení království božího; z lásky
k vám a klnim, abychom všichni spaseni byli v neochvějné a
živé víře v Krista, nejen Syna Davidova, nýbrž i jako Syna bo
žího, )jehož Otec posadil_ po pravici, až by položil nepřátele jeho
za podnoží nohou jeho (Zalm 90, l.) a jemuž dal jméno, jež jesr
nade všeliké jméno, aby ve jménu ]ežíše klekali, kdož jsou na
nebi, na zemi a pod zemí, všichni vyznávali, že ježíš Kristus jest
ve slávě Boha Otcec. Amen. (K Filip. 2, 10. II.)
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Neděle sedmnácté po sv. Duchu.
Druhé přikázání jest podobno prvnímu.

»Druhé pak podobné jest tomu: Milo—
vati budeš bližního svého jako sebe
samého.< (Mat. 22, 39.)

Chceme-li do života věčného, do věčné blaženosti vejíti,
musíme zachovávati přikázání. To praví Kristus Pán výslovně
slovy: »Chceš-li do života vejíti, ostříhej přikázání.: (Mat. 19, 17.)

Všechna přikázání dají se však shrnouti ve dvou přikázáních,
v přikázáních lásky k Bohu a k bližnímu. V dnešním evangeliu
ptá se jeden učitel zákona: »Mistře, které jest největší přikázání
v zákoně Pc I řekl mu Iežíš: »Milovati budeš Pána Boha svého
z celého srdce svého a z celé duše své a ze vší mysli své. Toť
je to největší a první přikázání. Druhé pak jest podobno tomu:
Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. Na těch dvou
přikázáních všechen zákon záleží i prorocix A sv. Ian (1. 4,21.)
dí: >A toto přikázání máme od Boha: Aby kdo miluje Boha,
miloval i bratra svého.:

Tedy přikázání druhé není jiné, nestojí níže, nýbrž je prv
nímu podobno.

Tím se ovšem nepraví. že nezáleží na tom, koho nejdříve
miluji, Boha či bližního, nebot Bůh má býti nám vším. Vůle boží
ve všem, vůle boží přede vším, vůle boží nade všechno! I sebe
máme více milovati nežli bližního. >Neboť to jest pravidlo lásky,.
píše sv. Augustin, »aby člověk přál i bližním dobro, které si sám
přeje a nepřál mu nic zlého, co si sám nepřeje.: Tak vykládá
tuto lásku i božský Spasitel slovy: »Všecko, cožkoli chcete, aby
vám lidé činili, i vy čiňte jim.c (Mar. 7, Zl.) jak dí přísloví: »Co
nechceš, aby ti jiní činili, nečiň také jim.<

Obě přikázání jsou sobě podobná pro tutéž pohnutku: Když
miluji Boha. miluji ho pro něho samého, a když miluji bližního,
miluji ho pro Boha samého, jako i sebe miluji pro Boha. Proto
jest láska k bližnímu láska k Bohu. »jedna a táž láska jest, kterou
Boha a bližního milujeme,< píše sv. Augustin, »ale Boha milujeme
pro něho samého, sebe a bližního milujeme pro Boba.

A tak dnes chceme blíže uvažovati o pravdě: Obě přikázání
lásky jsou si podobná.

Pojednání.
I.

Obě přikázání lásky jsou si podobná, poněvadž
obě mají tutéž pohnutku.

Každý člověk jest obraz boží. Bůh jest duch; člověk má
duši, která jest nesmrtelný duch. Bůh jest věčný. duše lidská je
nesmrtelná. Bůh jest pravda sama, jest nejvýš svatý; člověk může
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pravdu a dobro poznávati, milovati, voliti. Bůh jest všemohouzí,
může vše, co chce. a člověk může činiti, co za pravdu a dobré
uzná, zkrátka člověk je stvořen dle obrazu a podobenství božího.
Když však pozemského krále samého ctíme v jeho obrazu, máme
i Boha ctíti v jeho obrazu.

Uctíváte i vy obrazy svatých, ano i vám jen milých osob.
Nosíte je leckdy na krku, dáváte je i do zlata. Nehněvalo by vás,
kdyby někdo chtěl zneuctíti tento vám drahý obraz? Proč by vás
takové jednání rozhněvaloř Vždyť jsou tyto obrazy leckdy jen ze
dřeva nebo špatného papíru. Ano, odpovídáte, i když jsou ty
obrazy jen ze dřeva nebo papíru, přece jSou to obrazy osob nám
tak milých. Kdo je zueuctívá, zneuctívá osobu, kterou představují.
Váš úsudek jest správný. Ale je-li tomu tak, proč zneuctíváte
svého bližního? Není-Iiž i on živý obraz našeho velet-ného Boha?
Třeba by byl jen ze dřeva, t. j. třeba by byl dřevěný, hrubý,
neotesaný, nezpůsobný, svárlivý, přece jest obraz boží. A proto
máme i bližního jako obraz boží ctlti a milovati.

A nejsme-liž dále všichni dítkami božími, alespoň pOněvadž
máme všichni jednu lidskou přirozenost, kterou nám všem tentýž
Bůh dal. Kdo však otce miluje, má také jeho dítky milovati; mi
lujeme-li Boha, musíme i jeho dítky, lidi, milovati. Nemilovati je
znamenalo by zarmoutiti otce. Proto nemůže nikdo milovati Boha,
kdo nemiluje lidí; proto je druhé přikázání prvnímu podobno,
láska k bližnímu jest láska k Bohu.

To je také příčina, proč Bůh vše, co prokazujeme nebo od
píráme bližnímu, počítá nám jako bychom to jemu prokázali nebo
odepřeli, jak to o soudném dni slavnostně prohlásí. Nejprve spra
vedlivým na pravici řekne: »Pojďte, požehnaní Otce mého, vlád
nete královstvím vám připraveným od ustanovení světa . . . Amen.
pravím vám, cožkoli jste učinili jednomu z bratří mých nejmen—
ších, mně jste učinili.< Těm na levici pak řekne: »Odejděte ode
mne. zlořečení, do ohně věčného, kterýž jest připraven ďáblu a
andělům jeho . . . Amen pravím vám, čehož jste neučinili jednomu
z bratří mých nejmenších, ani mně jste neučinili.c

Proto také řekl božský Spasitel Šavlovi, který pronásledoval
křesťany: »Savle, Šavle. proč mne pronásleduješřc a »já jsem
ježíš, kterému se protivíšn Naopak, co dobrého činíme bližnímu,
počítá nám, jako bychom jemu činili, jak ukazuje příklad sv.
Martina. Ten rozpůlil plášť a daroval polovici žebráku, Kristus se
mu v noci ukázal 3 děl: »Tímto pláštěm Martin mne přiodělm
Bůh sám jaksi staví se před našeho bližního, aby ho chránil; kdo
uráží bližního, uráží Boha. _

Nyní chápeme, co píše sv. Jan (1. ep. 4. 20 d.): >Rekl-li by
kdo, že miluje Boha a nenáviděl by svého bratra, lhář jest. Neboť
kdo nemiluje bratra svého, kteréhož vidí, Boha, kteréhož nevidi,
kterak může milovati? A toto přikázání máme od Boha: Aby
kdo miluje Boha, miloval i bratra svého.< Boha nyní ještě viděti
nemůžeme, ale budeme na něho jednou tváří v tvář patřiti. jak
dojdeme této milosti? Tím, že nyní v bližním, kterého vidíme,
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milujeme Boha, kterého nevidíme, jak smíme doufati, že Boha
budeme jednou na věčnosti viděti?

Láska k bližnímu má býti láska k Bohu, poněvadž máme
v bližním jako v obraze Boha viděti, ctíti a milovati. Obě přiká
zání mají tutéž pohnutku. Boha máme milovati pro Boha a bliž
ního máme také pro Boha miiovati. Proto jsou obě přikázání sobě
podobná, poněvadž. mají tutéž pohnutku. »je to jedna a táž lá—
ska, kteróu Boha a bližního milujeme; ale Boha milujeme pro
Boha, sebe pak a bližního pro Boha.<z (Aug.) A sv. Rehoř Ve
liký píše: »Když někdo míní, že někoho miluje, ale nemiluje ho
pro Boha, nemá lásky, nýbrž míní jenom, že lásku má.< »jako
všechny větve stromu z jednoho kořene vycházejí, tak se rodí
všechny ctnosti z jedné lásky k Bohu. A větev dobrých skutků
neukazuje žádné zeleně, nezůstane-li v kořenu lásky. Přikázání
božích je mnoho a přece jen jedno, mnoho je jich na základě
rozdílnosti jednání, jedno je jen na základě jednoho kořene lá—
sky.<<Tak kreslí sv. Řehoř jednotu lásky k Bohu a lásky k bliž
nímu. »Bůh zapaluje v nás oheň lásky, abychom nemilovali toliko
jeho, nýbrž též vše, co on miluje,<<praví sv. Lev Veliký.

II.

jaké důsledky z toho vyplývají?
1. Z toho následuje, že na těch dvou přikázáních celý zákon

záleží i proroci; neboť láska jest vyplnění zákona. Když milujeme
bližního pro Boha, plníme tím všechny povinnosti k bližnímu;
když milujeme sebe samy pro Boha, plníme tím všechny povin
nosti k sobě, a když milujeme Boha pro něho samého, plníme
tím všechny povinnosti k Bohu. Tím jest jasno, že zachováváme
všechna přikázání, celý zákon, když zachováváme obě přikázání
lásky, lásky k Boku a k bližnímu; neboť v Bohu se s bližním
scházíme, v Bohu jsme s bližním spojeni. Láska k sobě a k bliž
nímu jest láska k Bohu. :]en tím ukazuje člověk svou lásku k sobě
samému, když miluje v sobě původce své přirozenosti a vedle
sebe v bližních soudruhy své přirozenosti. Právem záleží na
těchto přikázáních všechen zákon i proroci; právem iest celý, ši
roký obsah všech požadavků v těchto krátkých, nemnohých slo
vech úplně a zevrubně vystižen.: (Lev Veliký.)

2. Láska k bližnímu jest láska k Bohu. Proto je soběma
spojena tatáž odměna a tentýž trest.

Kdo lásku k Bohu odpírá, má k očekávání život v nemi—
losti, odsouzení, věčné zatracení — kdo lásku k Bohu koná, tomu
se zajištuje milost boží, blažená smrt, milostivý soud, radostné
nanebevstoupení.

»Miluje-li kdo svět, není lásky Otcovy v něm.<< (I. jan 2,
15.) »Kdybych jazyky lidskými mluvil iandělskými a neměl bych
lásky, byl bych jako měď zvučící aneb zvonec znějící. A kdybych
měl proroctví a znal všecka tajemství i všeliké umění, akdybych
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měl všecku víru, tak že bych hory přenášel, a neměl bych lásky,
nic nejsem. A kdybych rozdal na pokrmy chudých veškeren
statek svůj,.a kdybych vydal tělo své, tak že bych hořel, a ne
měl bych lásky, nic mi to neprospívá.< (I. Kor. 13, 1.—3.) »Kdo
miluje otce neb matku více nežli mne, není mne hoden; a kdo
miluje syna nebo dceru více nežli mne, není mne hoden.< (Mat.
10, 37.) »Nemiluje-li kdo Pána našeho Ježíše Krista, budiž pro—
klat.: (I. Kor. 16, 22.) To jsou výroky Písma sv. jasnými slovy
ukazují nám smutné následky odpírané lásky k Bohu.

Naopak zase čteme: »Bůh láska jest, a kdož v lásce zů
stává, v Bohu zůstává a Bůh v něm.< (1. Jan 2, 16.) »Miluje-li kdo
mne, řeč mou zachovávati bude, a Otec můj bude ho milovati
a k němu přijdeme a příbytek u něho učiníme.: (jan 14, 23)
»Ani oko nevídalo, ani ucho neslýchalo, ani na srdce lidské ne
vstoupilo, co připravil Bůh těm, kteří jej milují.: (I. Kor. 2, 9.)

Jako lásce k Bohu, tak i lásce k bližnímu zajištuje se milost
boží, blažená smrt, milostivý soud, radostné nanebevstoupení —
ale odpírané lásce k bližnímu hrozí život v nemilosti, smrt vhří—
ších, nemilosrdný soud a věčné zatracení.

Tak čteme v Písmě sv.: »Milujeme-li se vespolek, zůstává
Bůh u nás a láska jeho v nás dokonalá jest.<< (I. Jan 4, 12.)
>Láska všecko provinění přikrývá.: (Přísl. 10, 12.) »Láska při—
krývá množství hříchů.: (1. Petr 4, &) »Blahoslavený, kterýž nad
nuzným a chudým rozpomíná se: v den zlý vysvobodí jej Ho
spodin.: (Žalm 40, 2.) »Nejmilejší! Milujme se vespolek, nebot
láska jest z Boha. A každý, kdo miluje, z Boha se zrodil a zná
Boha.: (I. jan 4, 7.)

.Jak veliká zaslíbení jsou lásce k bližnímu dána, tak veliké
hrozby jsou' pro zanedbávanou lásku. »Každý, kdo nenávidí bratra
svého, vražedník jest, a víte, že žádný vražedník nemá života
věčného v sobě zůstávajícího.: (I. Jan 3, 15.) »Kdo zacpává nebo
své ke křiku chudého, i sám křičeti bude a nebude vyslyšán.c
(Přísl. 21, 13.) »Soud bez milosrdenství tomu, kdož neučinil mi
losrdenství.: (jak. 2, 13.) Také při posledním soudu řekne Spa
sitel k zavrženým, že důvod jejich soudu jest, že bližního nemi
lovali a dobré mu neprokazovali. Proto vhříchy své almužnami
vykupuje! (Daniel 4, 24.)

Tak jsou i co do důležitosti obě přikázání podobná a obě mají
táž zaslíbení a tytéž hrozby.

3. Láska k Bohu a k bližnímu je jedna láska, láskakBohu:
proto dostávají skutky obou touž láskou tutéž cenu.

Láska k Bohu dodává veškerému našemu jednání cenu, t. j.
souhlas s jeho boží vůlí dle výslovných slov Páně: »Kdo má
přikázání máa je zachovává, tent jest, kterýž mne miluje.cv(]an 14,
21.) Bez lásky jest naše jednání i hříšné a trestuhodně. Cím více
však naše jednání s vůlí boží souhlasí, tím cennější a záslužnější
jest. >Váha má jest láska,: nechává sv. Augustin Boha mluviti.

Tatáž láska k Bohu musí i skutkům lásky k bližnímu cenu
dodávati. Co má sbírky pro potřebné, v neštěstí upadlé pořá
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dati? Láska k Bohu. Co má nemocnice, sirotčince stavěti, aby
Bůh zakladatelům požehnal? Láska k Bohu. Co má nahé odívati.
hladové krmiti, žíznivé napájeti, aby se to Bohu líbilo? Láska
k Bohu. Co činí, že zdvořilost, ochotnost, trpělivost před Bohem
cenu mají? Láska k Bohu.

V jednání svém nehledati Boha znamená hledati sebe —
netoužiti po zalíbení božím znamená svůj soucit ukojiti —- nf
hledati slávu boží znamená hledati chválu lidskou, to nesouhlasi
s vůlí boží, to není láska k Bohu, a proto také to není láska
k bližnímu; jedna nedá se od druhé odloučiti.

4. Poněvadž má láska k bližnímu býti láskou k Bohu, musí
se jako tato na všechny lidi vztahovati.

Mnohý se vymlouvá: »Ten člověk je mi cizí.c Může ti býti
cizím i Bůh, kterého v každém člověku jako v jeho obraze mi
lovati máš? »Ale ten člověk je mi protivný.< Může ti býti pro
tivným i Bůh, kterého v každém člověku milovati máš? »Ale ten
člověk nezasluhuje si mé lásky.< Nezasluhuje ji také Bůh? >Ale
jest veliký hříšníka Nuže, miluj v něm znetvořený, porušený
obraz boží, který ještě vždy první krásu svou obdržeti může, do—
kud žije.

5. I mezi sebou spojuje nás láska k Bohu. Či proč dal Bůh
jednomu bohatství, druhému chudobu — jednomu moc, druhému
slabost — jednomu povýšenost, druhému poníženost — jednomu
sílu duchem svým tvořiti, druhému sílu rukama pracovati —
jednomu zdraví, druhému nemoc? Proč? Pro lásku k bližnímu,
aby jedni v darování, druzí v přijímání, všichni však v lásce spo—
jeni byli.

Proč Syn boží, když po zemi putoval, rozbořil stěnu, která
oddělovala muže a ženu, rodiče a děti, svobodné a otroky, židy
a pohany, vzdělané Reky a nevzdělané barbary? Proč? Pro lásku
k bližnímu.

Proč tak často a slavnostně prohlásil, že chce, aby všichni
lidé dohromady tvořili »jedno království:. »jednu rodinuc, »jedno
tělo:, ano, aby byli jedno, jako tři božské osoby jedno jsou?
Pro lásku k bližnímu.

6. Samozřejmě musíme jak lásku k Bohu, tak iláskukbliž
nímu skutky dokazovati.

»Synáčkové moji, nemilujmež ani slovem, ani jazykem, ale
skutkem a pravdoux (I. Jan 3, 18.) A poněvadž láska k bližnímu
jest vlastně láska k Bohu, je tak silná, že všecko dovede. »Silné
jest milování jako smrt, tvrdé jako peklo horlení: lampy jeho
jsou lampy ohně a plamenů. Vody mnohé nemohou udusiti
lásky, aniž řeky zatopí ji: dával li by člověk všechen statek
domu svého za milování, jako ničímž pohrdne jí.a (Píseň Šalom.
8, 6. 7.

Td dokázal sv. Pavel, vkterý důvěrně volá: »Kdo nás od
loučí od lásky Kristovyřc (Rím. 8, 35.) Proniknuti touto láskou
jsou lidé s to přinášeti největší oběti pro bližního, mohou se sami
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nejpotřebnějšího zříci, vydávají kněží, milosrdní bratři a sestry
s radostí zdraví i život v největší nebezpečí a největší nepřátelé
podávají si ruce. Obě lásky jsou sobě silou a mocí podobny.

7. jako láska k Bohu, jest konečně i láska k bližnímu
věčná. Neboť láska nikdy nepřestává. (I. Kor. 13, &)

Obě lásky jsou jaksi blíženci, kteří se v touž hodinu rodí,
a láska k Bohu se jmenuje potud první a láska k bližnímu potud
druhá, poněvadž máme milovati bližního pro Boha, nikoli však
Boha pro bližního; jinak jsou obě lásky stejné a nemohou se od
sebe odloučiti. Nemůžeme v pravdě bližního milovati, když nemi
lujeme Boha, a Boha nemůžeme milovati, když nemilujeme bliž
ního. Proto jest mezi oběma láskami ještě vřelejší poměr nežli
mezi blíženci; nebot ti sice spolu se rodí, ale nemusí stále spolu
žíti a umříti, kdežto obě lásky jsou takového druhu, že jedna
bez druhé býti nemůže.

Právem se obě lásky přirovnávají též dvěma plamenům,
které jsou jeden oheň — též lásce, která má dvě ramena, jedním
obsahuje Boha, druhým bližního. »Láska má dvě křídla. Pravé
křídlo jest láska k Bohu, levé láska k bližnímu.: (Sv. Bernard.)
Amen.

Hlavně dle P. Václava Lercha S. ].
_?an Nej). for. Holý O. Praern. farář v Holišov.é

Na sv. Václava.

Náboženství a práce zlaté dno národa.
Láska k moudrosti jest ostříhání jejich
přikázání. Kn. Moudr. 6. v. 19.

Když před třemi roky otevřen hrob sv. Václava, jak při po
dobných příležitostech bývá, dostavili se nejpřednější muži kslav
nému výkonu jako svědci jeho. Nalezeno vše, jak bylo proto
koly z let minulých zaznamenáno. Lebka sv. knížete odpovídá
věku mladému, nebot nemá ani švů, které při starším muži se
dostavují. Ta lebka světce uctívána a líbána ctiteli a jistě prá—
vem, nebot jest to lebka jednoho z nejmoudřejších, ne-li nej
lepšího knížete, který v tomto království vládl, jest to ostatek
muže, jenž pravým způsobem tuto zemi a lid její miloval. jest
to lebka pravého dědice či ochránce této země. Odkud ta mou
drost v tak mladé hlavě? Jeho moudrost nebyla z něho, ale po
cházela z té láska, jakou choval k Moudrosti věčné, o níž dnešní
čtení jedná, a z níž jsem vzal slova základní kdnešní řeči: láska
k moudrosti jest ostříhání jejích přikázání. Miloval sv. Václav
moudrost a proto věčně kraluje a proto byl nazván také hlav
ním ochráncem této země. Ta moudrost jest podmínkou trvalého
požehnání. Chceme-li býti milovníky své země a lidu, musíme
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rovněž milovati moudrost, kteréž kořenem a korunou jest bázeňk___
boží. Proto náboženství jest onou věčnou Moudrosti, kterou mu- *
síme milovati, chceme-li duši svou, to boží království, zachovati.
V den sv. Václava, chci poukázati ku pravdě, že sv. Václav jest
naším ochráncem, že miloval náboženství a práci, které tvoří zlaté
dno blahobytu národa. Kéž všichni se držíme té zásady.

Pojednání.
I

Náš sv. Václav odnhován ve velikého krále našeho právě
sv. náboženstvím, které v srdci jeho šlechetném zapustilo hluboko
kořeny. Umřel mlád a záhy, ale vykonal dílo veliké osvětné,
které zachovalo náš národ. Bylo to pokřestění národa, které bylo
— dle Palackého — životní podmínkou, poněvadž národ méně
vzdělaný podléhá vzdělanějšímu jako slabší. Tak sv. Václav svou
zbožností stal se otcem vlasti, silným a slavným.

Největším statkem národa jsou zásady životní. Ty obsahuje
právě sv. náboženství, čím božské pravdě bližší, tím působivější.
Sv. kníže péči měl o křesťanskou vzdělanost svého lidu a proto
stal se- jeho dobrodincem v echách, jako nedlouho před tím sv.
Cyrill a Methoděj na Moravě, dobrodinci čechoslovanského lidu,
na něž s vděčností má býti pamatováno.

Tuto kulturu křesťanskou, která tvoří základ blahobytu ná—
roda, šířil trojím prostředkem: ], kostelem, 2. školou, 3. spra
vedlivým soudem. ]est jisto, že sv. Václav dbal o rozšíření sv.
evangelia mezi svým národem a proto pečoval o zřízení kostelů
a sice v každévžupě, či v každém kraji. Pečoval o dostatečný
počet kněží v Cechách, kteří by zde pracovali. Jak veliká to byla
práce pochopíme, když si vzpomeneme, že to byly začátky kře
sťanství v echách. jistě má zásluhu ten, kdo zoral znovu zky
přenou již půdu, ale kdo oral první brázdu na úboru nevzděla
ném, ten měl větší práci a větší zásluhu. Sv. Václav táhl první
brázdu na lánu křesťanské kultury v Čechách.

2. Druhý prostředek byla křesťanská škola, kterou chtěl
šířiti moudrost boží a lásku k ní, aby z ní vyšlo zachování při
kázání a z toho blaho národa. »Vychování, základ blaha,: jest
nápis na škole mého rodiště. Pravdu povídá, jestli jest správné
vychování. Pouhá učenost bez výchovy není základem štěstí. Vy
chování jest více než naučiti se jistým poučkám. Výchova zna
mená naučiti se správně žíti, dle moudrosti boží, která jest pra
vidlem života lidského. Mnozí lidé mýlí se a věnují největší péči
naučení se jistým vědomostem bez ohledu na ušlechtění srdce.
To není moudré. Slova sv. Pavla o milosti boží dají se také po
užiti o vzdělání hlavy bez vzdělání srdce. >Kdybych měl pro
roctví a znal všecka tajemství i všeliké umění —- a neměl bych
lásky — nic nejsem.< (I. Kor. 13, 3.) Lásky k Bohua bližnímu.
jeho život byl celý školou křesťanské ctnosti: lásky k Bohu a
bližnímu. Co prospěje mnoho věděti a nic dobrého činiti? V tom



—507—

tedy byl dobrodinec lidu, že o křesťanskou moudrost a vzděla
nost pečoval.

3. Však nezanedbával ani třetího prostředku: spravedlnosti
v soudu. Bohužel vždy budou lidé, kteří při zvrhlé vůli své bu
dou činiti zlé a obtěžovat bližního svého a musí býti ruka kárná
a soud. Náš sv. kníže při vši své milé a ušlechtilé povaze nebyl
slaboch, jak jej někteří neznalí dějin líčí,nýbrž byl muž rozhodný,
statečný. který slabým a chudým nedává ubližovati od nikoho.
Proto zřídil v župních hradech soudy, aby zde se mohli dovolati
práva, kdo utrpěli bezpráví. Toť byl základní kámen třetí pro
blaho národa našeho. Krásně o něm praví legenda, že nedával
nikomu ubližovati od nikoho. To jest svědectvl vznešené pro na
šeho sv. kněžice. Tato duchovní trojice základních kamenů bla
hobytu národa: zbožnost upřímná, výchova křesťanská, spra
vedlivý soud, provázeny jsou i snahou o hmotné povznesení ná
roda: prací a láskou k práci a moudrým užíváním užitků práce,
O tom v díle.

II.

Práce své slávy a cti došla sv. gvangeliemJež hlásáno Spa
sitelem, kterýž i slul synem tesaře. Cest práce a posvěcení za
číná křesťanstvím. Pohané pokud byli svobodní nosili zbraň, otroci
konali práce a byli v opovržení a bez práv. Tak bylo i u našich
slovanských předků.

Sv. náš kníže posvětil práci svým příkladem, který mno
hým věci neznalým slouží za záminku utrhačnosti. Oni z toho
soudí, že byl příliš změkčilý a že zanedbával povinnosti vladař
ské. Nepravé soudí. Jestliže sv. Václav z lásky k svátostnému
Spasiteli i pšenici osil i víno pěstoval, nesmíme ztoho soud ti, že
to bylo hlavní jeho zaměstnání, nýbrž jeho volná zábava, kterou
posvětil láskou k Bohu svátostnému. Ta přehoušel pšenice, které
jest třeba na hostie, a ten krapet vína, jejž přinesl k oltáři. to
nevyžadovalo více práce než záhon růží. neb některý hon pro
zábavu konaný bez újmy povinností velikých, které ukládá ko—
runa vladařská, pod níž umdlévá hlava více než pod čepcem. Ale
tato krásná zábava knížete prací, byla školou práce, jako byla
u mnohých svatých a světle božích. '

]ebo živá víra v přítomnost Pána ]ežíše ve vel. Svátosti vedla
jej, aby spolupůsobil jak jen mohl a.svou víru na jevo dal. Jistě
byl to příklad, jenž mocně táhl a působil k ušlechtění myslí a
upevnění víry. A tato láska sv. Václava k Moudrosti boží, jistě
vedla i ostatní k zachovávání přikázání božích. Hrabě Montalem
bert vypráví v dějinách mnichů západních o sv. Ermefriedovi, synu
krále Chlotara, že vstoupil do řehole a žil v horách jurských,
kdež odchovával lid ku práci: Jako prostředek výchovný užíval
v neděli posvěcených chlebů, které lidu kladl na ruce. Když vi
děl upracovanou ruku, políbil ji adal na ni požehnaný chléb. Hrabě
Montalembert praví, že nezná nic tak dojemného vdějinách jako
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úctu tohoto kralevice ku práci. Na sv. Václavu máme ještě vzne
šenější příklad. On ctí práci — rukou vlastní a posvěcuje ji
láskou k nejsv. Svátosti oltářní — bez zanedbávání každé jiné
povinnosti.

Na počátku dějin naší křesťanské vzdělanosti, kde musely
býti odstraněny mnohé předsudky, byl příklad sv. Václava dra
hocenný, jak pro úctu k práci tak pro víru v nejsv. Svátost oltářní.

Z té lásky a úcty sv. Václava k práci vzešla bohatá žeň
následováni jeho, a to bylo časným požehnáním této země. Lid
jenž práci miluje a s výdělkem mravně nakládá, žije život bla
žený. Z úcty sv. Václava k ]ežíši v nejsvět. Svátosti oltářní pří—
tomnému vzešla úcta i k bližním všem. Ta úcta zabránila daleko
více zlým skutkům než zákony sebe bystřejší. Však z toho si vezmi
povzbuzení sám každý pro sebe.

Blahobyt rodiny i národa celého spočívá na těch dvou pi
lířích sv. Václava: na zbožnosti a lásce k práci. jedna bez druhé
vždy jest vadna. Zbožnost bez práce i práce bez zbožnosti. Při
bylo blahobytu v poslední době valně, ale není pokoje, ježto
není ducha zbožného, který by rád a ochotně zachovával přiká
zání boží.

Kdo z vás by nechtěl viděti děti šťastné. Když chcete děti
šťastné míti, veďte je v duchu sv. Václava: křesťanskou výchovou
k spravedlnosti a příkladem vlastním ku práci a užívání roz
umnému ovoce práce. jest to věta pro spořádaný život nesmírně
důležitá: že náboženství a práce jsou zlatým dnem blahobytu ná
roda. Jest v nich životní moudrost, která vede k zachovávání
přikázání božích a ku neporušenému životu a životu věčnému.
Amen. Fr. Vaněček.

Na slavnost sv. Václava.
Svatý Václav iest vzorem křesťana i vlastence.

Napsal Dr. Karol L. Řehák.

1. Životy svatých jsou obrazy toho, jak bychom měli i my
dle víry křesťanské žíti. Kdo chce ale dle víry té žíti, musi ovšem
předem pravdy evangelia naučiti se znáti, a pak dle jich návodů
život svůj pořádati. Tak to věru činili všichni praví křesťané.

Jestliže se ale někteří pak zvláště v některém národě doko
nalým životem křesťanským vyznamenávali, takové Bůh ve své
prozřetelnosti oslavil i zázraky, aby na ně krajany jich upozornil.
a oni dokonalý život jich za vzor pro sebe si brali. Když pak
církev Páně byla upozorněna na zázraky, jež Bůh na přímluvu
toho kterého dokonale žijícího křesťana učinil, zkoumá co nej
přísněji,zdali skutečně zázraky ty se staly; a pak opět
přísným šetřením zkoumá dlouho a velmi obezřetně i život zá
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zračně od Boha oslavených, zdali oni skutečně konali způsobem
hrdinným, obyčejnou míru daleko přesahujícímčtyři základní
ctnosti. A teprve když i zázraky i vzorný hrdinný život kře
sťanský byly při některém křesťanu naprosto zjištěny, prohlašuje
ho za světce, a staví ho za vzor ostatním věřícím k následování,
zvláště ovšem z jichž středu byl vyšel; ano těmto ustanovuje ho
iza zvláštníhopatrona či ochránce v nebes-ích.

Tak učiněn jest příkladně sv. Leopold patronem Rakous,
král sv. Stěpán patronem v Uhrách a podobně kníže sv. Václav
a kněz ]an Nepomucký předními patrony země české.

Základní ctnosti ale, jež při našem dnešním oslavenci se
shledávají, že je způsobem hrdinným konal, a za to i od Boha
skrze zázraky oslavenbyl, jsou: a) opatrnost, b) spravedl
nost, c) střídmost a d) statečnost.

2. První základní ctností jest tedy opatrnost.
Opatrný bedlivě uvažuje, co se v jednotlivých příhodách ži

vota jeho 5 vůlí boží srovnává, aby to i učinil a Bohu se zalíbil.
Opatrnost jest darem Ducha svatého a k Bohu zase vede.

Spasitel žádá, abychom v obcování s lidmi byli opatrní jako
hadové (Mat. 10, 16.), kteří v nebezpečí života chrání hlavu svou
ocasem, a radějí ten obětují, nežli aby hlavu a taki život ztratili.
A tak máme býti opatrní i my, abychom raději vše svoje oběto
vali, nežli abychom Boha urazili a tak život věčný ztratili. Vždyť
»kdo by ztratil život svůj pozemský pro Boha, nalezneť jejcl
(Mat. 16, 25.)

Celý život sv.' Václava svědčí o takovéto opatrnosti jeho.
Všechny své povinnosti konal věrně; jsa panovníkem, dokonalou
péči měl o poddané své; a sice netoliko o jich blaho po smrti,
ale i o blaho pozemské. Posvěcoval sebe, ale zakládal i po hra
dech kostely a školy, kde by se vzdělával milý lid jeho český.
Že sousední Němci pod záminkou, aby prý pohanské ještě Cechy
ku Kristu uvedli, činili nájezdy válečné do Čech: sv. Václav tím
více na pokřesťanštění Cech se přičiňoval, aby sousedům záminky
k nájezdům odňal. Za tímtéž účelem i jiná česká knížata, jichž
byl větší počet, pod svým žezlem spojil, aby spojenými silami tím
Spíše bojovným sousedům se ubránili. Sice od některých zrazen,
nežli by dopustil zbytečného prolévání krve svého lidu, ku roční
dávce do Němec se odhodlal. Ale císař jindřich později poplatek
mu opět odpustil, přeje si míti z knížete Václava, iehož svatý
život byl seznal, raději přítele, nežli odpůrce.

Tak tedy svatý Václav, patron náš, o pOsvěcení své vlastní,
i o časné i o věčné blaho lidu svého opatrně pečoval.

Každý stav má své těžkosti, svá pokušení; ale budeme-li
se Opatrně snažiti jako svatý dědic náš Václav, abychom vždy
lépe vůli boží poznávali, a jí také dle okolností věrně plnili:
tato pravá moudrost přivede poslézei nás do království věčného.
(Moudr. 6, 21.)
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Zel Bohu, že mnozí lidé žijí právě naopak! O vůli boží
při svých snahách pranic se nestarají, Bohu sloužiti nedbají, ale
jen o blaho pozemské pečují, tak jakoby tu na tom světě chtěl
a mohli věčně býti. Vede-li pravá moudrost do království věč
ného, kam může přivésti naposled člověka nemoudrost hříšná?

3. Svatý Václav měl ale netoliko bohulibou opatrnost, ale
také dokonalou křesťanskouspravedlnost, druhou ctnost zá
kladní.

Spravedlivý dává a prokazuje, čím jest komu povinen, řídě
se rozkazem Páně: »Dávejtež co jest císařovo císaři, a co jest
Božího Bohu.c (Mat. 22, 21.) Křesťan spravedlivý plní tedy ze
vrubně povinnosti své k Bohu, ale prokazuje dle vůle boží i bliž
ním, čím jest komu povinen, a spravedlivým jest íku své duši
i ku svému tělu.

Sv. Václav konal takovou spravedlnost proti každému. Bohu
v nejhlubší pokoře věrně sloužil; ale jakožto kníže spravedlivě
také bránil přehmatům velmožů, nedal ubližovati chudým, vdo
vám i sirotkům. Mírným byl i ku provinilcům, aby snad meze
spravedlnosti nepřekročil. Spravedlnost konal i ku své vlastní
matce. Když byla u něho nařknuta, že mu .o život ukládá, vy
kázal jí hrad Budeč za přebývání, odkud nesměla se uchýliti.
Když pak později seznal, že udání pomluvačů na pravdě se ne
zakládají, k matce odešel, ji odprosil a do předešlých hodností
zpět uvedl. Spravedlivý právě dává každému, čím jest povinen;
a komu by nevědomky ublížil, tomu dává zadostučinění.

Tot ovšem zcela jiná spravedlnost, než jakou hlásají mnozí
vrstevníci naši, kteří zákona božího vůbec se zřeknuvše, chtějí
zrušiti i zákaz »Nepokradešlc a zabrati každému i nejpoctivěji
nabytý majetek na — rozdělenou!

A kdo by měl dělit, aby sám jsa nespravedlivý, udělil všem
spravedlivě?! A když by bylo po dělení, jeden by šel podíl svůj
probit, a druhý by chtěl si svůj díl ušetřit. Zítra mohlo by býti
tedy dělení znova. A kdo by pak chtěl ještě pracovati, když by
viděl, že člověk přičinlivý nemá za své námahy ničeho více míti,
nežli lenoch a darebař Z dělení majetku povstaly by nekonečné
hněvy, vády a nepřátelství, v kterých musila by celá lidská spo—
lečnost vyhynouti ! Jako toho nikdo z lidí nedokáže, aby byli
všichni lidé stejně zdraví i stejně způsobilí ku p'áci: tak toho
také do skonání světa nikdo nedokáže, aby všichni lidé měli
stejně majetku! Odporuje to také vůli boží; a toliko člověk ne
moudrý může se něčeho tolik nesmyslného domáhati.
, 4. Sv. Václav konal hrdinně i třetí základní ctnost —

s t ří d m o s t.
Kdo jest střídmý, užívá všeho s mírou dovolenou, a krotí

náruživosti své. jako Spasitel i na svatbu v Káni Galilejské šel:
tak i sv. Václav přijal pozvání u bratra svého na hody, a veselil
se při nich po způsobu rytířském. Přes nutkání rozmařilých vel
možů neúčastnil se ale nemírného hodování, nýbrž pamatoval
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spíše z přebytku svého na dobrodiní chudým, a na pocty Pánu
Bohu, až i od nerozvážnýcb bodovníků života zbaven byl, když
byl právě si přivstal po kvasu na jitřní.

5. Sv. Václav konal konečně i ctnost st at e č n o s t i.

Pomluvili ho někteří spisovatelé, jako by byl pro své služby
cbudině a knězi při oltáři mysli nestatečné býval. Ale ieho boje
s Němci, a souboj, k němuž vyzval zpupnébo knížete kouřim
ského, aby prolití krve lidu svého zamezil, svědčí o tom, že pro
Boha, pro Spravedlnost, pro blaho svých bližních uměl býti re—
kem. A proto i naši zbožní předkové s písní svatováclavskou cho
dili do bojů a vítězili.

Dal-li nám sv. patron náš tak krásný vzor své opatrnosti,
spravedlnosti, střídmosti i statečnosti, snažme se ho co nejvěrněji
napodobiti, aby se i na nás vyplnila slova Páně: »Milujte mou
drost, abyste na věky panovali.< Amen.

Ý



LISTY VĚDECKÉ.

Znalost zákona v době války.
Důležito znáti zákon občanu, ježto neznalost neomlouvá před

soudem. V době války velikou roli hraje vyzvědačství, které vel
kou zkázu může způsobiti, aproto zákon o něm obšírně jedná a
je také trestá. ]est každého občana povinnost státi na stráži, proto
uvádíme důležitá sdělení a výklad zákona o vyzvědačství a vele
zrádě, jak je podává »Slovník právnickýc, aby duchovní sami
znali pojem a dosah a byli na stráži a jiné povzbudili k plnění
vlastenecké povinnosti.

]. Pojem.
Vyzvědačstvi jest vypátrání poměrů, úmyslů, rozhodnutí

určitého státu neb opatření odnášejících se kválečné moci jistého
státu, kteráž povahou věci v tajnosti chovánajsou,v tom úmyslu,
aby sdělena byla s některým cizím státem nebo v čas války sne
přítelem. Ciní se rozdíl mezi vyzvědačstvím politickým a vojen—
ským. Politické vyzvědačství možné jest jak v čas míru tak
»i v době války a zamýšlí se jím vyšetřiti vnitřní poměry cizího
státu, opatření a rozhodnutí správních orgánů vládních v zájmu
jiné moci a učiniti jí o tom sdělení. Vyzvědačství vojenské týká
se však výhradně jen tajených záležitostí a opatření. která od
nášejí se k válečným poměrům a k vojenským opatřením aope—
racím nějakého státu. Co do skutkového podkladu vyzvědačství
jest nerozhodným moment, zda pachatel jednal v úmyslu zisku—
—chtivémči v nějakém jiném úmyslu.

II. Obecní trestní zákon.
Dle obecního zákona trestního spáchán jest vyzvědačstvím

nebo slíděním :

1. zločin velezrády, namířeno-li slídění k odtržení některé
části od jednotného státního svazku neb objemu zemí Císařství
rakouského, 'nebo k způsobení nebo zveličení nějakého nebezpečí
pro stát zevně, nebo ku vzpouře nebo k válce občanské uvnitř
státu (% 58c. zák. trest.; srv. čl. »Velezrádac).
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2. Slídění nebo vyzvědačství spácháno jest jakožto zločin
zvláštní ve smyslu %67. tr. z. v těchto případech:

a) v případu války, aby se vypátraly poměry a předměty,
kteréž vztahují se k vojenskému obhájení státu nebo k operacím
armády, v tom úmyslu, aby se o tom daly nepříteli jakýmkoli
Způsobem zprávy; rovněž i ten, kdo stejným způsobem pouští se
do jinakébo vyrozumívání s nepřítelem a do jinakých podniků
v tom úmyslu, aby rakousko-uherské armádě nebo vojsku s ní
spoienému zjednal nějakou újmu a nepříteli nějaký prospěch
(% 67. odst. 2. tr. z.);

b) v míru dopouští se zločinu _slídění ten, kdo vypátrá ta
ková opatření nebo takové předměty, kteréž vztahují se k válečné
mocistátu nebo k vojenské obraně jeho, kteréž státem veřejně
provedeny nebyly nebo za veřejnépokládány nejsou,vtom úmyslu,
aby některému cizímu státu o tom podal zprávu.

3. Spoluviny ve zločinu tomto dopouští se:
a) Opominutým zabráněním ten, kdo mohl zameziti zločinu

lehce a neuváděje sebe, své rodiny ani těch v nebezpečí, kdož
jsou v zákonné ochraně jeho (5 212. a 213. tr. z.);

&)ukrýváním, t. j. zatajením oznámení vedoucích k odhalení
zločinu nebo pachatele ve smyslu 5 214. tr. 2. nebo ukrýváním
zločince, podporováním schůzek takovýchto zločinců nebo jina
kým přechováváním jich (gg 214. a 215 tr. z.).

4. Přečinu se dopouští, kdo uveřejňuje v tiskopisech sdě
lení o plánu a směru vojenských operací císařského vojska nebo
císařského loďstva, o pohybu, síle a rozestavení trup a lodí,
o stavu opevňovacích prací konečně o uschování anebodopravě
potřeb válečných, jestliže z povahy onoho sdělení nebo za daných
okolností dalo se poznati, že by tím ohroženy býti mohly zájmy
státu, nebo byl-li vydán zvláštní zákaz nečiniti takovýchto sdě
lení, ačli v tom neshledá se nějaký čin přísnějitrestaný (čl. IX.
zák. ze dne 17. prosince 1862 č. 8 ř. z. pro rok 1863).

5. Tresty:
a) Zločin slídění kvalifikující se jakožto zločin velezrády

trestá se těžkým žalářem od 10 do 20 let, po případě žalářem
doživotním (%59. tr. z.). Vyšetřování zločinu slídění ve smyslu
% 67. tr. z. přísluší co do osob podléhajících pravomoci civilní
soudům civilním; trest jest těžký žalář od 1 do 5 let. Byla-li
prohlášena nebo vypukla-li válka, podléhají i civilní osoby pro
zločin tento pravomoci vojenské (% 7. zák. ze dne 20. května 1869
č. 78 ř. z.).

12)Pro přečin označený citovaným nařízením (čl. IX. zák, ze
dne 17. prosince 1862 č. 8 ř. z. z r. 1863) tresce se vinník pe
něžitou pokutou od 50 do 500 zl., v čas vypuknuvší války však
nebo v době přímo hrozíčí války nastupuje _zatrest vězení od 14
dnů do 3 měsíců.

Rádce duchovní. 33

I
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Ill. Vojenský trestní zákon
Dle vojenského zákoníka trestního (55 321. —331.) tvoří zlo

čin slídění zločin proti válečné moci státu a spáchán jest:
1. Za války nebo v době vojenského zbrojení

tím, že vypátrá někdo sílu nebo stav válečné moci na suchu nebo
na moři (na vodě), její zařízení nebo plány, její postavení nebo
pohyby. stav jejího opevnění nebo polního tábora, zásoby nebo
skladiště, vůbec takové poměry nebo předměty, kteréž vztahují
se k vojenskému obhajování státu nebo k podnikům (operacím)
armády nebo válečného námořnictva, a to v tom úmyslu, aby se
o tom jakýmkoli způsobem dostalo zprávy nepříteli nebo oné
moci, s níž válka vypuknouti hrozí.

2. V míru dopouští se zločinu vyzvědačství ten, kdo vy
pátrá taková zařízení nebo takové předměty, jež vztahují se kvá—
lečné moci státu a správou státní veřejně konány nebyly, ani se
správou státní za veřejné nepokládají, v tom úmyslu, aby dostalo
se o tom zpráv některému Cizímu státu nebo náčelníkům (voje
vůdcům) jeho (% 324. voj. z. tr.).

3. Spoluvi na: Spoluviny ve zločinu vyzvědačství do—
pouští se:

a) kdo za války nebo v době zbrojení úmyslně radou nebo
skutkem pomáhá slídiči při vypátrání, při vyrozumění nepřítele,
cizí moci neb náčelníků (%322. odst. 2. voj. z. tr.);

b) kdo v některou jinou dobu stejným způsobem nápomo
cen jest k tomu, by vypátraly se ony věci nebo aby se vypátrané
sdělilo s cizím státem nebo náčelníky jeho (5 325. odst. 2. voj.
2. tr.);

c) spoluvina v zločinu vyzvědačství spáchána jest poskyto
váním výhod vyzvědači v době války nebo v čas vojenského
zbrojení, t. j. úmyslným opominutím překaziti výzvědy, nebo
úmyslným opominutím oznámení (neboli úmyslným neoznámením
% 323, voj. 2. tr.).

4. T r e sty:
a) Za války postrestati sluší zločin vyzvědačství smrtí pro

vazem a jestliže zločinec dopaden byl při činu nebo v čas války,
nakládá se s ním podle práva stanného (%322. voj. z. tr.). Ten
týž trest postihuje hlavní vinníky a spoluvinníky, kteří dOpustí
se zločinu tohoto dle 5 321. voj. 2. tr.; nemají-li však povědo
mosti o tom, že se činí přípravy k válce, nastupuje za trest těžký
žjalář od 1 do 5 let, po případě do 10 let.

6) Spoluvinníci ve smyslu % 323., spácbavší spoluvinu po
skytnutím výhod v čas války, trestají se těžkým žalářem od 5
do 10 let.

c) Na zločin slídění v čas míru uložen jest trest těžkého
žaláře od 1 do 5, po případě do 10 let, na spoluvinu od 1 do
3, eventuelně do 5 let.
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5. Delikty se sliděním příbuzné jsoudle %327.
voj. 2. tr., jenž nese nadpis »jiné činy protiválečné moci Státní-,
tyto: Kdo v dobách válečných nebo v čase, kdy mu známo jest,
že jsou vojenská opatření nebo zbrojení v proudu, ve srozumění
s určitým nepřítelem, nebo bez takovéhoto srozumění kdo do
pustí se jakéhokoli jednání neb opominutí _proto, aby takovýmto
dorozuměním, jednáním neb opominutím zjednána byla rakousko—
uherské moci válečné nebo válečnému vojsku s ní Spojenému
nějaká újma nebo nepříteli nějaká výhoda. Takováto jednání
jsou: rozvrácení železnic, telegrafů, založením ohně na předmě—
tech vojenských a pod. Trestem jest smrt provazem, po případě
těžký žalář od 10 do 20 let (gg 328. a 329. voj. z. tr.). Spolu
viny ve zločinu tomto se dopouští ten, kdo jemu jakýmkoli způ
sobem nadržuje (úmyslným .nezabráněním zločinného podniku,
opominutým oznámením). Trest: těžký žalář od 5 do 10. even
tuelně do 20 let (%330. voj. 2. tr.).

6.Prominutí trestu:
Prominutí trestu při zločinu tomto má místo, jestliže ně—

který spoluvinník lítostí pohnut jsa buďto sám zločinu zabrání,
neb udá věc úřadu v době, kdy úřadu o tom ještě ničeho
známo nebylo, a škoda může odvrácená býti (Š 331. vo;.

_ 2. tr.).
8. Odměny na udání vyzvědačů:
Kdo udá vyzvědače vrchnosti, nebo zmocněním se a zadr

žením zločince nebo jiným způsobem čin zamezí, dostává od
měnu 200 zl., jakmile vojenským soudním úřadem (soudem) kon
statována byla pravda udání neb zamezení onoho (nař. min. války
ze dne 25. července 1866 ad C. K. č. 4297).

Druhým zločinem jest velezráda, která může míti různý
předmět, ale vždy zůstává ohavou občanskou.

I. Po je m.
Dle % 58. tr. z. dopouští se velezrády, kdo něco podnikne:
]. Čím se má osobě (panujícího) císaře ublížiti na těle, na

zdraví'nebo na svobodě neb osoba jeho uvésti v nebezpečí neb
vykonávání práv jeho vladařských nějak překážeti; neb

2. co je k tomu nastrojeno, by se vládní forma neb říšská
ústava (čl. I. zák. ze dne 17. prosince 1862 č. 8 ř. z. ex 1863)
násilně změnila; neb

3. část nějaká od jednotného svazku státního neb obvodu
zemí císařství rakouského (rakousko-uherské říše) odtrhla, neb
by se státu způsobilo neb zvětšilo nějaké nebezpečí na venek,
nebo nějaká vzpoura nebo válka občanská uvnitř; nechť se to
stalo veřejně neb' skrytě, od jednotlivců neb ve spolku, osnováním,
vybízením, podněcováním, sváděním, slovy, písmem, tiskem neb
vyobrazením, radou neb vlastním skutkem, se zbraněmi nebo bez
nich, prozrazením tajemství neb úkladů, jež vedou k takovým
účelům, pobuřováním, najímáním, vyzvídáním, podporováním neb

*
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jakýmkoliv činem k tomu směřujícím, byt i zůstal bez účinků.
Z toho plyne, že při velezrádě nerozeznává se mezi činem doko—
naným a pokusem, ježto již jednání přípravné jest zločinem do
konaným. Nečiní se dále rozdílu mezi pachatelstvím, spoluvinou
a účastenstvím, ježto každá účast na podniku velezrádném jest
přímým pachatelstvím a to, co zákon označuje jako spoluvinu na
velezrádě (viz níže), není Spoluvinou ve smyslu % 5. tr. z., nýbrž
zvláštním druhem podporování velezrady. Dlužno ještě podo—
tknouti, že dle tr z. byla předmětem velezrády též existence,
integrita, bezpečnost neb ústava německého spolku. Ustanovení
toto pozbylo však platnosti zrušením německého spolku roku
1866 (výnos ministerstva spravedlnosti ze dne 7. prosince 1870
č. 14.158).

II.Trest.
Velezráda tresce se smrtí, směřoval—lizločin proti osobě cí

sařově. jinak stihne trest smrti jen původce, návodce, náčelníky
a osoby, jež při podniku velezrádném přímo spolupůsobily. Osoby,
jež se podniku účastnily způsobem vzdálenějším,trestaíse těžkým
žalářem od 10 do 20 roků a byl-li podnik nebo pachatel zvláště
nebezpečným, doživotním těžkým žalářem. Trest těžkého žaláře
od 10 do 20 roků stanoví zákon pro případ, když někdo vybízí,
podněcuje nebo svésti hledi řečmi veřejně nebo před více lidmi
pronesenýmí, díly tiskovými, rozšířenými vyobrazeními nebo spisy
k nějakému povšechnému, individuelně neoznačenému činu vele—
zrádnému, nebylo-li jednání to spojeno s nějakým jiným podni
kem zločinným a zůstalo-li bez účinku. Za škodu, zločinem ve—
lezrády státu neb osobám soukromým způsobenou, práv je každý
vinník celým svým jměním (g 59. tr. z.).

III.Spoluvina.'
jak již řečeno, nelze mluviti ospoluvině velezrády ve smyslu

% 5. tr. 2. Zákon prohlašuje však za spoluvinu, když se opomine
zabrániti podniku velezrádnému neb oznámiti podnik velezrádný.
Kdo totiž úmyslně opomine překaziti podnik velezrádný, je
muž snadno a bez nebezpečí svého, svých příslušníků (% 36. tr.
z.) neb osob pod jeho zákonnou ochranou stojících, mohl další
jeho postup překaziti, nebo kdo úmyslně opomine úřadu ozná
miti podnik velezrádný neb osobu, o kteréž je mu známo. že
něco takového podnikla, ač tak učiniti mohl, nevydávaje v ne—
bezpečí ani sebe, ani své příslušníky (%216. tr. z.), ani osoby pod
zákonnou jeho ochranou stojící a pokud z okolností na jevo ne
vychází, že, ačkolvv oznámení se nestalo, netřeba se již obávati
škodlivého následku, potrestán buď pro spoluvinu na velezrádě
těžkým žalářem od 5 do 10 roků (%$60. a 61. tr. z.). Třetí pří
pad spoluviny na velezrádě (dnes však již nepraktický) uvádí
min. nař. ze dne 27. dubna 1854 č. 107 ř. z. Spoluvinou na ve
zrádě je totiž dovoz. obchodování, nabývání a rozšiřování zná
mek peněžních a úvěrních .papírů revoluční propagandy (na př.
losů Mazziniho).
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IV.Zánik trestnosti.
Trestnost velezrády zaniká zvláštním způsoben). Z důvodů

státopolicejních zajišťuje totiž zákon úplnou beztrestnost tomu,
kdo se pustil do podniku velezrádného, avšak později lituje toho,
oznámil členy podniku=jich pravidla, úmysly a předsevzetí vrchnosti
v čas, kdy byly ještě tajnými a škodě se mohlo zabrániti. Mimo
to zachová se učiněné oznámení v tajnosti (% 62. tr. z).

V.Trestní zákon vojenský a trestní zákon pro
Bosnu a Hercegovinu.

Táž ustanovení jako obecný tr. 2. obsahuje též voj. tr. z
(55 334. až 338.) a tr. 2. pro Bosnu a Hercegovinu (gg 111.—115.),
tento však s úchylkou, že předmětem velezrády jest ——nehledě
k osobě »Ieho apoštolského c. a k. Veličenstvax —'v Bosně a
Hercegovině platná forma výkonu vládní moci, postavení těchto
zemí k rak. uherské říši, ústavy a státní základní zákony rak.
uherské říše, státní svazek stávající mezi obvody a zeměmi této
říše a konečně territoriální poměry Bosny a Hercegoviny neb
obvodů a zemí rak. uherské říše.

VI.Osnova nového trestního zákona.
Osnova jeví pokrok Oproti platnému právu. Rozeznává dle

vzoru novějšíchzákonů velezrádu a zemězrádu. Předmětem
velezrá'dy jest císař, ústava neb území říšské a čin spočívá v po
kusu císaře usmrtiti atd., neb ústavu násilně změniti, neb území
násilně cizímu státu přivtěliti neb cást násilně odtrhnouti. Vele
zráda tresce se smrtí, když bylo císaři na těle neb na zdraví ublí
ženo, neb když byl zbaven své osobní svobody. aneb byl útok
podniknut na jeho život; ve všech ostatních případech tresce se
velezráda káznici neb státním vězením. (%84.) Přípravy k podniku
velezrádnému trestají se mírněji (gg 85., 86.). Předmětem zrady
státu (zemězrády) jest poměr státu k jiným státům a rozeznává
se vojenská zemězráda (nošení zbraně proti bojovníkům tuzem
ského státu po dobu války, podporování nepřítele ve válce atd.)
(%87.) a diplomatická zemězráda (prozrazení státních tajemství,
zničení, falšování neb potlačení státních listin atd. (%88..) Trestem
jest káznice neb státní vězení.

Nastává povinnost znáti i ustanovení zákona () vdovách &
sirotcích po vojinech.

[. Část všeobecná.
Stát jest povinen pečovati netoliko o všechny osoby, jež mu

slouží, pro případ, že by se staly nezpůsobilými k výdělku, nýbrž
má povinnost starati se o nejbližší příbuzné státních služebníků,
o jich vdovy a sirotky a nahraditi jim živitele a zaopatřovatele,
pokud ovšem stačí prostředky a majetek státní. Zásada tato platí
tím spíše ohledně osob, jež pro čest a slávu státu uvnitři zevnitř,
jako příslušníci ozbrojené moci věnují své celé bytí státu a jeho
hlavě a jež jsou každou chvíli ochotny obětovati život svůj za
vlast, bez ohledu na osoby jim v životě milé a drahé — man
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želky a děti -— jichž jsou jedinou oporou a které by bez po
moci zde zanechaly, slavně samy padnuvše na poli cti. Tato míra
nejvyššího sebez'apírání ukládá státu závazek, bycestou zákonnou
se o to postaral, aby vdovy a sirotci po vojínech neupadli vbídu
a nouzi. A skutečně shledáváme, že vlády v obou polovicích říš
ských předkládají, zejména v posledním desetiletí, sborům záko—
nodárným osnovy zákonů směřujícíchjednak k trvalému zaopatření,
jednak k vydatnějšímu podporování nejbližších nuzných přísluš
níků osob, jež u výkonu služby vojenské staly se nezpůsobilými
k výdělku nebo padly před nepřítelem. Opatření taková jsou tím
nutnějši, ježto povinnost branná jest rozšířena na široké vrstvy
obyvatelstva. Státního zaopatření vdov a sirotků po vojínech bylo
se domáháno ve více směrech.

Il. Příslušné zvláštní předpisy obsahuje zákon ze dne 27.
dubna 1887 č 41 ř. z. ovojenském zaopatření vdov a sirotků po
důstojnících a po mužstvu vojska, válečného loďstva, zeměbrany
a domobrany;

Nárok na zaopatření mají:
a) Vdóvy a sirotci po důstojnících a mužstvu, jichž manžel

padl před nepřítelem neb
b) o život přišel na některé vystrojené válečné lodi násled

kem neštěsti námořského;
cl manželky a děti po důstojnících a osobách mužstva před

nepřítelem pohřešených neb ztracených, kteří v době. kdy byli
ztraceni, požívali platů vojenských (gáže, platu, výslužného);

d) vdovy a sirotci po důstojnících a mužích vojska, váleč
ného loďstva a zeměbrany při nejvyšším dvoře aktivně ustanove
ných, jakož 1 vdovy a sirotci po důstojnících a mužích, kteří
vřaděni jsou do počtu tělesných stráží, vojenských oddílů u hřeb
činců, 11sborů vojenské stráže policejní ve Lvově a Krakově
a vojenského sboru strážního při celních soudech ve Vídni.

A. Pense vdovská:
1, Pense vdov po důstojnících (auditorecb,duchov

ních správcích, lékařích, vojenských účetních):
a) Nárok na stálé roční výslužnémajívdovy,bylo-li

manželství uzavřeno za aktivní služby (za dovolené s čekavným)
manžela, nebo před jeho vstoupením do vojenské služby a když
manžel buď :

a) padl před nepřítelem nebo zemřel bez vlastní viny uvý
konu své služby (následkem poranění nebo poškození nebo ná
sledkem epidemické neb endemické nakažlivé nemoci panující
v místě ke služebnímu pobytu vykázaném neb následkem námah
válečných) „neb

3) bez ohledu na počátečnou příčinu jeho smrti v době,
kdy zemřel, dosáhl zákonného nároku na trvalé vojenské zaopa—
tření, nebo — ač složil vojenskou důstojnost — již zaopatření
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takového požíval, aneb oženil-li se za dovolené sčekavným, když
po svém vřadění do stavu služebního ještě nejméně po 3 léta
dále sloužil.

b) Výměra výsluž ného: Vdovy po důstojnícíchmají
nárok na výslužné: při XII. třídě důstojenské (námořní kadeti
záložní) 200 zl., při XI. tř. d. 250 zl., při X. tř. d. 300 zl.. při
IX. tř. d. 350 zl., při VIII. tř. d. 400 zl., při VII. tř. d. 450 zl.,
při VI. tř. d. 600 zl. při V. tř. d. 800 zl., při IV. tř. d. 1200
zl., při III. tř. d. 1600 zl., při II. a I. tř. d. 2000 zl. ročně. Vý
služné vdovino po důstojníkovi na odpočinku zemřelém nesmí
však přesahovati míru výslužného, kterého zemřelý posledně
požíval. (Pozn. Výška pense změněna zákonem.)

2. Výslužné vdov po mužstvu: Nárok na stálé roční
výslužné má '

a) vdova po skutečném poddůstojníku, oženil-li se s ní za
své aktivní služby zachovávaje předpisy platné pro sňatky vo
jenské a v době své smrti nastalé ve službě aktivní měl zákonný
nárok na trvalé vojenské zaopatření, aneb včas smrti nastalé
mimo aktivní službu přijat byl mezi opatřence některé vojenské
invalidovny, aneb jestliže místo tohoto zaopatření požíval inva
lidního výslužného kromě invalidovny, dále

&) vdova po muži, který zemřel za některéz okolností shora
v odst. a) a p)) vytčených.

&)Výměra výslužného: Tu sluší podotknouti, že pří
sluší vdově po pěším vojínu neb jemu rovném 24 zl., vdově po
svobodníkovi neb jemu rovném 32 zl., vdově po desátníkovi neb
jemu rovném 40 zl., vdově po závodčím neb jemu rovném 48 zl.,
vdově po šikovateli neb jemu rovném 60 zl., vdově po šikova
teli neb jemu rovném, který měl plat denní převyšující 35 kr.
80 zl., vdově po vrchním lodníkovi neb jemu rovném 100 zl.,
vdově po kadetovi 100 zl. ročně. Vdovám po poddůstojnících a
po ostatním mužstvu domobrany vyměřeno bude výslužné rovněž
dle šarže, kterou zemřelý manžel skutečně měl ve sboru domo—
branném. Vdovy po osobách, jež —- jak prokázáno — před ne
přítelem padly nebo zemřely do roka následkem poranění před
nepřítelem utrpěného nebo pro námahy válečné, obdrží k normál
nímu ročnímu výslužnému 50procentní přídavek a jsou-li úplně
neschopny k výdělku a nemajetny, na dobu tohoto stavu kromě
toho roční příspěvek v obnosu 48 zl.

IV. Vyloučeny jsou vdovy, jejichž sňatek byl uzavřen
bez zachování předpisů pro sňatky ve vojsku platných, nebo je-li
zde některá z okolností v % 3. cit. z. uvedených. Vdovy, jež po
žívají výslužnébo z jich vlastní služby státní neb ze služby této
na roveň postavené, požívají kromě toho též výslužného, jež jim
přísluší ze služby jich manžela.

V.Zánik vdovského výslužného.
Výslužné zaniká:
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a) Smrtí vdovínou,
p') opětným provdáním,
y) vzdá-li se vdova dočasně neb trvale výslužného,
&) je-li zaopatřeena od státu neb nějakého ústavu veřejného,

neb vstoupí-li jako jeptiška do kláštera, který se neobírá vycho
váním neb ošetřováním nemocných,

&)vystěhuje-li se z rakousko-uherského mocnářství neb na
bude-li příslušenství cizího státu, jakož i zdržuje-li se bez povo
lení a omluvy v cizině,

“Q)byla-li odsouzena trestním soudem a s trestem spojena jest
ztráta výslužného.

B.Vychovací příspěvek pro sirotky.
1.'Sirotci po důstojnících: Titosirotcimajíaždo

dosažení normálního věku nebo dřívějšího zaopatření nárok na
stálý příspěvek vychovací jen pod tou podmínkou, když pochá
zejí z manželství, jež poskytuje nárok na vdovské výslužné, neb
byli-li legitimováni manželstvím rodičů za téže podmínky později
uzavřeným.

a) Nárok mají sirotci:
a) ]ichž otec padl před nepřítelem nebo zemřel následkem

poranění před nepřítelem utrpěného neb námah válečných;
(9) sirotci, kteří jsou bez rodičů neb
7) sirotci, jichž matka (macecha) nepožívá po zemřelém man

želi státního výslužného (%3. lit. b, c a z' cit. z.), nebo výslužného
pozbyla (%8. lit. f cit. z.).

V případě ad a přísluší každému sirotku příspěvek vycho
vací; v případech p' a ;! jen tehdy, když otec v čas své smrti měl
zákonný nárok na trvalé vojenské zaopatření, neb, ač složil vo
jenskou důstojnost, již takového zaopatření požíval. V jiných
případech, než pod lit. a—y uvedených, přísluší toliko tehdy pří
spěvek vychovací každému ještě nezaopatřenému sirotku, když
vdova v době, kdy její manžel zemřel, musí živiti nejméně 3 ne
zaopatřené sirotky od něho pocházející neb když má dva takové
sirotky a ještě čeká pohrobka, ač měl-li otec v čas své smrti zá
konný nárok na trvalé vojenské zaopatření aneb ho již po—
žíval.

b) Vyloučení jsou:
a)Sirotci pocházející z manželství, jež bylo uzavřeno bez

(nutného) povolení úřadu vojenského;
p') sirotci po otcích, jichž vdovy jsou zněkterého zákonného

důvodu (%3. lit. d, e, f, g, lz cit. z.) vyloučeny znároku na stálé
roční výslužné;

7) sirotci, kteří byli pro trestní čin za života otcova spáchaný
odsouzeni trestním soudem, pokud sodsouzením jest spojena ztráta
příspěvku vychovacího.

0) Z a nor rn á ! ní v ě k ustanoven jest u mužských sirotků
dokonaný rok dvacátý, u ženských pak dokonaný rok osmnáctý;
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(1) p o ž i te k vychovacího příspěvku p omíj i:
a) dosáhne-li sirotek normálního věku;
,3) dosáhne-li dříve zaopatření na dobu tohoto zaopatření;
;f) smrtí sirotkovou;
d') byl-li sirotek, jemuž jest nejméně 14 roků, odsouzen trest

ním soudem aje li s tímto odsouzením spojena ztráta výslužného;
&)vystěhuje-li se z rakousko-uherského mocnářství, neb na

bude-li cizího státního občanství, neb zdržuje-li se bez omluvy
a ospravedlnění v cizině.

2. Sirotci po poddůstojnících: Tito sirotcimají
nárok, když pocházejí z manželství, jež poskytuje nárok na vdovské
výslužné neb když byli pozdějším sňatkem svých rodičů za týchž
podmínek uzavřeným legitimováni a jich otec v okamžiku své
smrti nastalé ve službě aktivní měl zákonný nárok na přiznání
trvalého vojenského zaopatření, neb v okamžiku smrti nastalé
mimo službu aktivní byl přijat mezi chovance některé vojenské
invalidovny neb když místo tohoto zaopatření požíval invalidního
výslužného mimo invalidovnu. Za normální věk stanoven u muž
ských sirotků dokonaný 16. rok, u ženských sirotků dokonaný
14. rok.

VII. Zákonem ze dne 3. dubna 1891 č. 48 ř. z. bylo roz
šířeno zaopatření vdov a sirotků v odst. A vylíčené též na vdovy
asirotky, ohledně jejichž nároků na zaopatření vplatnosti zůstala
pravidla dřívější, poněvadž jich manželé (pokud se týče otcové)
před početím působnosti zák. ze dne 27. dubna 1887 nebyli již
v aktivní službě neb již zemřeli.

Nařízení ministerstva zemské obrany ze dne 22. září 1887
. 113 ř. 2. obsahuje prováděcí nařízení k zákonu ze dne 27. dubna
. 1887 a nařízení ze dne 10. října 1887 č. 126 ř. z. ujednání

ministerstvy orby, spravedlnosti a financí ohledně vyplácení
účtování zaopatřovacích platů, jež dle zákona ze dne 27. dubna
1887 příslušejí vojenským vdovám a sirotkům.

VIII. Dle zákona ze dne 28. března 1896 č. 48 ř. z. vzta
huje se zákon ze dne 27. dubna 1887 č. 41 ř. z. v celém svém
rozsahu též na zaopatření vdov a sirotků vojenských, ohledně
jichž zaopatření v platnosti zůstaly předpisy dřívější, poněvadž
jich manželé (otcové) již před 30. dubnem 1887 zemřeli, pokud
tyto vdovy a sirotci úplně vyhověli podmínkám, jež jsou uvedeny
v gg 1.—20. (včetně) cit. zák. z r. 1887 pro nároky na vdovské a si
rotčí zaopatření. Za týchž podmínek vztahuje se cit. zák. z. r. 1887
na místo dosavadních předpisů též na zaopatření vdov a sirotků
po všelikých vojenských úřednících a vojenských gážistech do
žádné důstojenské třídy vojska, válečného loďstva, zeměbrany
a domobrany nezařaděných. Vdovy po vojenských gážistech do
žádné důstojenské třídy nezařaděných obdrží jako běžné roční
výslužné třetí díl aktivního služného, kterého zemřelý manžel po
sledně požíval. jakožto roční příspěvek na vychování obdrží každý

:!DMHO<
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takový sirotek 30 zl. pod podmínkami v š 10. cit. zák. zr. 1887
vytčenými.

Ustanoveni gg ]. a až včetně 21. cit. z. zr. 1887 vztahují se
obdobně rovněž na vdovy a sirotky po důstojnících a mužstvu,
kteří, třeba nebyvše raněni nebo vně poškozeni, zemřeli následkem
námah, úrazů neb jiných škod zvláštní povahou vojenské služby
způsobených, jež za činné služby v míru bez své viny a při bez
prostředném*výkonu služby vojenské utrpěli. Nárok tento však
zaniká, když smrt nastane po 5 letech ode dne, kdy zemřelý vy
stoupil z poslední služby aktivní. V takových případech sňatek
i u osob k mužstvu náležejících musí býti uzavřen před vystou
pením z poslední činné služby.

Zákon nepůsobí zpět vzhledem ku vdovám a sirotkům po
vojenských úřednících (gážistech), požívajícím již normálního za
opatření.

Větší vydání zákonem tímto vzniklá buďte uhrazena zúroků
fondu taxy vojenské podle ustanovení čl. III. zák. ze dne 27. dubna
r. 1887 č. 41 ř. z.

0 ubytování vojska
psáno již v »Rádci duchovním: v minulých letech. Teď na
stává zvlášt důležitá doba, v níž třeba nejen znáti předpis zákonný,
ale pracovati k tomu, aby s ochotou největší vycházelo obecen
stvo a duchóvenstvo vstříc, ježto se jedná o ubytování
obránců říše, kteří po dlouhé práci a námaze při
cházejí pod střechu a proto jest radno vejíti vstříc
s největší ochotou i dále než zákón poroučí.

Z ubytování vyňaty jsou:
Prosty povinnosti ubytování vojska jsou

dle %10.zák. z r. 1879budovy určené pro členy
panovnické rodiny;budovy používané vysla
nectvími; všechny místnosti používané stát
nímiúřady.jakožiúřední místnosti zastupi
telstevříšských,zemských,okresníchiobec
ních spoluisúřednímibyty;kostelyanemoc
nice, ústavy dobročinné, učební, vychovatel
"Skéaléčební,jichž účelem není zisk, veřejná
musea a knihovny, trestnice, ženské kláštery,
v klášterech mužských místnosti ke klau
suře určené, úřadovna duchovních správců,
úřední místnosti poštovních a telegrafních
úřadů, místnosti nutné ku provádění vozby
elezničnía paroplavby, konečně pak míst—
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_nosti, jichž nevyhnutelně jest potřebí ku pro—vozování živnosti.
Z toho vidno, že prováděcí nařízení vyjímají od ubytování

vojska jen místnosti sloužící veřejným a společným zájmům a jest
zajisté vlasteneckým dílem býti k obráncům pohostiným.

O spiritismu.
Spititismus jest moderní pověra. která je sice původu pra

starého, ale nyní od nevěrců podporována k tomu, aby lid byl
maten, a církvi katolické odcizen. Tím stal se spiritismus haeresí,
odpadem od katolické církve ano i křesťanskévíry. Kdo se schůzí
spiritistických zúčastňuje, hřeší těžce, propadá trestům církevním,
vylučuje se sám z církve sv.

Spiritismus, obcování s duchy, je starý, jako pokolení lidské.
Hříchem zatemněn je rozum lidský, vůle zvrácena; člověk zapo
mínal na pravého Boha, propadal modloslužbě.

Potřebné pravdy náboženské k upokojení duše vymizely, ale
ozýval se stále mocnější pud po poznání věcí záhadných a bu
doucích ; utíkali se o radu k duchům. Chaldejští na př. vyvolá
vali prý zemřelé, odříkávali různé formule, země se zdvihala,
vyšla ven duše zesnulého doprovázena větrem a dávala odpovědi,
nač se kdo tázal. Podobně u Egypťanů a Kananejských. Když
Israelité přišli do zaslíbené země, dávali se sváděti k podobným
pošetilostem.

Za těch dob vidíme již úplnou schůzi spiritistickou. Král
Saul měl jíti do boje s Filištinskými, a rád by byl věděl, jak to
skončí. I řekl to sluhům: »Najděte mi ženu, která umí vyvolá
vati mrtvé.: A přestrojen v noci spěchal do Endoru a poručil
ženě, věštkyni: »I—Iádej mi a vzkřis mi, koho pravím tobě.c
I řekla žena: >Ty víš, co učinil Saul, kterak vyhladil hadače ze
země; proč ukládáš o život, abych byla usmrcenařc Ale Saul
zvolal: »Zivt jest Hospodin, že se ti nepřihodí nic zlého pro tu
věc.: »Koho mám vzkřísitiřc ptala se žena. »Samuele mi vzkřis,<
prosil Saul. Žena spatřila Samuela a zvolala: »Muž starý vystu
puje a je oděný pláštěm.: Saul se poklonil k zemiaSamuel řekl:
»Proč jsi mne znepokojil, abych vzkříšen byl? A nyní mu ozná
mil, že ho Bůh opusti, že padne i se svými syny v boji. V Písmě
sv. žena ta nazývá se slovem »ohc, hebrejsky, a řecky engastri—
mothoi : břichomluvkyně. Zena totiž sama napodobila hlas Sa
muele. '

U starých Řeků vyvolávali duchy, jak svědčí Plato, Pytha
goras, Aristoteles a Démokritos, a to od nejstarších dob. Tak na
př. vojevůdce Cimon cestoval do Herakleje Pontské, aby se tam
pobavil se stínem své sestry. Periandr spěchal do věštírny, vy
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volává duše zesnulých, a dostává prý od nich odpovědi. Pausa
nias vyvolal duši Kleoniky, kterou zavraždil, a slyší slova: »Kvap
trestu vstříc, nebot cblípnost přivádí zkázu.< Řekové ukazovali
i vchod do podsvětí, kde možno bylo tázati se duchů ze
mřelých.

Podobné nalezáme u starých Římanů. Aeneas vstupuje do
podsvětí, aby se ptal duše Anchysovy. Tiberius usmrtil Libona
Drusa, že ho vyrušil při volání duchů. Appius vyptával se ducha
Homerova, aby seznal osudy své vlasti asvých rodičů. Tak čteme
u Vergilia, Cicerona, Plinia, Suetonia a j.

U Druidů v Gallií byl spiritismus zcela obyčejným, právě
tak jako u národů severních. O vyvolávání duchů v prvních do
bách křesťanských mezi národy pohanskými vypravuje Lactantius,
Eusebius, Tertullian, sv. Hilarius a j. Tertullian mluví o klepa
jících & mluvících židlích, stolech, stínech zesnulých. Ve IV. sto
letí zabývali se pohané ještě duchařením pomocí stolů, jak svědčí
Lucian. Apulejus, Marobius a j.

Ve středověku stále ještě jsou zprávy o duchaření,jak svědčí
Anselmus, Petrus Lombardus, Scotus, sv. Tomáš Aquin., Suarez
a j. Spiritismus podporovaly rozličné bludy, tak na př. gnosti
cismus, manicheismus, protestantismus a různé jeho sekty: qua
kerů, methodistů, swedenborgiánů a j.

Spiritismus je pověrou nejen prastarou ale všeobecně roz
šířenou. I za nynější doby nalézáme u národů póhanských du
chaře, jak svědčí o tom zprávy missionářů. V Asii dosud žijí
šamanisté, kouzelníci, kteří spadají do zvláštního stavu a proná
šejí různé slabiky, což se považuje za zjeveníbohů.I u amerických
národů nejnižších nalezáme kouzelníky: „Vlesích ]owy jsou kle—
pající stoly, píšící a mluvící media. U Cíňanů, Egypťanů, Indů
vidíme podobné zjevy.

Spiritismus není tedy ničím novým a neznámým, nýbržjest
jen článkem ve starém řetěze prastaré a daleko rozšířené pověry,
která prýští z vědomí obecného, že duše lidská jest nesmrtelná,
a žije po smrti, z touhy po duši zesnulého a po její pomoci,
z nedostatku pravého věděni o stavu duše naší po smrti a by
tostech duchových, čili z nedostatku víry. Člověk opouští pravou
víru a chytá se pověry. Spiritismus je naprosto zpátečnickým,po
něvadž vrhá lid zpět do dob pohanských, kdy nebylo pravého
vědomí o Bohu a osudu duší nesmrtelných.

Ale už Cicero, starý filosof římský, pravil, že lid nejraději
a nejvíce věří nesmyslům největším. Filosof franc. Pascal pravil:
»Kdo ničemu nevěří, jak říkají ——věří všemu, i hloupé vykla
dačce karet.: Poněvadž však nepřátelé církve katolické chopili
se spiritismu jakožto mocného prostředku ku odvrácení lidu od
víry a úplnému znemravnění a odstranění. jest třeba, aby kato
lický křesťan znal původ moderního spiritismu, jeho cíl a hrozně
následky. Hlavní zakladatel spiritismu Kardek pravil sebevědomě:
>Pokolení lidské musí spiritismem vkročiti v nové období, ob
dobí mravního pokroku; spiritismus musí učiniti lidi lepšími a
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štastnějšími.: A časopisy spiritistické vidí ve spiritismu pra—
vého spasitele lidstva. Zatím však praví učenci, kteří dlouho
se otázkou spiritismu obirali, přišli k jinému poznání. Německý
filosof Hartmann píše: »Chce-li se kdo obírati literaturou spiri
tistickou, musí se postaviti na stanovisko lékaře v bláZinci, který
od svých pacientů dá si líčiti nejpodrobněji stav jejich bláznivých
představ.<

Moderní či novodobý spiritismus pocházízAmeriky. R. 1846
zůstával v Hydesville v republ. New-Yorské, Michael Weckmann,
který slýchával ve svém bytu tlouci na dveře, a kdykoli otevřel
— nespatřil nikoho. Tlukot se opakoval; a proto se Weckmann
odstěhoval. Přistěhovala se protestantská rodina Foxova, vyznání
methodistického. Otec ]an měl 2 dcery, 151etou Leu a 121etou
Katii. Klepání se opakovalo, a v místnosti, kde dcery spaly a
dobře zavřené, bylo často vše do rána rozházeno, dcery cítily
prý na těle doteky rukou a slyšely časté zvuky. Ale itomu
uvykly. Jednou Katie s matkou o tom mluvily, smály se tomu,
a dcera malíkem udeřila o palec, což se ve vzduchu opakovalo.
Zarazila se a udeřila několikrát prstem o stůl, a tolikrát ozval
se' i zvuk ve vzduchu. Ptaly se, neníli to nějaký duch. »Snad
člověkřc žádná odpověď. »Snad duchic a hned plno úderů bylo
slyšeti. To se stalo 1848.

Brzy se poznalo, že prý duch nejraději odpovídá matce a
Katii, že má zálibu asi jen v některých osobách, které pak si
volil za prostředníky čili media. Události ty se roznesly hned
po celém okolí. Začaly rozmluvy s duchem, 1 úder znamenal
me:, 2 údery »snadc, 3 údery »anoc, pak psali abecedu dle
úderů a skládali slova a věty. Pak se dověděli, že duch ten je
jakéhosi obchodníka, který před 5 lety byl zavražděn. Duch udal
prý místo, kde tělo odpočívá, a kostra skutečně nalezena.

Rodina Foxova byla brzy pronásledována a odstěhovala se
do Rochestru, kde od r. 1849 začaly schůze spiristické. při nichž
se stůl pohyboval, stoupal do výše, když se několikrát kolem
stolu posadili a učinili řetěz z prstů na rukou; začalo klepání a
duch dával na otázky odpovědi; stoly a nářadí prý skákalo
v pokoji, ozývaly se hudební zvuky a zjevovaly se plaménky,
ruka. noha, hlava duchova i celý duch. Pověst o tom šířila se.
do všech konců světa. Duch lidský materialismem či naukou
o hmotařství, že není Boha, že je vše hmotou, není duše ani ži
vota po smrti, otrávený a unavený uchopil se nahodilého pro
středku, spiritismu, volání duchů a vyptávání na věci budoucí a
posmrtné, aby ukojil zvědavost a dbal hlasu svědomí, jež v něm
víru v život budoucí probouzelo. Místo aby se držel sv. nábo
ženství od Boha zjeveného, jež nás úplně upokoiuje, zabíhal lid
dál na scestí pověry a haerese spiritualismu. Naskytli se hned
mužové, kteří spiritualismus vzali v ochranu, učeně o něm po
jednávali, všemu věřili a 2 odpovědí duchů sestavovali zvláštní
verš i mravouku.
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Spiritualismus se rozšířil z Ameriky do Evropy, do všech
zemí po celém světě; zakládaly se spolky, konali se schůze, vy
dávaly časopisy. Spiritualismus nalezl hned mnoho obhájců a vy
znavačů, ale pro podvody, jež se při schůzích páchaly, nastalo
brzy vystřízlivění, tak že nyní ho zneužívají nepřátelé církve jen
k odkřesťanění a znemravnění lidu a záhubě církve katolické
a křesťanství vůbec. A tak dosud jedni drží se houževnatě spi
ritismu a druzi vyhlašují jej za hloupost a výmysl lidský, za
pouhý klam a podvod. Právě nejdovednější media a nejslavnější
byla dopadena při podvodu. .

R. 1884 zavítal proslavený spiritista, který byl zároveň me
diem, Bastián Harry do Vídně. Pozván k arcivévodovi Janovi,
kde se měla schůze konati. Přišlovíce vynikajících osob, mezi nimi
i korunní princ Rudolf. Poznali hned, že se děje veliký podvod
a podařilo se jim při pozdější schůzi domnělé duchy polapiti.
Korunní princ chytil ducha — Bastiána samého — do rukou a
společnost propukla v nehorázný smích. Bastián boje se trestu
zmizel druhého dne z Vídně; Podobně byl týž. Bastián usvědčen
z podvodu už r. 1874 v Arnheimu Slavné medium Miss Woo
dová 1882 v Anglii, medium Eglztona v Mnichově, Cadwellové
v New Yorku, Firman v Amsterodamě a Paříži atd.

R. 1902 produkovala Anna Rothová z Chemnice, slavné
medium, v Berlíně. Do schůze přišli i dva tajní policisté. Rothová
seděla v lenošce, upadla v snění; najednou padaly mezr účastníky
květiny z onoho světa. Policejní komisař vyskočil, chytil Rothovou
za ruku, a vykonána prohlídka. V spodních šatech Rothové byly
veliké kapsy, a v těch složeno 153 čerstvých květin a několik
citronů. Rothová zatčena a odsouzena do žaláře.

Co se týče zjevování duchů, třeba toto uvážiti. Duchovéjsou
bud dobří či andělé, duše zemřelých v očistci a svatí, duše za
vržených a duchové zlí či ďáblové.

Andělé se mohou zjeviti jen z vůle a rozkazu božího, světci
a duše v očistci jen se svolením Boha, tak i duše zavržených
i ďáblové. U spiritistů andělé a svatí nemohou se zjevovatí, Bůh
by byl služebníkem různých potulných medií, kteří dle libovůle
duchy vyvoláVají ku nasycení zvědavosti lidské neb účelu proti
náboženskému.

Podobně ani duše v očistci nemůže se k tomu propůjčiti.
Duch starce zešedivělého měl by běhati na zavolání kterékoli
mediánské ženštiny nechvalně pověsti do schůzí, převraceti stoly,
židle, tlouci na stoly, dělati pekelný hřmot, zvoniti lidem nad
hlavami zvonky, ba dělati i ošklivé věci, o nichž spiritisté ze
schůzí vypravují?

Písmo sv. nám udává, že jen ďábel může něco podobného
činiti. Úábel vchází do lidí, posedá je, na zem vrháa různě trápí.
Mohl by i vejíti do media a skrze něho prováděti různé věci.
Dábel je duch nečistý. ve schůzích spiritistů slyšeti a pozorovati
věci nestydaté a nemravné; osoby prý pociťují, jak se jich du
chové dotýkají, zvláště ženských.
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Dábel je lhář od počátku, jak praví Pán ježíš. Ve schůzích
účastníci obelháváni výroky duchů či medií.

Zvláštní jest, že někdy duch prý neodpovídá, dokud je mezi
účastníky někdo, kdo má kříž, růženec, svěcenou vodu atd.

A proto o spiritismu možno říci: »Není—li vše podvodem,
pak může býti vše lehce výsledkem sil přirozenýchaneznámých.
Jsou-li však přece při schůzích nějací duchové, pak to může býti
jedině ďábel sám.

Proto citování duchů a účastenství při schůzíchjest hříšným.
Člověk se vydává v nebezpečí života. Spiritismus porušuje velice
zdraví, jak lékaři dosvědčují; má za následek: bolení hlavy, trva
lou migrenu, tlukot srdce, různé nemoci nervové, neurasthenii,
závrati, tanec sv. Víta a předčasnou smrt. Co lidí přišlo již oroz
nm a zešílelo. Člověk se dále vydává v nebezpečí ztráty spásy
duše. Na schůzích výroky duchů popírají se všecky základní
články naší víry; proto spiritisté chrámů nenavštěvují, svátosti
nepřijímají, od církve katol. odpadávají.

Proto církev sv. zakazuje schůze spiritistů a citování duchů.
Kdo neposlouchá, vylučuje se sám z církve. »Kdo církve nepo
slechne, budiž tobě jako pohan a publikán.< »Nejmilejší, ne kaž
dému duchu věřte,: volá sv. jan apoštol, »ale zkoušejte duchů,
jsou-li z Boha; nebot mnozí falešní proroci vyšli na svět.: (1. 4.
l.) Bůh dopouští, že dábel může pokoušeti a klamati člověka.
Člověk má však rozum a zjevení boží, a proto dle zásluhy,
jak uměl 'se pravdy držeti a bludu a hříchu se brániti, bude od
měněn.

Věřící křesťan se nikdy nesníží, aby chodil do schůzí du
chařů, věří Bohu a pravdám od Boha zjeveným. A co není
z Boha, proti Bohu jest, a vede ku zkáze. Brány pekelné mají
své apoštoly, aby ničili říši Kristovu, církev sv. Nazval-li Hart
mann spiritismus blázincem, kde ztrácí člověk rozum a všechnu
rozvahu, čím je pro křesťana, který tu ztrácí víru a připravuje si
hróznou věčnost. V. M. Váchal.

Eucharistické zvláštnosti Španělské.
Dle německé přednášky jesuity Eustacha Ugarta de Ercilla na eucharistickém

sjezdu v Madridě upravil R. S.

V některých farních chrámech toledských, jakož i v prima
ciálním kostele S. S. Corporis Christi v Toledě a v kapli zvané
Talavere dómu v Salamance jest dle papežského privilegia dovo
leno mši sv. sloužiti dle ritu mozarabského*) (el rito mozárabe).
Ritem mozarabským rozumíme souhrn obřadů, které tvoří mši sv.

*) Mozarab od arabského mesta crlb : arabisovaný, neplnolirevný
Arab.
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jak bylo zvykem ji sloužiti za časů nadvlády saracenské. Při mši
sv. čte kněz ze dvou missálů; jednotlivé částky následují takto za
sebou: stupňové modlitby, ofňcium (: introit), Gloria, orace;
troje čtení totiž: profecie, epištola a evangelium; obětováním
končí přípravná částka mše sv. (missa catechumenorum). Missa
fidelium počíná zvláštní modlitbou zvanou Missa. následuje pří—
mluvná modlitba (za papeže, biskupa), commemoratio sanctorum,
vivorum, mortuorum a políbení pokoje. Po inlatio (: praefatio)
a trisagion krátký kanon s konsekrací a elevací. Kalich pozdvi
huje kněz přikrytý purifikatorem. Po několika krátkých modlit
bách drží kněz sv. hostiiinad kalichemaříká: >Vyznáveimevíru,
kterou v srdci máme, ústylc a zatím co chór střídavě »Credoc
zpívati začíná, pozdvihuje sv. hostii pravou rukou. aby od lidu
spatřena býti mohla asi tak, jak u nás na Veliký pátek před sv.
přijímáním jest zvykem.

Když kněz i chór ukončili kredo, dělí kněz sv. hostii na 9
částí a to tak, že napřed sv. hostii rozpůlí a položiv jednu polor
vici na paténu, rozdělí druhou na 5 dílů, které po řadě na pa—
ténu klade, načež podobně učiní s první půlkou, kterou na 4díly
rozláme. Každý díl značí jedno tajemství ze života Pána ]ežíše a
tajemství ta kněz označuje, když díly vedle sebe na paténu klade:
1. Corporatio, 2. Nativitas, 3. Circumcisio, 4. Apparitio (= Epi
phania). 5. Passio, 6. Mors, 7. Resurrectio, 8. Gloria, 9. Regnum.
Osmý díl jest vždy větší než ostatní. Následuje Pater noster a
to střídavě sministrantem; při každé prosbě odpovídá ministrant
Amen, kromě čtvrté prosby (Chléb náš vezdejší . . .), při níž místo
Amen připojuje vyznání víry v božství, což jest ovšem jen jemná
narážka na to, že pod způsobem chleba v nejsv. Svátosti Pán
ježíš jako Bůh přebývá. Pak směšuje kněz jednu částku sv. hostie
s krví Páně a přijímá Tělo Páně. Při sv. příjímání drží osmou
(největší) částku sv. hostie a pozdravuje ji: »Ave in aevum san—
ctissima caro Christi -—-in perpetuum summa dulcedo.c Pak při
jímá tu částečku ( »Gloriaa) a ostatní dle pořadu. Při požívání
krve Páně modlí se: »Ave in aevum, coelestis potus, qui mihi ante
omnia et super omnia dulcis est.c

Pak se modlí Mozarabové Salve Regina, kněz se obrací
k lidu, aby jej požehnal a tak končí mši sv. Během mše sv. se
kněz nikdy neobrací, ani aby pozdravil lid slovy Dominus
vobiscum, ani k jinému úkonu. (Dokončenípříště.)

%$
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Neděle osmnáctá po sv. Duchu.

Dobre skutky a zásluhy v katol. církvi'všem Společné.
»Ve všem učinění jste bohatí v Kristu.

(1. Kor. 1, 5.)

Když Pán Ježíš v prvém roce působení svého utišil bouři
na jezeru Genezaretském a brzy na to v krajině Gerasenské z dvou
posedlých zlého ducha vyhnal, přeplavil se do města Kafarnaum,
které nejvíce miloval, kde se nejraději zdržoval. Sem přicházelo
množství rybářů z okolí a všichni roznášeli pověst o velikých
zázrac'ch Páně do svých domovů. Když lidé slyšeli, že Pán Ježíš
jest v Kafarnaum, přicházeli zdaleka, aby jej slyšeli. Dnešní sv.
evangelium vypravuje, že právě sešlo se do domu, kde Pán ježíš
se zdržoval, veliké množství lidu. Přinesli i těžce nemocného,
mrtvicí raněného, na loži a se střechy spustili před Pána ježíše,
poněvadž se pro zástup lidu nemohli k němu dostati. Vida Ježíš
víru jejich, důvěru, s jakou přinesli nemocného, potěšil je všecky
a řekl k nemocnému: »Douíej, synu, odpouštějí se hříchové tvojic
A když byla duše zdráva a očištěna, uzdravil itělo, řka: »Vstaň,
vezmi lože své, a jdi do domu svého.:

Nemocný vstal, byl zdráv. Vidouce pak to- zástupové, žasli
nad tím a velebili Boha. Pro víru všech slitoval se nad nemoc
ným. Tak jedná Bůh dodnes s námi křesťany. Pro zásluhy
a dobré skutky všech lidí pomáhá jednotlivcům.

Církev katolická jest společnost všech pravověřících křesťanů.
Všichni katolíci jsou jedním tělem, jehož hlavou jest sám Kristus;
všichni jsme bratřlmi a sestrami navzájem samého ]ežíše Krista,
všichni dítkami jednoho a téhož Otce na nebesích. Každý člen
katolické církve má podílu na zásluhách a dobrých skutcích všech
katolíků. Všecky ctnosti, dobré skutky, zásluhy, oběti mše sv.,
sv. svátosti jsou společným pokladem, z něhož každý v milosti
boží žijící, to jest bez smrtelného hříchu žijící, může čerpati. Po

Rádce duchovní. 34
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něvadž jest pravda tato tak důležitou a pro každého spasitelnou,
promluvím dnes blíže o božské této pravdě a o útěše, jež z té
pravdy pro nás vyplývá.

Pojednání.
1. Katolická církev jest společnost od ježíše Krista založená

aDuchem sv. upevněná ařizená. Ku společnosti té náleží všichni
pravověřící křesťané, kteří křtem sv. stali se dítkami božími adě
dici nebe. Všichni jsou údy jednoho těla, ratolestmi jednoho
kmene; všichni vzájemně spojeni, všichni členy jedné rodiny.
jako v každé rodině všecky dítky společně pracují ku blahu všech
a každého jednotlivce zvláště, tak děje se i v rodině celého kře
sťanstva. Každý záslužný skutek, který katolický křesťan vykoná,
jest záslužným nejen pro jednotlivce samého, ale i pro všecky
společně. V katolické církvi pracuje jeden pro všecky a všichni
pro jednoho. Velikolepá tato vzájemnost vysvětluje se láskou
všecky pronikající. Každý člen církve Kristovy pracuje a koná
vše dobré pro ]ežíše Krista, jemuž jest oddán tělem i duší. Pán
Ježíš však chce, abychom v každém svém bližním viděli a pozná
vali samého ježíše, ujistil nás, že co jsme vykonali bližnímu, pro
kázali jsme jemu samému; proto pracuje každý jednotlivec kato
lické církve láskou k ]ežiši Kristu nadšený nejen pro Krista, ale
i pro každého jeantlivce spolukatolíka, zástupce samého ježíše
Krista; pracuje pro sebe a z lásky ke Kristu pro všecky, tak že
pracuje jeden pro všecky a všichni pro jednoho.

Tato vznešená a pro nás všecky nanejvýš důležitá pravda,
že v katolické církvi všecky dobré skutky jsou společným po
kladem všech, dokázána jest Písmem sv. a učením sv. otců.

Božský náš Spasitel učil a napomínal, abychom, kdykoli se
modlíme, za všecky se modlili, abychom nevolali k Bohu jedno
tlivě, ale jménem všech křesťanů. Proto nevoláme: aprosím Tě,
Boželc, nýbrž :prosíme Tě, Boželc, nemodlíme se »chléb můj
vezdejší, dej mi, Bože, dnes:, ale »chléb náš dej nám dnes:.
jako prosíme společně o chleba a potřeby tělesné, tak máme
prositi i o potřeby duševní.

»Přijď k nám království tvélc »Odpust nám naše viny, ne
uvoď nás v pokušení, zbav nás od zlého: atd. A jako se dělíme
všichni s modlitbou jednotlivců, tak rozdělují se všecky zásluhy
a dobré skutky jednotlivců katolíkům vespolek.

V Písmě sv. naznačena jest tato společnost zásluh a dobrých
skutků podobenstvím o těle lidském. Na těle jest více údů,
všecky tvoří jedno tělo, ač každý úd má jiný úkol, ač každý
není stejné ceny, důležitosti. Všecky údy jsou odvislé od sebe
navzájem a mezi sebou spojeny, tak že trpí-li jeden úd, trpí ostatní,
zdar údu jednoho přechází na všecky. Totéž jest v církvi ka
tolické.

Nalézají se v ní různí národové, různé stavy lidské, bohatí
a chudí, vznešení a prostí, a všichni křtem sv. spojeni jsou
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s Kristem v jedno tělo, jehož hlavou jest Kristus sám. Každému
členu jest na tomto těle vykázán zvláštní úkol. ]edni jsou apo
štoly, jiní učiteli, jedni jsou v čele, druzí poddání, jak v každé
jiné společnosti býti musí.

Krásně o této pravdě mluví sv. Řehoř: »Všemocný Bůh,<
praví, »činí v srdcích lidských podobně jako v různých zemích.
Mohl dáti každé krajině všecko ovoce; kdyby však každá krajina
nepotřebovala plodin jiných zemí, neměla by snimi žádného spo
lečenství. Proto dal Bůh jedné zemi hojnost vína, jiné oleje, jiné
dobytka, jiné obilí. Všecky pak vyměňují své zásoby za to, čeho
se jim nedostává. A tak děje se mezi věřícími křesťany. eho
jednotlivec dosáhl, sděluje vlásce Kristově se všemi.< Za prvních
dob křesťanských žil sv. Makarius, poustevník, který shromažďoval
kolem sebe žáky. napomínal k modlitbě a práci: »Bratři,a říkával,

_ »třeba všem modlitby a práce — kdo se modlí, modlí se za ty,
kteří pracují; kdo pracují, pracují za ty, kteří se modlí; na
pokladu, který jeden bratr nashromáždil, mají všichni ostatní
podílu.:

2. A nyní ukáží, jaká útěcha plyne pro každého 'z této
vznešené pravdy.

a) První útěchou jest, že všichni katolíci stále více vzájemně
jsou spojováni poutem lásky. Clověk z přirozenosti své jest
sobeckým. I kdyby miloval všecky lidi, bude přece více naklo
něn tomu, od koho jest více milován a čeká uznání své lásky
a oběti.

Pravý křesťan však nepovažuje pozemské dary a přátelské
zdvořilosti za nejvyšší statky, nýbrž skutky a prokazování sv. lásky
vycházející z modlitby, oběti mše sv. a přijímání Těla Páně.

Jsme-li naplnění pravdou, že všecky dobré skutky našich
bližních také nám prospívají, že vše dobré a záslužné od bližních
vykonané také pro nás jest dobré a záslužné, musíme ku bližním
stále víc a více láskou se rozněcovati, kdykoli je vidíme něco
dobrého konati. Vidíme-li koho modliti se, musíme říci: modlí
se iza mne; vidíme-li, jak se postí, almužnu dává, odříká se
i dovolených věcí, neb cokoli dobrého koná, musíme říci: postí
se vmůj prospěch, almužnu dává, zapírá sebe, koná dobré skutky
pro mne. A za tu lásku bližního — musím spláceti vzájemnou
láskou. těmitéž skutky.

Každý Zdrávas jest zazvoněním u brány nebeské,.odkud
se nám dostává vyslyšení. Panna Maria modlí se s námi, prosí
za nás. Chceme-li záslužné žíti, pro věčnost sobě a bližním zá
sluhy nashromážditi, žijme v milosti boží, varujíce se těžkého
hříchu, konejme svědomitě své povinnosti, mějme zálibu v konání
skutků milosrdenství. Ve všem učinění jsme bohatí, tak že ne
náme žádného nedostatku v žádné milosti; máme tolik pomůcek
ke konání dobra, tolik příležitosti k obohacování sebe a svých
bližních zásluhami dobrých skutků. Modleme se, zvláště nyní
v tak nebezpečné době, kdy Bůh ukázal nám svou metlu, rod
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prošujme Boba, konejme skutky milosrdenství, pomáhejme ne
šťastným slovem i skutky, posvěcujme sebe ve zpovědnici a po
silujme “se chlebem nebeským u stolu Páně. Všecky tyto dobié
skutky věnujme ku dobru a na zásluhu všech katolíků a lidí ce
lého světa, aby všichni obohacení milostmi božskými mohli také
zvolati při smrti: »Ve všem učinění jsme bohatí v Kristu Ježíši,
tak že nemáme žádného nedostatku v žádné milosti.. V. sg,/„

Neděle osmnáctá po sv. Duchu. Slavnost
růžencová Panny Marie.

Účinky modlitby sv. růžence.

>Aj, od této chvíle blahoslaviti mne
budou všichni národové.: (Luk. 1, as.)

V litaniích uctíváme Marii Pannu jako královnu proroků, a
sice nejen že vyniká svatosti a milostmi nade všecky svaté, tedy
i proroky, jejichž jest královnou, ale že sama do budoucna viděla
a prorokovala. Více než každý jiný svátek mariánský připomíná
nám tuto pravdu svátek dnešní, slavnost sv. růžence. Když Alz'
běta Duchem sv. naplněna vítala blahosl. Pannu jako Matku Páně,
zapěla tato nadšený chvalozpěv, v němž jsou ta památná slova:
»Aj. od této chvíle blahoslaviti mne budou všichni národové.—
Prorocká slova ta se do slova naplnila; blahoslavená Panna jest
uctívána a velebena ode všech křesťanů všech století až na naš:
doby a uctívána bude po všecky věky na světě ina věčnosri.
Nejčastější a nejpůsobivější prostředek oslavy P. Marie jest Sv.
růženec. Každý »Zdrávasc této modlitby jest zazvoněním u brány
nebeské, odkud se pokaždé uděluje plno milostí, říkával slavný
universitní professor, lékař francouzský, Recamierý Sv. Ludvík
Bertrand, missionář z řádu sv. Dominika, který modlitbou rů
žence tolik milostí si vyprosil, všady po svých cestách modlitbu
tu doporučoval, zaváděl a říkával: »Růženec sv. uzdravuje ne-,
mocné, obrací hříšníky a křísímrtvé.<

Poznal to ze zkušenosti, vidíme to dosud. celý svět velebí
nebeskou matku pro tyto mocné účinky nejkrásnější modlitby
sv. růžence. To buď předmětem dnešní promluvy.

PojednánL
1. Zalmista Páně volá: »Smiluj se nade mnou, Hospodine,

neboť jsem nemocen; uzdrav mne, Pane, nebot zkormouceny jsou
kosti mé.c (6. 3.) A dobře tak učinil; neboť my, křesťané, víme,
že v nemoci především k božské dobrotivosti máme bráti útočiště.
k Bohu, který je pánem života a smrti, o němž žalmista .Páně
praví: »Bůh jest naše útočiště a síla, spomocník v soužení, jež
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nás postihlo.: (45. l.) Známe trpká slova výčitky, jež pronesl
prorok Eliáš ke králi Ochoziáši, který v nemoci vzýval pohan
ského boha o radu a pomoc: >Zdali není Boha v Israeli, že se
jdeš dotazovati Belzebuba akkaronského? Protož toto praví tobě
Hospodin: »S lože nesejdeš, až smrtí umřeš.c (4. král. I.) K Bohu
tedy nejprve máme se utíkati o pomoc. Ale i světcům dal Bůh
moc, aby jeho jménem uzdravovali ty, kdo jich za přímluvu po
žádá. Malomocný Naaman prosil Elisea za uzdravení, Sunamitha
za vzkříšení mrtvého syna, král Farao prosil Mojžíše a Arona,
]eroboam proroky v nemoci. A že to bylo Bohu příjemné, do—
stalo se těmto vyslyšení.

Že možno v nemoci vzývati svaté na nebi, stvrzuje Písmo
sv. a denní zkušenost; jsou miláčky božími, jimž nelze čeho ode
příti. Tutéž moc, kterou dal Bůh světcům Starého zákona, dal
také apoštolům a přemnohým světcům v zákoně Novém. Pán
Ježíš rozesílaje apoštoly řekl: »Ve jménu mém budete duchy zlé
vymítati. na nemocné ruce vzkládati a ti dobře se míti budou.c
(Mar. 16.) Ve skutcích apoštolských čteme o divotvorné moci sv.
apoštolů; nemocné vynášeli na ulici, aby stínem Petra byli uzdra
veni aneb dotekem roucha Pavlova.

Jestliže světcům dal Bůh takovou moc. čím větší dal bl.
P. Marti, matce boží, královně všech svatých? A že jí dal Bůh ve
likou moc, máme nesčetné důkazy ze všech dob, a proto nazý
váme právem Marii Pannu uzdravením nemocných.

A ptáme-li se, kdy zvláště činí Maria Panna největší divy
svou přímluvou. odpovídá sv. Dominik, že se tak děje, modlíme-li
se sv. růženec. Růženec jest modlitební knihou nemocných, nej
lepší a nejlehčí, možno čísti v něm dnem i nocí, i v bolestech
největších.

V Roveredo ležel na smrtelném lůžku setník Perilo. který
byl ve válce nebezpečně raněn. Ctihodná Johana z Kříže, řehol
nice, když uslyšela o nebezpečí, jež mu hrozí, poslala mn růženec,
aby si ho zavěsil na krk, a nemůže-li sám se modliti, aby aspoň
v duchu tak učinil a tajemství sv. růžence rozjímal, že sama
bude se modliti. Setník učinil dle rady, a ač byl od lékařů opu
štěn jako nevyléčitelný, byl ve 14 dnech přece uzdraven.

Kdo chce vlastníma oč ma viděti, jaké má účinky sv. rů
ženec na nemocných, nechť vykoná pout do Lurd; vrátí se jistě
pln víry domů a růženec bude mu nejmilejším společníkem.

2. Uvažujeme-li o původu modlitby růžencové, o jeho roz
šíření, poznáme, že modlitba ta zvláštěsloužila ku obrácení hříš
ných. jenom ti ztrácejí víru a odpadají od ní, kteří dříve ztratili
cestu ctnosti a oddali se hříchu, zvláště nečistotě.

Sv. Dominik obrátil tisíc takových zase na pravou cestu víry
a ctnosti a uvedl do lůna církve sv.

»Sv. růženec,: praví Cartagena. »jest archou úmluvy, v níž
jsou desky zákona božské moudrosti, Aronův prut božské vše
mohoucnosti a manna božské útěchy ukryty.
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Král Šalomoun řekl kdysi k Abiatharovi, který trest smrti
zasloužil: >]si sice synem smrti, ale dnes nechci tě usmrtiti, po
něvadž jsi nesl archu úmluvy před otcem mým Davidem.:

Přemnozí byli by již propadli věčné smrti zavržení, kdyby
nebyli nosili archu, kdyby v růženci nebyli vzali útočiště k Marii
Panně, ba kdyby i jiní nebyli za ně tuto modlitbu konali. Tak
veliká jest moc sv. růžence, že když jiní za hříšníka se modlí, na
přímluvu Panny Marie hříšník se probudí ze smrtelného spánku
hříchu, kajícně se vrátí k Bohu, začne se modliti sv. růženec a
s ním začne život nový. »Od toho okamžiku, když jsem přestal
modliti se sv. růženec, který jsem se od nejútlejšího mládí tak
rád modlíval,c zvolal jeden zločinec k matce, jež ho na popra
viště doprovázela, »od té doby upadal jsem z jednoho zločinu
do druhého, a nyní musím za zločiny smrtí pykati.: >Ze mohu
nyni klidně zemříti,c zvolal jiný kajícník na smrtelném lůžku,
»děkuii modlitbě sv. růžence, ten mi vymohl milost obrácení, ale
také milost setrvání v dobrém.c

Když obyvatelé boloňští zajali syna císaře Bedřicha, nabízel
jim císař za syna těžký zlatý řetěz takové délky, že celé město
mohlo se jím obložiti. Ti však odmítli nabídku a drželi syna cí
sařova 20 let v zajetí, až v něm zahynul.

jediný růženec, řetěz zlatých modliteb, pobožně vykonaný,
působí 11Marie Panny tolik, že nepřestane za hříšníka prositi
u svého božského Syna, dokud ho nevyprostí ze zajetí satanova
a nedá mu Bůh milost obrácení.

Sv. Vincenc Ferrerský byl volán k nemocnému, který o Bohu
slyšeti nechtěl. Když mluvil k nemocnému o milosrdenství Pána
Ježíše, zvolal nemocný: »Právě na vzdor Pánu ]ežíši chci býti za
tracen.:

Sv. Vincenc poznal hned, že jest ubohý velice zaslepen a
nepravostmi otupen, neodešel ale pravil: »Právě na vzdor sobě
budeš spasen.:

Odstoupil od lůžka nemocného, vyzval přítomné, aby se
s ním modlili. růženec za obrácení zatvrzelce. Nebyli ještě s mo
dlitbou u konce, když nemocný prosil za sv. zpověď, přijetí Těla

'Páně a poslední pomazání. Odprosil, že se dopustil hrubosti a
rouhání, přijal sv. svátosti a klidně skonal. — Takovou změnu
působí P. Maria svou přímluvou!

3. Sv. Augustin považuje obrácení hříšníka za větší zázrak
nežli vzkříšení mrtvého. a kdo hříšníka přivede ku pokání, toho
má za většího divotvůrce, nežli kdyby mrtvého z hrobu vy
volal.

I tento divotvůrce, který křísí mrtvé, objevil se ve sv. rů
ženci; a sice mrtvé, o nichž praví Písmo sv.: »Plač nad mrtvým,
pláč hořce nad tím, neboť jeho světlo uhasloc, a jinde opět:
»Osvět, Pane, ty, kteří sedí v temnotách a stínu smrti.

Když sv. Ludvík Bertrand jako missionář působil v západní
Indii, vzkřísil mnoho mrtvých pouhým dotknutím sv. růžence;
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mnohem více však přivedl touto modlitbou duchovně mrtvých,
kteří neznali Boha, ke světlu víry, že zanechali nízkého života,
divokosti a surovosti, a byli ozdobou církve Kristovy.

Missionář blahé paměti P. Martin Dechamps, pracoval dlouhá
léta na obrácení divokých národů království Peru v jižní Ame
rice. R. 1619 byl na Veliký pátek ve městě Tuzio. Přišel k němu
na smrt bledý, chvějící se a s pláčem vznešený muž a řekl: >Od
30 let svírá duši mou tajný hřích, z něhož jsem se styděl vy
znati. Vyhýbal jsem se zpovědi, tupil kněze a o slově božím ne
chtěl ani slyšeti. Předešlé noci měl jsem však podivný & hrozný
sen. Spatřil jsem Ježíše, který dnešního dne za mne zemřel, se
děti na stolici soudní, a ďábla, který na mne žaloval všecky ne
pravosti, jichž jsem se dopustil. Už se připravoval nebeský soudce
odsouditi mne, když spatřil jsem vznešenou postavu P. Marie,
padl před ní a prosil za přímluvu, odvolal se na šťastné chvíle,
kdy jsem přece několikráte modlil se sv. růženec. Nebeská matka
slitovala se, že mi vymůže milost, učiním-li pokání a úplně se
polepším. — Probudil jsem se, a nyní přicházím, abych přání
Panny Marie vyplnil a sebe zachránil.: Vykonal sv. zpověď, po
silnil se Tělem Páně, začal život nový. Růženec jej zachránil a
vzkřísil k životu novému.

Modlitba růžence pvomáhá nám ve všech tísních a strastech.
Když r. 1877 přišli do Ríma poutníci francouzští, a stěžovali si
na hrozné pronásledování, jakého musejí zakoušeti od nevěrců a
nepřátel církve, řekl jim sv. Otec Pius IX.: »Učiňme dnes spra
vedlivou smlouvu. Vy se budete modliti za mne a já za vás sv.
růženec; otec a matka, synové a dcery, modlete se denně jedno
duchou a spolu krásnou tu modlitbu, která jest opatřena boha
tými odpustky. Vzmužte se, milé dítky, zvu vás k boji proti zlu
ve společnosti lidské, bojovati budeme ne mečem, ale sv. růžen
cem, modlitbou a dobrým příkladem.<<

Růženec jest nejmocnější zbraní a nejjemnější — neublíží
nikomu, nezraní a neusmrtí nikoho, a přece vede vždy k ví
tězství.

Tři účinky jsme poznali dnes modlitby sv. růžence, uzdra
vuje nemocné, obrací hříšníky a křísí lidi duševně ztracené a
mrtvé. — Kromě toho pomáhá nám v strastech a souženích,
chrání před nepřáteli všeho druhu, jak z dějin naší vlasti a říše
jest známo. Važme si sv. růžence. Ctihodný Jan Berchmans, jenž
nosil stále růženec ssebou, říkával: »Tři poklady mám, s nimiž
bych rád umřel: kříž, růženec a řeholní knihu.c

Eleonora rakouská, choť vévody mantovského Viléma, dá
vala plačící malé dcerušce Andě na kolébce růženec do rukou.
Dítko si s ním hrálo, pouštělo zrnko za zrnkem a pohybovalo
rty, jako by se modlilo. Když dospěla Anna, byla provdána za
velkovévodu Ferdinanda rakouského. Nedaleko Hallu dala vy
stavěti kostel, zasvěcen-ý P. Marii, podél cesty ke kostelu dala
rozestaviti 15 sloupů s obrazy 15 tajemství růžencových, aby



— 536—

každý se mohl od jednoho k druhému pomodliti jeden desátek
sv. růžence.

Přicházeli sem z daleka nejvznešenější lidé a konali zde
modlitbu. Po smrti manžela odložila Anna nádherné šaty a
oblékla se v černé a jednoduché, odešla pak do samoty klášterní,
aby zde život bohumilý dokOnčila. Říkávala: »Růženec byl stá
lým mým průvodčím. V dětství byl mi hračkou, v mládí pobož
ností, v manželství útěchou a ve vdovství nejlepší ozdobou.

Važme si sv. růžence, abychom podobně mohli zvolati:
»Růženec byl moji útěchou v životě a při smrti chloubou a
ozdobou.<< V. Str/z.

Slavnost posvátného růžence.
Růženec -—modlitba časová.

»Pozdvihši hlasu jedna žena ze zá
stupu, řekla jemu: Blahoslavený život,
který tebe nosil, a prsv, kterýchž jsi
požíval.: (Luk. 11, 27.)

Sv. Otec Lev XIII. skoro každý rok vyzýval věřící, aby se
často, zvláště pak v měsíci říjnu dobře modlili posvátný růženec
vzhledem k těžkým nynějším dobám, v nichž církev sv. tolik po
moci boží a přímluvy nejblaboslavenější Panny potřebuje. Že trefil
do živého, dokazuje hněv nepřátel našich. Ti se snaží modlitbu
tu tupiti. Než to nás nesmí odstrašiti, nebot růženec měl vždy
mnoho nepřátel. Říkají, že růženec se hodil do dřívějších dob,
do nynější doby osvěty a pokroku již se nehodí. Proto chci vám
dnes ukázati, že

jest růženec modlitba časová,
abyste s tím větší horlivostí dle napomenutí sv. Otce modlitbu
»tu pěstovali.

PojednánL
I

Řekni mi, čeho potřebuje zvláště nynější doba? Zdaž nemám
pravdu, když dím: Nynější doba potřebuje zvláště upevnění a
rozmnožení víry — a k tomu v značné míře přispívá modlitba
posvátného růžence, je to tedy modlitba úplně časová.

V nynější době vane duch protikřesťanský, bojuje i proti
základním pravdám katolického náboženství a bohužel otřásl vírou
v srdci mnohých a vzal jim radost na náboženském životě. Běda
však, když tento protikřesťanský duch nalezne většího rozšíření,
nebot potom i viklati se budou základní sloupy, na nichž pořádek
a blaho společnosti spočívá. ]
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Růžencem pak vyznáváme víru svou, jako žena, o které
evangelium sv. Lukáše vypravuje. Bylo to v domě v Kafarnaum,
kde božský Spasitel k velikému zástupu lidu mluvil; celý dům
byl naplněn posluchači, tak že Panna Maria se k němu ani do
stati nemohla. Když dokončil řeč svou a při východu z domu
matku svou pozdravil, pozdvihla žena ze zástupu hlasu svého a
řekla: »Blahoslavený život, který tebe nosil, a prsy, kterýchž jsi
požíval.. To bylo krásné, zmužilé vyznání víry. Když byla po
zorně učení Páně naslouchala a moudrost řeči jeho obdivovala,
raduje se, že vidí i matku Páně a blahoslaví jí, že je matkou
takového Syna.

Ctihodný učitel církevní, Beda, k tomu podotýká: »Těmito
.slovy vyznává vtělení Páně skrze panenskou matku svou Marii a
poráží nejen přítomné zákoníky a farisee židovské, kteří se Pánu
rouhají a za Syna božího uznati nechtějí, nýbrž i bludaře všech
věků, kteří chtějí Marii odpírati její panenskou hodnost mateřskou
a nechtějí věřiti. že ležíše Krista působením Ducha sv. v životě
svém počala a jakožto pravého člověka porodila.<

Tuto ženu s živou vírou uprostřed nevěrců následujeme,
kdykoli růženec se modlíme, nebot růženec je nejlepším vyznáním
víry naší ve vtělení ježíše Krista, v jeho vykoupení a na milostné
vyvolení vždy čisté Panny Marie za jeho matku, která se tím
i naší matkou stala. Růženec jest krátké evangelium. Počínáme
jej apoštolským vyznáním víry, v němž jest krátce obsaženo vše,
co katolický křesťan věřiti má. Následuje Otčenáš, který po
každém desátku-opakujeme, a ten obsahuje nevznešenější tajem
ství naší víry a naděje; dále se modlíme třikrát pozdravení anděl
ské, jakož i desetkrát při každém desátku, tím blahoslavíme Pannu
Marii jako milosti plnou Pannu, Matku Páně, matku naši, po
mocnici a útočiště naše v životě a smrti, prosíme o rozmnožení
víry, vzdáváme čest a chválu nejsvětější Trojici, připomínáme si
při tom, co jednotlivé osoby této Trojice k našemu stvořeni, vy
koupení a posvěcení vykonaly, a za tato dobrodiní chválíme je,
jak jim tato chvála stále přísluší. V tajemstvích radostného, bo—
lestného a slavného růžence vyznáváme, že ježíš Kristus svým
vtělením, narozením, dětstvím, hořkým utrpením a.potupnou smrtí
na kříži nás vykoupil, svým vzkříšením, nanebevstoupením, se
sláním Ducha sv., přijetím a korunováním Panny Marie v nebi
i nám nebe za vlast určil, slíbil a připravil.

To vše vyznáváme v růženci v době, kdy jsme jako ona
žena v evangeliu obklopeni nevěrci, kteří se jako zákoníci Pánu
Ježíši rouhají, kdy se Spasiteli a Rodičce boží zasloužená čest a
chvála odnímá. Tak jest růženec v rukou našich slavným vyzná
ním víry, znamením, kterým se od nevěrců nynější doby líšíme.
Písmo sv. nepraví bez příčiny, že ona žena byla ze zástupu — a
tak i my, lid křesťanský, srůžencem v ruce slavnostně se stavíme
proti pyšným mudrcům naší doby, kteří nechtějí věřiti, a když
se brzy soukromě společně růženec modlíme, prohlašujeme hla
sítě, že u věrné víře v ježíše Krista žíti a umříti chceme.
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Zdaž tedy růžencem neupevňujeme víru svou,'zdaž víra naše
se jím nerozmnožuje, zdaž není stále pevnější, živější a stálejší?
A když naše doba trpí nedostatkem víry a my růžencem víru tu
upevňujeme, zdaž to není modlitba v pravdě časová?

Baron Idus z Eckelsdorfu byl všeobecně váženým mužem a
byl u arcivévody Leopolda, bratra Ferdinanda III., u veliké váž
nosti. Dle obyčeje mladých šlechticů cestoval v mládí skoro po
všech zemích Evropy a přišel také do Anglie a Skotska. Když pro
dléval v této zemi, byl tam roku 1615 v Glasgově veden na mu—
čednickou smrt P. Ogilvie z Tov. ]. Baron, tehdy kalvín, vypra
vuje, že není s to, aby líčil vznešenou velikost duševní, se kterou
tento kněz svému ukrutnému umučení vstříc šel. Když Ogilvie
přišel na popravu a odtud dával s Bohem katolíkům, hodil jako
poslední památku růženec svůj do sbromážděného zástupu. Rů
ženec padl právě na prsa baronova, ten jej docela snadno za
chytil. Ale právě v tom okamžiku hnal se k němu takový proud
katolíků, z nichž každý chtěl ten růženec dostati, že baron přišel
do největších rozpaků. Aby se tomu vyhnul, odhodil baron rů
ženec. Tehdy baron ani ve snu na své obrácení nepomýšlel, Ale
vypravuje: »Od té doby bylo mi. jako bych byl dostal ránu do
srdce. Svědomí mě bylo nepokojné a připadlo mi pochybovati
o mé víře. Trapná myšlenka ta pronásledovala mne neustále, že
nebyla prsa má nadarmo vyvolena, aby nesla růženec takového
hrdiny víry.: Dlouhá léta nosil tuto myšlenku v hlavě a nemohl
se jí zhostiti. Neustálým předhazovánim, které mu svědomi činilo,
byl konečně pohnut dáti se poučiti o naší víře. Konečně přijal
naši víru a slavnostně prohlásil, že své obrácení děkuje jediné
tomu růženci, a že má jen jednu bolest, že drahocennou památku
tu odhodil a již jí nalézti nemohl. Rodička boží přivedla bo rů
žencem k poznání pravé víry, za kterou také mučednickou smrtí
zemřel.

II.

Růženec můžeme se modliti, jak víte, v rozličném úmyslu.
Každý z nás má nějakou potřebu — buď pro sebe, brzy pro
jiné, buď živé nebo mrtvé, brzy opět můžeme obětovati růženec,
abychom dosáhli pomoci v duševním boji nebo v časných záleži
tostech. Všechny tyto potřeby můžeme při růženci Rodičce boží
doporučovati a v její pomoc doufati. Ale pro nás katolíky jest
všeobecná potřeba právě v nynější době — jsou to potřeby naší
matky, sv. církve obecné. Právě tyto potřeby pohnuly Lva XIII.
k doporučování modlitby sv. růžence, jak to vidíme také z mo
dlitby k sv. Josefu po růženci: Pokorně prosíme, abys na dě
dictví, kterého [ežíš Kristus krvi svou dobyl, dobrotivě shlédl ——
tak i nyní braň církev svatou proti nepřátelským úkladům, proti
všemu protivenství . . .

A právě v takových protivenstvích a úkladech proti církvi
naší ukázala se Panna Maria ve všech dobách jakožto »pomoc
nice křesťanůc.
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Veliká protivenství měla církev sv. v dobách sv. Dominika,
zvláště v jižní Francii. Ale milosrdná Matka Páně podala sv. Do
miniku také prostředek proti těmto ranám. Byl to sv. růženec.
Za návodu sv. Dominika modlil se křesťanský lid růženec — a
nepřátelé církve sv. byli poraženi. Tak se osvědčil také růženec
v dobách, kdy jiní nepřátelé — Turci — chtěli církev sv. zahu
biti. Byla to snad slabá vojska, která tyto urputně nepřátele
církve sv. v bitvách na zemi a na moři přemohla a Turky za
hnala? Nikoli, byla to společná modlitba růžence dle svědectví
církve sv., která na památku těchto vítězných bojů slavnost rů
žencovou zavedla.

A v podobných potřebách nalézá se církev sv. i v nynější
době. Nepřátelé její usilují o její záhubu, činí všemožné překážky
její blahonosné činnosti mezi národy, pronásledují hlavu církve,
biskupy a kněze, vyhánějí řeholníky ze země a ze škol, proná
sledují kříž, skoro všude jest církev sv. nenáviděna, pronásle
dována.

Proto jest růženec modlitba časová v těchto potřebách církve
sv. A jako růženec pomohl v bojích proti Albigenským a Tur
kům, tak i v nynější době nebudeme se jej nadarmo modliti,
nýbrž modlitba ta pronikne k trůnu božímu. Maria takořka drží
božské děťátko své při růženci a slibuje nám pomoc a vítězství
nad nepřáteli církve sv., když se budeme modliti růženec ná
božně, vytrvale a jednomyslně.

III.

Dále potřebuje nynější doha úcty před autoritou. Všude si
stěžují do nevážnosti autority. asto již dítky nemají slušné úcty
k rodičům, všude se jeví pyšný duch odporu. ano na některých
místech i revoluční duch. Když se modlíme dobře a nábožně ra
dostný růženec, bojujeme tím proti duchu naší doby, který po
hrdá autoritou. Stále tu máme před očima božského Spasitele,
který se tak při vtělení svém ponížil, že se stal členem lidské
rodiny a v ní tak podivuhodnou poslušností se vyznamenával.
Když si jeho poslušnost připomínáme, zdaž můžeme se protiviti
představeným, samým Bohem ustanovenýmř Tak i tu vidíme,
jak časová jest modlitba růžence, abychom se upevnili v úctě před
autoritou.

lV.

Dále potřebuje naše doba obmezení rozkošnictví a požit
kářství, které se všude roztahuje. Radost a zotavení jest nám li
dem zde na zemi potřebné. Zábava a zotavení, v pravý čas a
mírně užívané, jest pravým dobrodiním pro duši a tělo. Ale ne
mírné a bezúzdné rozkošnictví jest pro nás a pro celou společ
nost velmi škodlivé. Seslabuje nás, podněcuje smyslnost a odstra
ňuje hráze kázně a dobrých mravů. Ze nynější doba jen po
žitky, rozkoše a zábavy až přílišvyhledává, nepotřebuji dokazovati;
je to na bíle dni. Bojujeme proti tomuto duchu požitkářství,
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když se modlíme růženec bolestný. Když následujeme Spasitele
na jeho křížové cestě, když ho vidíme bičovaného, trním koru
novaného, nesoucího těžký kříž a na kříži rozpiatého, zdaž tím
nepotlačujeme náklonnost k nemírnému požitkářstvíř Zdaž nám
nevyjde světlo, abychom dobře porozuměli slovu Páně: »Kdo
chce za mnou přijíti, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj a následuj
mnelcř

V.

Doba naše potřebuje konečně boje proti nezřízené žádosti
po statcích pozemských. jak se lidé namáhají, plahočí, aby získali
pozemských statků! Všechny síly tělesné i duševní namáhají, aby
tohoto cíle dosáhli! jak namnoze zapomínají nynější lidé na vážné
slovo Páně: »Hledejte nejprve království božího a jeho spravedl
nostiíc Právě při slavném růženci vystupujeme proti materialisti
ckému, pozemskému, hmotařskému duchu. Při něm stále důtklivě
jsme upozorňováni, že pro nás jest ještě jiná říše, nežli tato země,
království, do kterého Kristus nás předešel, aby »v něm pro nás
příbytky připravil:. Ano, křesťan, který často a dobře slavný rů
ženec se modlí, nemůže zůstati jen na této zemi, mimovolně duch
jeho se vznáší nad tuto zemi k výšinám nebeským, kam Kristus
vstoupil, odkud nám Ducha sv. seslal, kam Rodičku svoji vzal,
kde ji korunoval. Tak jest růženec vskutku modlitba časová.
A proto měl pravdu Lev XIII., že právě v nynější době tak často
modlitbu tu dcporučoval.

Závěr. ]e-li růženec modlitba tak časová, jakou lásku máte
k této-modlitbě? Zajisté všichni chcete býti na výši doby. Nuže,
ukažte mi růženec, řekněte mi, jak často se jej modlíte. Možná,
že touto otázkou mnohého uvedu v rozpaky, proto nechť si každý
sám mlčky dá na ni odpověď. Jestliže však někdo dosud nebyl
přítelem růžence. doufám, že dnešní řeč má přiměla ho k opravdo
vému předsevzetí: Ode dneška budu se modliti každý den ale
SpOň jedno tajemství, když ne celý růženec. Kéž opět také muži
a jinoši vezmou růženec do ruky, velice jim to prospěje. Snažme
se také o jednotlivých tajemstvích skutečně rozjímati a v srdci
o nich uvažovati. Nuže, nechat jest nám všem tato krásná mo—
dlitba ku prospěchu a požehnání! Amen.

yan Nej). 70s. Holý O. Praem. farář v Holišově.
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Exhorta na neděli devatenáctou po
sv. Duchu.

O Kristově hostině v církvi.

»Mnoho jest povolaných, ale málo vy
volených.: \Mat. 22, 14.)

(Dnešní evangelium.) Zvláštní to obraz, který líčí nám
v evangeliu dnešním Kristus Pán. Představme si, nejmilejší, toho
člověka, kterého onen král kázal spoutati na rukou i nohou a
uvrci do žaláře. Byltě chudým, bídným a opovrženým, neměl ani
přístřeší, ani oděvu slušného — snad právě ležel kdesi pod plo
tem hladový — a tu přišli k němu služebníci královští a pravili
k němu: >Vstaň a pojď, král slaví dnes hody svatební synu
svému, i tebe zve, abys stoloval u něho — vezmi toto skvostné
roucho svatební, jež tobě přinášíme, přikryj_nahotu svou, abys
slušně přijíti mohl ke stolu královskému.c O jaké to štěstí pro
bídáka toho, jaká to čest, jaké to vyznamenání!

Ale nastojte — ten bídný otrhanec béře skvostné roucho
svatební a odhazuje je pryč, do bláta zašlapává je a poloobnažen,
v oděvu rozedraném osměluje se jíti do večeřadla královského.
I přichází král a uzřev jej, praví k němu: >Příteli, kterakž jsi sem
vešel, nemaje roucha svatebníhořc A on mlčí — on nemá žádné
omluvy — on bledne, strachem se třese — vždyť zašlapal v bláto
oděv svatební! A proto svázaného na rukou i nohou vrhají jej
služebníci královští do žaláře tmavého,'kde jen nářek a bědování
slyšeti jest, kde zima jím lomcuje, kde ve své bídě nemá ani pa
prsku naděje na vykoupení.

(Tím “člověkem je hříšník) A kdo jest to, co znamená po
dobenství toto? Tím bídákem, který šlape šat svatební v bláto
a v oděvu rozedraném přichází do večeřadla, tím jest. nejmilejší,
člověk, který odmítá od sebe milosti, které nabízí mu Bůh, a který
pak v šatu hříchů předstupuje před soudnou stolici boží. Tím
neštastníkem jest člověk lehkomyslný, vlažný, zaslepený, neka
jicný, který nechce užívati těch milostí, jež v míře hojné podává
mu Bůh, který nohama šlape ty prostředky vedoucí ke spasení,
jež nabízí mu církev svatá.

jako onen zaslepenec, který raději v šatě rozedraném šel do
večeřadla svatebního nežli v rouše slušném, tak i on odívá se
raději v špinavý oděv hříchů a odhazuje od sebe roucho milosti
boží, a proto i on jednou uvržen bude do temností zevnitřních,
do trestu věčného, kde je pláč a skřípění zubů. Č), jaké to vý
stražné podobenství pro nás, nejmilejší, abychom pokud ještě čas
je, odvrhli od sebe roucho hříchů a přioděli se v šat milosti boží!
Nyní ještě poskytuje nám Bůh dobrodiní své — ó, užijme jich,
pokud ještě čas jest!

(Milosti Stvořitele.) ]est pak dobrodiní a milost, kterou Bůh
nám prokázal a posud prokazuje, trojího druhu: Naše stvoření,
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vykoupení a posvěcení. Té svatbě, kterou onen král učinil synu
svému, podobá se to vše, co Bůh prokázal, člověčenstvu. Zajisté
že při svatbě té všecko bylo vznešené — nádherné, obzvláště ale
večeřadlo, t. j. síň, ve které hody se konati měly.

(Večeřadlo — svět.) A hle — Bůh, onen král věčný i nám
zřídil večeřadlo pozemské — on pro člověka stvořil tento svět,
ozdobil jej svou všemohoucností a když vše uchystáno bylo, učinil
Bůh člověka a udělil mu roucho svatební, udělil mu tělo, které
jest dílem mistrovským moudrosti věčné a vdechl do něho duši
nesmrtelnou — obraz a podobenství své. Člověk měl býti netoliko
hostem, ale vladařem, pánem země této -—celé viditelné stvoření
mělo mu podrobeno býti a on měl ho užívati ke cti a chvále
svého Tvůrce.

(Nevděčnost lidstva.) Ba, nejmilejší, když rozvažujeme tu dů
stojnost, ke které Bůh člověčenstvo hned s prvopočátku povolal,
tu zvolati musíme se žalmistou Páně: »Co jest člověk, ó Pane, že
jej tak vyvyšuješř Málo menším učinils jej než anděly, slávou a
ctí korunoval jsi jej.c Ale Bohu budiž žel! ]ako onen bídák
v evangelium zavrhl roucho svatební, tak učinil i člověk. Bůh
ozdobil duši jeho prvotní svatosti a spravedlností již v ráji -—.
čistý a dokonalý vyšel první člověk z rukou Tvůrcových a po
volán byl k životu věčnému, k synovství a dědictví božímu. Ale
ďábel svedl jej, přivedl ho ku pádu, přemluvil jej tak, že odvrhl
to roucho svatosti, kterým skvěla se duše jeho a oděl se v roucho
neposlušnosti k Bohu. On sám uvrhl se v otroctví hříchů a
kdyby Bůh mu nebyl přispěl, byl by na věky v něm zahynul.

(Milosti Vykupitele.) Jednorozený Syn boží sám se obětoval
za spásu ubohého člověčenstva a Otec nebeský nelitoval Syna
svého, ale vydal jej, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul,
nýbrž měl život věčný. A Ježíš Kristus stal se člověkem, žil —
trpěl — umřel za nás, vstal z mrtvých a vybudoval nám veče
řadlo nové — mnohem krásnější, než bylo to staré, do něhož
pestaven byl praotec náš — on založil svou sv. církev.

(Večeřadlo — církev.) O, jaké to hody kynou nám ve veče—
řadle tom! Tam čeká nás Beránek nejčistší, který zabit byl za
hříchy naše, který všecku krev svou procedil za nás. A král, ne
beský hospodář, ve večeřadle tom posílá sladké pozvání k bodům
těm, sladké pozvání to je učení Ježíše Krista, sv. evangelium a
poslové, kteří již po devatenáct století oznamují pozvání to všem
národům, toť jsou služebníci církve sv., biskupové a kněží, kteří
dle nařízení Ježíše Krista každého, bez rozdílu stavu, bez rozdílu

,řeči a stáří volají a povzbuzují, aby šel k bodům, které kynou
ve večeřadle církve katolické.

(Svatební roucho ——milost boží.) Oni přinášejí s sebou
roucho svatební a odívají v něj každého, kdož hotov jest zúčast
niti se hostiny té, v svátosti sv. pokání svlékají s něho člověka
starého, člověka hříchu, & udělují mu svatební roucho milosti
Kristovy. O, jak krásné, jak utěšené jest všecko ve večeřadle tom!
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jak velebná a povznášející jest bohoslužba v naší sv. církvi. jak
krásné, útěchy plné její učení, jak spasitelná její přikázání!

(Svátosti.) A jako ve večeřadle královském stěny nádherně
ozdobeny, podlaha koberci postlána'a stoly drahými pokrmy a
nápoji opatřeny jsou — tak i ve.večeřadle, jež vystavěl nám Ježíš
Kristus v církvi katolické. Zde pramen nikdy nevysýchající, zde
studnice, z níž řine se voda, vyskakující do života věčného —
zde stojí sedmero zlatých nádob, naplněných předrahými mastmi
— to je sedmero sv. svátostí, kterými Duch sv. v církvi sv. nás
posvěcuje, kterými duše naše sytí se a napájí k životu věčnému.
aby stala se milovanou dcerou Otce nebeského, nevěstou ježíše
Krista a důstojným stánkem Ducha sv.

(Špatní křesťané.) Ale ach — tu kalí se, nejmilejší, zrak náš,
nebo ona slova, jež stojí na konci dnešního sv. evangelia, že
:mnoho jest povolaných, ale málo vyvolenýchc — ta platí i zde.
Ba, křesťanem, katolíkem nazývá se tak mnohý, který dávno za
vrhl a zašlápl roucho posvěcující milosti boží a který chodí v šatu
rozedraném, v šatu hříchu. ó, jak mnohý by se zardíti musil,
kdyby k němu promluvil Bůh: »Příteli, zdaž udělil jsem tobě
takovou duši, kde máš to roucho svatební, které udělil jsem tobě
na křtu sv.:

(Přistupme k sv. zpovědi.) A proto, nejmilejší, aby nestihl
nás trest takový, jaký zasáhl onoho člověka v evangelium — od
vrhněme od sebe roucho hříchu a přiodějme se v šat posvěcující
milosti Kristovy. V svátosti sv. pokání udílí se nám, když jsme
zhřešili, roucho to, nuže užívejme, pokud ještě čas jest, příleži
tosti, nezabedňujme srdcí svých ku hlasům, jimiž církev sv. zve
nás do večeřadla svého. A to-li učiníme, zajisté že až někdy učiní
král nebeský hody svatební tam v království nebeském, až zazní
trouba archandělská, pak se slávou povstaneme z hrobů a duše
naše zaskvěje se v rouchu svatebním ve večeřadle novém —
věčném, Amen. )*František Ekert.

Neděle devatenáctá po sv. Duchu.

Proč jest málo vyvolených.
»Mnoho jest povolaných, ale málo vy
volených.< (Mat. 22, 14.)

Slova věčné pravdy, božského Spasitele: »Mnoho jest povo
laných, ale málo vyvolenýchc, musí každého, kdo se jen vážně
zamyslí, naplniti bázní a nepokojem; neboť kdo může říci bez
pečně: »já jsem jeden z těch málo vyvolenýchřc »Už myšlenka,
co se s námi jednou stane,“ praví sv. Bernard, »musí nás naplniti
úzkostlivou bázní.: — Mnoho bude tedy lidí zavrženo, málo spa
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seno. Slova Kristova jsou pravdiva a platí pro všecky časy,
zvláště pak pro časy nynější.

Dvě cesty vedou do blaženosti věčné, cesta nevinnosti a
cesta pokání. Kdo chce býti spasen, musí buď zachovati po křtu
sv. naprostou bezúhonnost, aneb zhřešil li, usmířiti Boha opravdo
vým pokáním.

Od obou těchto cest však lidé dnešní doby jsou daleko více
vzdáleni, nežli kdykoli jindy za dob dřívějších. Nikdy lidé ne
hřešili tak lehkomyslně a vyzývavě, jako za dnů našich, nikdy
nepohrdali pokáním, jako nyní. Následek toho nemůže býti jiný,
leč že počet vyvolených bude nepatrný.

/ Pojednání.
1. Nikdy se tak lehkomyslně a vyzývavě nehřešilo, jako za

dnů našich. Ptáme-li se věčné pravdy a zjevené, Písma sv., co
vede do záhuby věčné, odpovídá: »Běda vám, kteří připojujete
dům k domu a pole s polem spojujetec (Isai, 5, 8 ), ,kteří ne
máte pro nic jiného smyslu, leč hromaditi jmění a se obohaco
vati.< A nyní pohledme, jak si vede dnes veliká většina lidí?
Dnes jest všeobecný shon po penězích; za peníze jest vše na
prodej, čest, tělo i duše. Pro peníze schopen dnes člověk nej
horšího zločinu, zrady, podvodu, lichvy, krádeže, loupeže, vraždy,
a nejhorších neřestí. A k těm všem, kteří se honí za penězi, aby
jich ke hříchu zneužili, volá Bůh: »běda vám!: a otvírá před
nimi hroznou budoucnost, věčné zavržení. »Běda vám,: volá Bůh
dále, akteří ráno vstáváte, abyste chodili po opilství a pili až do
večeralc (Is. 5. II.) Opilství a nestřidmost v jídle jsou překáž
kami spásy a prameny všeho zla, zkázou těla i duše. A co po
zorujeme za dnešní doby? Hospoda na hospodě, všecky jsou plné,
hluku a křiku až do rána; kostely však prázdné. Nepije se, aby
žízeň se uhasila, pije se o závod; čím kdo více vypil, tím větší
chtěl ukázati hrdinství a pochlubiti se, že peněz má nazbyt k tomu.
Nedbá, že propíjí peníze rodiny, že okrádá domácí, že si kazí
zdraví a kope si předčasný hrob, že klesá pod stupeň zvířete, že
šlape po přikázání božím. »Běda vámlc volá Bůh, a otvírá pro
pasti zavržení věčného. »Běda vám, kteří při hudbě tančíte, kteří
v rozkoších trávíte dny života!: (Is. 5, 12.) Běda všem, kteří
hledají jen zábavy hříšné a na Boha zapomínají! A rozhlédneme-li
se kolem sebe dnešní doby, co vidíme zvláštního! Tančí se všední
dni, tančí se v neděle a svátky, tančí se v postě a pátky, hýří se
a hřeší drze a směle.

»Běda vám!: volá Bůh a otvírá propast trestů věčných.
»Běda vám, kteří jste moudří v očích svých a sami před

sebou opatrnilc (Is. 5. Zl.)
Pýcha, jež Boha uráží jako mamon a nestřídmost a zbujně

lost je zvláštní známkou naší doby. Přemnoho lidí ve své pýše
popírají Boha, šlapou jeho přikázání, tupí náboženství, hanobí
duchovenstvo, posmívá se, rouhá se všemu, co ke spáse naší od
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Boha jest ustanoveno. Pýcha lidská zhasla světla na nebi a bohem
učinila sebe; není lásky k Bohu, není lásky k bližnímu, všude
jen sobectví, nenávist, závist a nevraživost. »Běda vám!: v'olá Bůh,
»pro vás není místa v království nebeském.:

Budou-li tedy všichni zavržení, kteří lpějí na statcích toho
světa, kteří se požívavosti a nestoudnostem oddávají, kteří v pýše
a domýšlivosti Bohu se roubají, kolik lidí přijde do věčné bla
ženosti? Poměrně k propůjčeným milostem málo — »neboť mnoho
jest povolaných, ale málo vyvolenýcbc.

A těchto málo možno poznati dle jistých známek, dle vlast
ností, jež Kristus doporučil a sám životem svým ukázal. U těch
málo nalézáme dětinnou pokoru, stálou trpělivost, upřímný soucit
s bídou bližního, pravou bázeň boží, vroucí zbožnost, čistotu srdce,
zálibu na slově božím, něžnou úctu k velebné Svátosti oltářní a
neposkvrněné Rodičce boží, lásku a poslušnost k cirkvi sv. —
Avšak pravých křesťanů s těmito známkami nalezneme velice po
skrovnu. Za to však mnohem více zloby. »Viděl jsem bezpráví a
odpory,: stěžuje si David, žalmista, »dnem i' nocí kráčí uprostřed
nich zloba a nespravedlnost; a z ulic jejich nevyhynula lichva
ani lest.: (54. 10.)

»Co jiného jest život těch,: volá Salvián, »kteří obchod
vedou a živnosti, nežli řetěz podvodů a nepravých zvyšování cen?
Co jiného jest život chudých a nízkých, nežli závist a nenávist?
Přemnohé obce křesťanské nejsou více domy ctností, ale útulkem
vší nepravosti.: Sv. Jan Zlat. pln udivení praví: )]ak veliká zloba
jest mezi mladými, jaká lenost a pohodlnost u starýchlc Netřeba
více svědků. Kdo má otevřené oči a zdravý rozum, řekne jisto
jistě, že velice málo jest těch, kteří zachovali si nevinnost, kterou
na křtu sv. obdrželi.

Kdo však ztratil čistotu srdce, není jiného prostředku ku
spáse leč — pokání. —

2. A tu zase pozorujeme, že nikdy tak málo kajícníků ne
bylo, jako za dnů našich.

]sou dvě doby, kdy možno činiti pokání, buď v mládí neb
ve stáří. Dnes však nenaleznete ducha kajícího ani u mladých,
ani u starých. Mladí s pokáním odkládají na stará léta, staří od—
kládají až na smrtelné lůžko.

Pozorujeme-li však život lidí, kteří jsou známi jako veřejní
hříšníci, nalézáme u nich všecko iiné, jenom ne ducha kajícího a
upřímnou vůli se polepšiti. Pohanský básník napsal: >První oddíl
života věnují lidé hrám, druhý bujnosti., třetí mamonu, ve čtvrtém
a to posledním nabývají teprve rozumu.: A kdyby aspoň v tomto
posledním období nabyli všichni rozumu! Mnoho jest těch, kteří
mají hlavu jako sníh, a jednou nohou již stojí v hrobě, a jsou
stále lehkomyslnými a pošetilými jako v letech dřívějších.

Ovšem, kdyby pokání záleželo v tom, že se mnozí ob čas
zpovídají, nalezli bychom ještě něco kajícníků. Hledíme-li však
na výsledek pokání, na život jejich, který měl býti napraven,

Rádce duchovní. 35



—.—546——

poznáme, že se svátosti pokání mnoho zneužívá; odbývá se lehko
myslně, bez lítosti, bez upřímné vůle se polepšiti a škody i po
horšení napraviti.

Celý život křesťana má býti ustavičným pokáním, jak nás
učil božský Spasitel, to jest, denní život křesťana má býti tak
upraven, že má stále v dobru kráčeti, hříchu se báti, kající skutky
konati i skutky milosrdenství. »Obcování naše jest v 'nebesích,<
volá sv. apoštol; všecky myšlenky, žádosti, řeči a skutky mají se
nésti k Bohu, nejvyššímu dobru, budoucímu soudci.

»Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám, vezmi kříž
svůj a následuj mne.: Pán Ježíš činil pokání za veškeré lidstvo,
aby mu vymohl milosrdenství boží; my musíme pokání činiti
každý za sebe sama.

A rozhlédneme-ii se kolem sebe, kde 'jest pokání, jež lidé
konají? Přemnozí libují si v nádheře šatu, jinív přepychu obydlí,
jiní v drahých pokrmech a nápojích, jiní v nepravostech a roz
koších, jiní ve společnostech, zábavách, divadlech. Přemnozí jsou
pyšní, domýšliví, nedůtkliví, závistiví, hněviví, mstiví, chtiví statků
a slávy světské; kde je tu známky pokání?

Poněvadž tedy tak málo lidí uchová si nevinnost od křtu
sv., poněvadž tak málo lidí činí pravé pokání za hříchy vlastní,
není divu, že málo bude vyvolených.

Úzká a trnitá cesta vede ku spasení. široká a veselá ku za
vržení věčnému. Proto světci činili celý život ustavičně pokání,
aby si království boží zajistili. Sv. Augustin píše ve svých vy—
znáních, jak mnoho má příčin, aby hříchů svých oplakával. Na
stěny příbytku dal napsati kající žalmy, aby byl stále na pokání
pamatován; žil život plný odříkání a často plakával nad poblou
zením za let mládí.

Sv. Bernard vedl tak čistý život, že se mohl andělu přirov
nati, a přece stále byl pamětliv několika nepatrných poklesl:
z mládí, a říkával s pláčem: »jak bych se mohl osměliti pozdvih
nouti očí svých k tak dobrotivému Pánu, nebeskému Otci, já
tak nezdárný syn?<

Sv. ]eronym v mládí dal se svésti k různým pošetilostem
od svých společníků; za to činil celý život také pokání, poslední
léta strávil na poušti v největším odříkání a postu. »Denně pláči,c
píše o sobě, »žaluji na své hříchy. A kdykoli si popláči a po
žaluji, zdá se mi, jakoby duch můj zalétal k zástupům duchů ne
beských.:

“Sv. Pavla, když ji upozornili, že samým postem a tuhou
kázní má tváře bledé a vyhublé, pravila: »Když jsem ještě by
dlela v Římě, líčila jsem tváře své, abych se světu líbila; nyní
se chci líbiti Bohu, a proto at tvář má pobledne postem a opadne.
Tehdy jsem oblékala tělo své drahým marnivým oděvem, at nyní
pocítí ostrost oděvu žíněného.<

Tak si počínali světci, aby unikli spravedlnosti boží po
smrti, došli už na světě milosrdenství a odpuštění.
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Jak budou překvapeni lidé světsky smýšlející, kteří jen ve
hříchu žijí, s pokáním stále odkládají, až zaslechnou poslední hlas
spravedlnosti boží: »Mnoho jest povolaných, ale málo vyvole

.nýchl Byls také povolán, ale vlastní vinou vymazán jsi z počtu
vyvolených. Odejdi, zlořečený, do temností, kde jest jen pláč a
skřípění zubů, kde červ svědomí nikdy neumírá a oheň nevy
hasne.: '

Bez pokání a polepšení'neni spásy. Cesta za Ježíšem jest
cestou odříkání, utrpení, svatosti a obětí. Zahleďme se denně na
sv. kříž, a poznáme, co učinil pro nás Bůh, a čím jsme my jemu
za to — dlužní.

Volejme denně před sv. křížem se sv. Ambrožem: »ó ]ežíši,
nezhrdej dílem rukou svých; tys přišel, abys hledal, co bylo za
hynulo; nedej mi zahynouti, kterého jsi předrahou krví svou vy
koupila — »Srdce čisté stvoř ve mně, Bože,: volej se žalmistou
Páně, »a ducha přímého obnov v útrobách mých. Nezamítej mne
od tváře své a Ducha sv. neodnímej ode mne. Navrať mi radost
spasení svého a duchem statečným utvrd mne: (Z. BO.), abych,
jehož jsi povolal, nalezen byl jednou mezi vyvolenými a blaže
nými. - V. Strk.

Posvěcení chrámu Páně.
Sociální význam chrámu Páně,

»Naplněnibudeme (vším) dobrým domu
tvého: svatýť jest chrám tvůj.<

(Žalm. 64, 5.)

Za dnešní doby jsou lidé, kteří chrám Páně za zbytečný
pokládají. Má-li se v některém městě stavěti kostel,_ vystupují
proti tomu. Zase jiní nechodí do kostela, vymlouvají se: Nic
tar'n nedostanu. K čemu kostely? Zavřete je, nebo ještě lépe,
zbořte je, a na místě jich stavte školy a nemocnice. Z těch-přece
lid něco má, ale kostely jsou pro naši tak vzdělanou a osvícenou
dobu zcela zbytečny. To a podobné můžeme nezřídka slyšeti a
čistí od lidí, kteří chtějí býti nejrozumnější, nejosvícenější a nej
pokrokovější. Nikdo z nás nebude popírati, že školní budova jest
velmi užitečná, ano i potřebná budova, a právě my, katoličtí
kněží, nikdy to popírati nebudeme, vždyt první školy vůbec za
kládali kněží. Právě tak nikomu nenapadne tvrditi, že nemocnice
není užitečná nebo že jest zbytečná; naopak každý si přeje, aby
v každém větším městě nemocnice zřízena byla. Papežové, bisku
pové, kněží založili mnoho nemocnic, nejen jinde, nýbrž i u nás
v Čechách. Jak se kněží njimají na př. slepých, hluchoněmých,
nezhojitelně nemocných! Ale právě tak jako školy a nemocnice,
ano ještě potřebnější jsou kostely. Proto dnes o posvěcení chrámu.
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Páněchcemeuvažovati,jaky soc1ální vyznam chrámy
Páně mají.

PojednánL
1. Katolický chrám jest dům pokoje. Pokoj jest velmi vzne

šený statek pro nás lidi. Jak smutně vypadá země, z níž pokoj
zmizel, válka zuří a veliké zpustošení působí! Jak nešťastná jest
rodina," když jí schází pokoj a láska; ani bohatství, ani důstOj—
nosti nemohou jí tento statek nahraditi. Jak politování hodně jest
teprve lidské srdce, když pokoj ztratilo, at třeba člověk chodí
v hedvábí a sametě, ať ho celý svět obdivuje. Poněvadž je tedy
pro nás pokoj tak vznešený skutek, napomíná nás sv. Petr (I. 3,
10. 11.): »Kdo' chce milovati život a viděti dobré dny . . ., hledej
pokoje a stíhej jejlc

Veliký básník Dante chodil jednou večer v předsíni klášter
ního kostela ve Florencii sem a tam, úplně pohřížen ve své my
šlenky. Za nějakou chvíli přistoupil k němu klášterní bratraptal
se ho zdvořile, čeho si přeje, co zde hledá. Dante odpověděl
krátce: »Hledám pokoje Ano, chrám Páně nám pomáhá nalézti
pokol

JV chrámu Páně trůní pravý král pokoje, bez něhož není
pravého pokoje, jak ukazují dostatečně dějiny celých národů a
jednotlivých lidí, Ježíš Kristus, kterého již proroci jakožto knížete
pokoje ohlašovali a při jehož narození andělé zpívali: »Pokoj
lidem dobré vůle lc Zde bydlí ve svatostánku a zve k sobě všechny
lidi pokoje milovné: »Pojd'te ke mně všichni, kteří pracujete &
obtíženi jste, a já vás ohčerstvímlc

V chrámu Páně obětuje se obět pokoje, která opět nebe se
zemí, Boha s člověkem smířila, a při níž kněz před přijímáním
právem se modlí: »Beránku boží, který snímáš hříchy světa, daruj
nám pokojlc

V chrámu Páně uděluje se svátost pokoje, svátost pokání.
Dříve nežli Spasitel dal apoštolům moc hříchy odpouštěti, řekl
významná slova: »Pokoj vámlc Kolik lidí nalezlo pokoj ve zpo
vědnici! Kolik lidí přistoupilo sem se srdcem plným nepokoje a
výčitek svědomí ——a opustilo to místo se srdcem plným nebe
ského pokoje! Jak člověk dostává tu zmužilost k nábožnému ži
votu, jak se zde učíme v dobrém pokračovati a vzhůru hleděti
— ke zdroji pokoje!

V chrámu Páně se nám také hlásá učení pokoje. Veškeré
učení, které zde slyšíme, směřuje k tomu, abychom vedli pokojný

„život, jak se sluší na dítky boží. Hledí nás přiměti k tomu, aby
chom s posvátnou vážností přemáhali zlé náklonnosti naší poka
žené přirozenosti. Bez toho boje není však žádného vnitřního pokoje.

Plným právem tedy pozdravujeme náš chrám jakožto dům
pokoje.

2. Katolický chrám Páně jest dále dům pravé svobody. Tu
snad pomyslí si někdo: Co má kostel se svobodou činiti? Svo
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body lze se domoci politickými boji neb zákony, které i svobody
poddaných uznávají a zajišťují. Připouštím to, ale přes to,jest
pravda, že i z chrámu Páně velmi veliký vliv vychází ve prospěch
pravé svobody.

Nejprve není pravé svobody bez Ježíše Krista. To dokazuje
zjevně staré pohanství. Tu žila více než polovice lidstva v bídném
otroctví. Tu bylo všude otroctví, otroctví v politickém životě,
otroctví v sociálním životě, otroctví v rodině. A všude, kde kře
sťanství se zapuzuje, nastává časem otroctví a tyranství. Vizte na
př. Afriku! Dřive tam s křesťanstvím vzkvétalo vzdělání a civili
sace, když pak Afrika od Krista odpadla, zahnízdilo se tam opět
hnusné otroctví. Pozorujte Francii na sklonku XVIII. století. Ve—
řejně a slavnostně se země ta zřekla Krista, a jaký byl následek
toho? Ukrutně tyranství a vraždění lidí, jaké Francie nikdy nevi
děla, a přece měli tyrani stále v ústech heslo: Svoboda, rovnost
a bratrstvíl Naproti tomu všude, kde missionář u divochů vzty
čuje kříž Kristův a oltář vybuduje, povstávají myšlenky pravé
svobody a začíná svítiti světlo pravého vzdělání.

Ano, drazí, bez Krista není pravé svobody; Kristus však se
nám hlavně hlásá v chrámech; v chrámě se k nám Kristus co
nejvíce přibližuje; Kristus bydlí mezi námi a sám se nám podává
v chrámu Páně.

V chrámu Páně dostává se nám vysokého šlechtictví, které
propůjčuje člověku, i nejchudšímu i nejnižšímu, milost posvěcu
jící, kdy se stáváme ditkami božími — jaká to_důstojnost pro
nás! Kdo však cítí se dítkem božím, kdo v živé víře denně se
modlí: »Otče náš, jenž jsi na nebesíchc, nemůže býti otrokem.
Kde se tak děje, tam jest otroctví zásadně odstraněno.

Právě v chrámu Páně nejlépe pociťujeme rovnost lidí. Kdežto
všude jinde nerovnost se uplatňuje, klečí v chrámě bohatý vedle
chudého, totéž učení se hlásá knížeti jako jinému člověku. Kde
křesťanské chrámy stojí, kde vysocí a nízcí rádi a pilně chrámy
navštěvují, tam není otroctví možné, a ku blahu lidstva se pro
past mezi chudými a bohatými co možná nejvíce vyplňuje.

Tak jest chrám Páně vskutku dům pravé svobody.
3. Chrám Páně je však též dům pravdy.
Pravda jest životním živlem lidského ducha. »Po čem touží

člověk více než po' pravděřc ptá se sv. Augustin. — Jen se po
dívej na květiny, stromy — jak všechny touží po sluncil VIZ
vlaštovky na podzim, jak od nás odlétají a hledají si zimní do
movinu. Co jest vlaštovce jižní domovina, co jest pro květiny
slunce, to jest pro lidského ducha pravda.

Po pravdě touží tedy duše má, když se táži: Odkud? Kam?
K čemu jsem zde na světěř A když zapadne opona tohoto ži
vota, co potom? Jest na onom světě Spravedlivá odplata? Šťastná
věčnost pro jedny == nešťastná pro druhé? Duše má chce určitou
odpověď na tyto otázky, chce rozluštění těchto záhad — žízní
po pravdě.
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Mohl-li svět, přátelé, zodpověděti tyto otázky před Kristem?
Nikoliv. jeden z největších mudrců starověku, Aristoteles, před
smrtí prý volal: »V pochybnostech jsem žil, v úzkostech umí
rám; kam jdu, nevím; bytosti všech bytostí, smiluj se nade
mnoulc

Zdaž dává odpověď na tyto otázky nynější svět bez Krista,
dávají nevěrečtí učenci odpověď na nejdůležitější otázky, které
myslí lidstva hýbají? Nikoli. Potřásají nevěrecky hlavou a praví:
Ignoramus — nevíme to.

K žíznící, toužící duši přistupuje tu vznešená, nadpozemská
paní.“) Podává jí zlatý pohár a dí: Pij jen, žíznící duše, a duch
tvůj se pozdraví — je to nebeský nápoj pravdy.

Neboť šel světem člověk, který mohl říci: ,já jsem pravdam
“ležíš Kristus přinesl nám pravdu z nebes, neboť byl Syn boží.
»Nikdy nemluvil clověk tak jako on.c (Jan 7, 46.) A nežli ode
šel ze světa, založil církev a svěřil jí celý drahocenný poklad
pravdy.

Nikoli státníkům, nikdli parlamentům, nikoli světským pro
fessorům_ vysokých škol, nýbrž apoštolům a jejich nástupcům,
biskupům a kněžím svěřilKristus tento drahocenný poklad pravdy.
V chrámu Páně hlásají se vznešené pravdy, které jsou tak důle
žité a blahodárné i pro sociální život lidstva, pravdy, které nás
poučují, jaké máme povinnosti k Bohu, k sobě a k spolubližním,
pravdy, které nás vybízejí dávati, co jest císařovo císaři a co jest
božího Bohu, pravdy, které křesťanské národy vzhledem kmrav
nosti a kultuře vysoko povznášejí nad všechny nekřesťanské ná
rody, jen když se jich dbá a když se zachovávají.

Tak jest chrám Páně vskutku dům pravdy.

4. Než chrám Páně je také dům lásky.
Dějiny svědčí, že o chudé bylo nejlépe postaráno za časů,

kdy byla živá“ víra a kdy s převelikým nákladem byly stavěny
velkolepé a nádherné chrámy Páně, jež podnes jsou chloubou ka
tolických obcí; a zkušenost učí, že právě závistníci, kteří litují
peněz na chrámy, pro chudé nejméně činí.

Že chrám Páně jest skutečně dům lásky, pravé lásky k Bohu
a bližnímu, ukazuje vše, co v kostele vidíme, zvláště však kříž,
který se na každém oltáři nachází, svatostánek, v němž dnem
i nocí božský Spasitel jako poustevník lásky dlí, stůl Páně, kdež
se Kristus každému z nás za pokrm a nápoj duše podává, přede
vším však oltář, na němž se každodenně obnovuje způsobem ne
krvavým obět na kříži. Ano, právě nejsvětější Svátost oltářní jest
zvláště bohatým zdrojem lásky, božským ohněm, kterým se často
jednotlivá srdce k vznešené, obětavé lásce rozohňují.

Dcera protestantského pastora, (známá básnířka Kordula
Perigrina), která později pravou víru a pravé štěstí nalezla, líčí

*) Totiž církev sv.
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nám zajímavě touhu zbožné duše po svatostánku. »Když jsem
byla ještě protestantkou,c píše, »v mládí, když jsem žila v nej
lepších pozemských okolnostech, jaké si člověk jen přáti může,
přece hluboko v mladém srdci byla prázdnota a mezera, touha a
žízeň, které se ničím nedaly ukojiti neb odstraniti, ačkoli samo
ještě vlastně nevědělo, po čem tak vroucně touží. Ale když jsem
v šestnácti letech po prvé do katolického chrámu vstoupila, když
po prvé se ke mně blížil lesk věčného světla, když jsem tajemný
vánek od oltáře pocítila, náhle se mi rozjasnilo, po čem vlastně
duše s horoucí vřelostí touží a žízní, jako jelen po čerstvé vodě,
co jí dosud přes nejbohatší pozemské štěstí scházelo: osobní blíz
kost, skutečná přítomnost živého Boha, o níž, ach — protestanté
nevědí a věděti nechtějí.:

Bohatě nadaná básnířka přijala v 25. roce věku svého ka
tolickou víru, a její básnická mysl nalézá až dosud nejvzneše
nější látku, ale i útěchu, posilu a posvátný pokoj před věčným
světlem.

Ale i v obyčejném životě ukazuje se často obětavá láska.
Tu jest hodný otec a výborná matka, věrní rodiče, kteří se po
celý rok 0 blaho svých dítek starají. dobře křesťansky je vycho
vávají a v každém ohledu dobrým příkladem je předcházejí. Ale
i tento ctnostný život, tato obětavá láska má původ svůj vchrámu
Páně. Zde, v chrámu Páně, přijali svátost stavu manželského, a
milosti této svátosti působí u dobrých manželů dlouhá léta jejich
života. V chrámu Páně dostávají slovem božím, modlitbou, sv.
svátostmi vždy znovu povzbuzení a milost k věrnému plnění svých
povinností, útěchu a posilu v kříži a utrpení, které žádné rodiny
neušetří.

Tak jest chrám Páně dům pravé lásky k bližnímu.
Závěr. Tak má tedy chrám Páně veliký sociální význam pro

lidstvo. Proto chceme chrám Páně míti vždy u veliké vážnosti, a
to tím spíše, poněvadž nám zde prýští bohaté zdroje pro blaho
našich nesmrtelných duší. Chrám Páně, dům boží, bude nám
proto vždy místem posvátným, kde se budeme rádi shromažďo
vati i tehdy, když to není přísnou povinností. Především však
budeme si vážiti mše sv., která se zde každodenně za nás obě
tuje. Ale i tehdy, když máme důležitou záležitost nebo když
těžký kříž nás tíží, spěchejme sem k ježíši Kristu ve svatostánku
přítomnému. Když tak budeme chrám svůj milovati a často a
zbožně jej navštěvovati, můžeme doufati, že i pro nás bude
v pravdě branou nebeskou. Amen.

7m: Neji. 703. Holý, O. Praem. farář v Holišově.
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Na neděli dvacátou po sv. Duchu;
Dle Patisse dr. Antonin Ondroušek, katecheta v Mladé Boleslavi.

»Sestoupil k němu a prosil ho, aby
přišel a uzdravil syna jeho.<

(Jan 4, 47.l

Zázračné uzdravení, o němž nám dnešní evangelium vypra
vuje, obsahuje velmi důležité a pro nás všechny velmi útěchyplné
naučení. Neboť dokud tento zázračně uzdravený byl ještě zdráv.
dokud nedoléhal žádný kříž na tuto rodinu, nedočítáme se ve
svatém evangeliu, že by se byl staral i jen jediný úd této rodiny
o Ježíše a Jeho božskou nauku, o jeho božský život, 0 víru
v Boha i člověka, o spásu své vlastní, jediné nesmrtelné duše.
Ano i když syn už se roznemohl a v nebezpečí smrti se nalézal,
nemyslil ani otec, ani matka, aniž kdo jiný na božského Vyku
pitele, nýbrž všichni se zajisté radili s jedním lékařem za druhým,
zkoušeli jeden lék za druhým, peněz a námah nešetřili, aby tak
zachránili život nemocného. Teprv když veškerá lidská naděje
zmizela, veškery pokusy vědy a umění selhaly, tak že evangelium
výslovně podotýká: >Počínal umíratic; nyní teprv nejvyšší nouze
vzbudila v otci myšlenku na Krista, víru v jeho všemohoucnost
a naději na jeho pomoc, a tak pospíchá on k Pánu nad životem
a smrtí: »Odebral se k němuc.

Tento královský úředník nepocítil snad dosud nikdy potřeby
srdce a ducha, ruce a oči k nebesům povznésti a semodliti.
Nyní však, když sužoval ho těžký bol srdce, když se zdál s ži
votem jeho syna jeho vlastní život zhasínati a počal poslední pa
prsek naděje mizeti, stala se mu modlitba vším. »Prosil ho, aby
sestoupil a syna jeho uzdravil.:

Ve štěstí bylo by to bývalo tomuto muži těžké, snad ne
možné, uvěřiti v Krista a jeho slova, nyní však, když těžkým
žalem navštíven, když ponížen byl, staly se srdce jeho a duch
jeho pro světlo a milost víry vnímavé. a sv. evangelium podotýká:
»A člověk ten uvěřil slovu, jež řekl kněmu Ježiš, a šel.: (Jan 4,
Sl.) Tato víra však měla za následek zázračné uzdravení jeho mi
lovaného syna, a tento div přivodil ještě větší zázrak. že i jeho
choť, jeho syn, jeho ostatní děti a celá jeho čeleď uvěřila; neboť
svaté evangelium dosvědčuje: >I uvěřil on a dům jeho veškeren.<<

Zdánlivě největší neštěstí bylo tedy příčinou největšího štěstí
pro ně nejen v čase, nýbrž i na celé věčnosti. Takový poklad
jest skryt v utrpení; avšak všichni lidé neumí ho nalézti. Proto
uvažujme tuto pravdu dnes blíže a dím k tomu účelu:

Největší milostí pro padlé lidstvo jest utrpení.

Pojednání.
Kdyby člověk nebyl klesl, nebylo by proň též žádného

utrpení. Země by byla zůstala proň rájem rozkoše, až by byl do
konalý vešel do blaženýcb slastí nebes.
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Hřích zničil veškero toto štěstí jednou ranou. Hřích však
pochází z vášní vnitrných a z dráždidel jejich skrze pět smyslů.
Zevnitř dráždí pozemské statky a uvnitř rozplameňuje se lakota;
zevnitř dráždí sláva světa a uvnitř rozplameňuje se ctižádostivost;
zevnitř dráždí smyslné požitky a uvnitř zkypí rozkoš. Lakota, roz
koš a ctižádostivost však jsou hlavním trojím zdrojem všech zlých
vášní, z nichž se veškeren příval hříchů v člověku rozpoutává, a
jako potopa pustoší veškero jeho štěstí dočasné a věčné.

Nuže, pozbudou-li tato dráždidla ke hříchu pro člověka svůj
půvab, tož nerozn tí se tak snadno vášně, a člověk už tak snadno
nezhřeší. Ztrácejí však svých vnad utrpením, neboť když zničí ne
hody statky a bohatství, stane-li se člověk neschopen, aby zí
skával a nabýval, a do utrpení chudoby je uveden, pak poznává
snáze pomíjitelnost a nicotu statků pozemských a nezhřeší více
k vůli nim. Bývá-li člověk svržen s výše slávy a vážnosti do hlubin
zapomenutí, opovržení a potupy, a do utrpení ponížení uveden.
pak pozná snáze pomíjejícnost a prchavost veškeré pozemské
slávy a nezhřeší k vůli ní více. Sténá-li člověk pod těžkou tíhou
křehkého stáří anebo v bolestech těžké nemoci anebo nezhojitel
ného neduhu, anebo pod tíhou hladu a žízně, vedra a zimy a
drsného zacházení, a bývá-li tak uveden do utrpení tělesných bo
lestí, pak poznává snáze pomíjejícnost a prchavost veškeré smy
slné rozkoše a nezhřeší k vůli ní více. Vidí-li člověk ve světě ze
vnější velikánskou zhoubu morem, hladem a válkou, neúrodou,
drahotou, požárem, povodní a zemětřesením způsobenou, zhrou
cení se vznešených trůnů, zánik mocných říší, zpustošení kvetou
cích měst, úpadek zámožných rodin, znetvořenou vědu, zneužité
umění, potupenou moc, a bývá tak zasvěcen do společných a
všeobecných utrpení člověčenstva v tomto slzavém údolí, pak na
hlíží bez obtíží pomíjejícnost a nicotu všeho pozemského, a ne
hřeší už k vůli němu.

Tak dělá utrpení hříchu a s hříchem všemu zlu konec, a
tisíce a tisíce hříšníků bylo ospravedlněno, poněvadž na ssutinách
pozemských rozkoší a štěstí plakalo a pokání činilo.

Největší milostí pro kleslé lidstvo je tudíž utrpení, poněvadž
hříchu přítrž činí, protože nás od hříchu osvobozuje.

Než utrpení smiřuje též Spáchané hříchy a to nejpřiměře
nějším způsobem.“Hříchy duše smířeny bývají zkroušeností srdce,
jakož sténá královský pěvec ku Hospodinu: »Více obmej mne od
nepravosti mé a od hříchu mého oéist mne, neboť nepravost svou
poznávám, a hřích můj proti mně jest vždycky. — Obět Bohu
duch zkormoucený, srdcem zkroušeným a pokorným, Bože, ne
pohrdneš.: (Žalm 50, 3. 4. 18.) Hříchy těla smířeny bývají utrpe
ním tělesným, nemocemi, tělesnými skutky pokání a sebeumrtvo
vání, o nichž sv. apoštol Pavel píše: »Nepanujž tedy hřích ve va
šem smrtelném těle, tak že byste poslouchali žádosti jeho; aniž
také vydáveite údů svých hříchu za nástroj nepravosti, ale od
dávejte se Bohu, jakožto z mrtvých oživlí, a údy své vydávejte
za nástroj spravedlnosti Bohu.: (Řím. 8, 12. 13.) »Neboť budete-li
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podle těla živi, zemřete: pakli duchem skutky těla mrtviti budete,
živi budete.< (Řím. 8, 13.)

Hříchy spáchané zevními statky bývají smířeny zevními
utrpeními na těchto statcích, chudobou, strádáním, almužny udě
'ováním. Stojít psáno: »Almužna od smrti vysvobozuje, a onať
jest, ježto čistí hříchy a činí, že nalézáme milosrdenství a život
věčný.<< (Tob. 12, Q.) jsou-li dobré skutky pšenici pro nebeské
stodoly, tož jest hřích plevou, utrpení však mlátičkou, jež pšenici
od plev čistí. Tak jest utrpení pro padlé člověčenstvo největší
milo$tí, poněvadž též vinu za hřích smiřuje a člověka úplně očišťuje.

]e-li však člověk čist ode všeho hříchu a viny, buďto ne
vinností anebo pokáním, tož vede ho utrpeníke vší spravedlnosti
a svatosti skrze ctnost a zásluhu. Píšeť sv. apoštol Pavel: »Chlu
bíme se také souženími, vědouce, že soužení trpělivost působí: a
trpělivost zkušení, zkušení pak naději, naděje nezahanbuje; neboť
láska boží rozlita jest v srdcích našich skrze Ducha sv., kterýž
dán jest nám.: (Řím. 5, 3. 5.)

Z těchto slov vidíme, že utrpení je též zdrojem všech ctností;
ano utrpení nutká nás téměř ke cvičení ctností. Neboť když ve
škerá pomoc mizí odevšad, jak útěchyplnou jeví se nám víra ve
všemohoucího, vševědoucího, nekonečně dobrotivého a milosrd
ného Boha! Když nás souží zášť a pronásledování, jak útěchy
plnou jeví se tu víra ve věčnou a spravedlivou odměnu! Když
jsme se stali osiřelými dítkami a ani otce ani matky více ne
máme, jak přepodivně milou jeví se tu víra ve svatou církev,
matku svatou, jež mírní s něžnou láskou bolesti svých dítek bal—
sámem své nebeské útěchy! Když nemoc, smrt anebo jiná nehoda
příčinou se stává, že čas, celý svět a život mizí. jak vznešenou
jeví se tu víra ve vzkříšení těla a život věčný! Pomstou a zuři
vostí soptící, nevěřící Šavel, tázal se, na zem povalený, jako zcela
věřící Pavel: »Pane, co chceš, abych činilřc (Skut. apošt. 9, 6.)

Utrpení činí pyšného pokorným, vilného prostopášníka mrav—
ným, marnotratníka střídmým, lakomce štědrým, zuřivce tichým,
lenocha pilným, zbabělého zdatným, zpozdilce moudrým, mou
drého svatým a dokonalým. A kdo pletl v nebi nejkrásnější ko
runy, koruny mučednické? Nebylo to utrpení? Ano, kdo otevřel
samo nebe padlým lidem zas? Nebylo to utrpení toho člověka
samého? Utrpení sledovalo veškery jeho kroky, utrpení veškera
jeho slova, utrpení všechna jeho díla, utrpení všecky okamžiky
jeho života, a vrchol jeho utrpení bylo dílo vykoupení. jako ta
kový král utrpení panuje on nyní ve své říši, a proto jest kříž
jeho trůn, jeho žezlo a' jeho meč; proto stojí kříž jako znamení

„vítězství v chatách chudých, jako na korunách králů; proto pa
nuje kříž nad zemí za mořem až do končin země.

Kříž jest proto střediskem celého křesťanství dle slov Kri
stových: »Chce-li kdo za mnou přijíti, vezmi kříž Svůj na sebe
a následuj mnel: (Mat. 16, 24.) a >Kdo nebéře kříž svůj na sebe
a nenásleduje mne, není mne hodenlc (Mat. 10, 38.) Proto volá
svatý apoštol národů Pavel pln nadšení: »Daleko to budiž ode
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mne, abych se chlubil v něčem jiném, leda v kříži našeho Pána
Ježíše Krista.< (Gal. 6, 14.) A všichni svatí objímali jásajíce kříž
s heslem sv. Terezie: »Bud trpěti anebo zemřítix

Cesta utrpení, cesta kříže a žádná jiná, vede od hříchu ke
ctnosti, vzhůru ke svatosti, do nebes, až ke spojení s Bohem, a
cestou utrpení a kříže jde celá církev, a dnes bolestněji a krva
věji, ale též zdatněii a silněji než kdy jindy.

Nuže, nejmilejší, následujme jako hodné dítky matku církev,
a uprostřed v souženích naší doby pomněme na výrok apoštola
národů: »Slovo kříže jest bláznovstvím těm, kteří hynou; těm
však, kdož spasení budou, jest silou boží.: Amen. (I. Kor. 1, 18.)

Na neděli dvacátouprvou po sv. Duchu.
Jak škodlivými jsou i hříchy všední.

Napsal Dr. Karel L. Řehák.

1. Dnešního evangelia podobenství o králi, jenž chtěl počet
klásti se'služebníky svými, z nichž mnohým veliké poklady byl
svěřil, označuje Pána králů, Boba samého, jenž různým lidem
svěřil na čas pozemského jich života rozličné statky. [ bude s nimi
při smrti jich pak účtovati, kterak _sestatky těmi pro čest boží,
své i svých bližních blaho hospodařili. Statky těmi vyrozumívají
se ale různé milosti, jichž sám Bůh na světě popřává, a jichž
máme dle vůle jeho užívati, a tak pro čest boží, blaho své ibliž
ních svých působiti. I bude museti jeden každý v den smrti své
Bohu zodpovídati se ztoho, jak s milostmi svěřenými zápolil.
Čím více komu bylo svěřeno, tím více bude i od něho žádáno;
avšaki komu málo bylo svěřeno, ten i z toho mála bude muset
odpovídati.

1 zdá se mnohým, že jen málo odpovídání míti budou, po
něvadž málo měli svěřeno; ale i z toho mála bude při soudu
rozhodnuto buď pro věčnou blaženost, anebo pro věčnou záhubu;
a proto třeba i toho mála svěřeného bedlivě si hleděti. jinými
slovy: I kdo nedopouští se hříchů těžkých, smrt věčnou s sebou
přinášejících, musí býti věrným Bohu i u věcí nepatrných a všed
ních, ježto všem platí výstraha sv. Pavla (Filip. 2,12.): :S bázní
a s třesením spasení své konejteh a na pravdě jest, co dí sv.
Jakub (3,2.): »Ve mnohém zajisté klesáme všickni.:

Také v očích našich mnohé věci zdají se býti snad pouhými
maličkostmi a hříchy všednimi, kdežto před Bohem jsou to pro
vinění veliká. Proto pro spasitelnou bázeň třeba uvážiti, že i to,
co se nám zdává maličkým, obsahuje mnohdy větší zlovůli, nežli
si myslíme; a sice proto, že
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a) uráží Boha;
b) počtem vzrůstá; a
&) Boha ku pomstě vyzývá,

2. Není věru maličkostí provinění nižádné, když jedno každé
uráží Boha, našeho svrchovaného Pána, Pána nebes i země. V ži
votě obecném váží se každá urážka dle toho, čím výše postave
ným jest uražený. Potupí-li kdo stavem sobě rovného, nebývá
usmíření nesnadným. Potupí-li kdo rodiče nebo představené vrch
nosti své, totéž potupné slovo padá daleko více na váhu, a přís
něji bývá trestáno. Potupil—liby kdo tím'též slovem krále, snad
dlouhým žalářem potupy té odpyká. Co pak jsou ale všichni
císařové i králové celého světa proti králi všech králů, všemohou
címu Bohu? Proto co se nám zdá snad urážkou velebnosti božské
jen nepatrnou, snad jest velikým a trestuhodným provinčním
proti Bohul

Rovněž jako i mnohé skutky, jež se zdají býti velikými
před celým světem, mají mnohdy malou aneb docela nižádnou
cenu před Bohem. Proto také napomíná Spasitel ku pokoře slovy
(Luk. 17, 10.): »Když učiníte všecko, co vám přikázáno jest, rcete:
Služebníci neužiteční jsme; co jsme povinni byli učiniti, učinili
jsme.: Jestliže ale i ten, kdo všecko vykonal, co Bůh v přikázá
ních svých nařídil, za služebníka neužitečného považovati se má:
co má o sobě souditi teprv ten, kdo Boha přímo uráží, byť se
mu i zdálo, že urážky ty velikými nejsou?

Proto také všichni světci i veliké skutky své za nic nevážili
před Bohem, a za provinění, mnohdy zcela nepatrná, tuhé pokání
činili. Tak sv. Alois, jenž jako nerozumný ještě pacholík byl ně—
jaká ošklivá slova mluvil, jichž smyslu posud ani nechápal, jak
byl právě od lehkomyslných vojáků otce svého slyšel, a i vojá
kům jednou něco prachu uzmul, když ku poznání rozumu přišel,
co nejtužšim pokáním, až do konce života svého konaným, tyto
nerozvážně kousky na sobě trestal.

O Eleazarovi, jednom z předních zákoníků, muži starém,
vypravuje 2. kniha Machabejských (6, 18.), že měl požití masa
vepřového na znamení, že zřekl se zákona židovského; ale ani
tolik málo neučinil, aby život svůj zachoval, ale prohlásil: .Ne
sluší se na náš věk, stavěti se tak, abych dal pohoršení mladším.:
Načež s myslí veselou kráčel bolestné smrti vstříc na popraviště.

Mnozí svatí mučedníci byli vyzváni, aby jen zrnka kadidla
zapálili před modlami, anebo na znamení kříže šlápli, a tak života
svého zachovali; ba mnohdy velikého bohatství a vysokých hod

“ností nabyli; ale neučinili pohanům po vůli, ač se to věcí mali
čkou býti zdálo, nýbrž volili raději smrt v plamenech, ve vodě,
na mučidlech, aby Bohu věrnost zachovali. Tolik vážili i dle do
mnění nepatrné urážky Boha.

3. Hříchy všední ale, jestli se jim kdo nebrání, vzrůstají po
nenáhlu na hříchy větší i největší.
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Mrzutost, i když je malá, bývá přece časem k nesnesení,
když se často opakuje; a podobně stává se nesnesitelným Bohu
ten, kdo ho každodenně a bez všeho ostýchání uráží tím, žejest
všetečným ve svých pohledech, zvědavým v poslouchání věcí ne
náležitých, mlsným v jídle a pití, dobrovolně roztržitým při svých
pobožnostech, neopatrným v řečích a nedbanlivým ve svých po
vinnostech.

Ale nejen že množství malých provinění, jsouc nahromaděno,
Bohu protivným se stává, tak že člověka v konání vůle jeho
vlažného již proto počíná vyvrhovati ze svých úst (Ziev. 3, 16.).
avšak člověk takto žijící a hříchům menším navykající dopouští
se pak snadno i hříchů smrtelných, jichž konec bývá zahynutí.

Před šedesáti lety popraven byl v Mladé Boleslavi loupežný
vrah, rodem z Turnova. Proč přišel až tak daleko? Bylo zjištěno,
že v mládí kradl tužky a péra; při řemesle zlatnickém kradl
pánovi různé drobotsny. aby mohl mlsotě své hověti; ana konec,
že hříšných žádostí záhy v sobě nepotíral, loupil v noci v krámě
tabáčníka; a když ten se probudil a se bránil, zabil její

A tak se to má i s jinými hříchy. Kdo některé hříšné žá
dostivosti záhy neodporuje, ten se toho dočká, že ponenáhlu
stane se otrokem jejím. Proto také praví sv. Augustin: »Podej
ďáblovi jen vlásek; a on bude splétati vlásek ke vlásku, až splete
z nich celý provaz, na němž tě jako otroka potáhne do pekla!:

4. Ale i kdyby se nestalo z malých, všedních hříchů to
nejhorší, jsou ony přece vždy urážkami Pána Boha a trestány
bývají od něho. Ovšem že jest Bůh nejvýš milosrdný, dobrotivý,
shovívavý, a neodnímá nám ihned přátelství svého, když ve své
křehkosti a slabosti ve věci nepatrnější ho urážíme; avšak on jest
i svrchovanou měrou spravedlivý, a proto také i všední hříchy
neusmířené tresce, a sice buď na světě, anebo po smrti v očistci.

A trest v očistci jest tolik hrozný a bolestný jako v pekle,
toliko s tím rozdílem, že nešťastníci v pekle trpí beze vší naděje
na ulehčení po celou věčnost; kdežto duše v očistci vědí, až si
zasloužený trest odbudou, a duši svou jako zlato v ohni v očistci
očistí, vejdou v radost Pána svého. O mukách pekelných ale platí
jako o blaženosti v nebi (I. Kor. 2, 9.), že oko lidské nevidělo,
ucho lidské neslyšelo, srdce l_idské nepocítilo, co Bůh připravil
duším na věčnosti. Zena Lothova přes zákaz anděla vyvádějícího
ji z hořící Sodomy obrátila se zpět k nešťastnému městu, a
z trestu proměnila se v solný sloupl Taková jest přísnost boží.
jest to tedy pouhou maličkostí, Boha lehkomyslně urážeti hříchy
všednímiř

Proto litujme vždy před uložením se ke Spaní všech i nej
menších provinění svých, a častou svátostní zpovědí se očišťujme,
abychom Bohu snáze věrnost zachovali, a při smrti uslyšeti za
sloužili: »Pojď, služebníče věrný, že nad málem jsi byl věrným,
nad mnohým tě ustanovím. Vejdi v radost Pána svého.c Amen.
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Neděle dvacátaprvá po sv. Duchu.
Podobenstvím dnešního sv. evangelia chce ]ežíš Kristus do

cíliti toho, abychom nepřátelům svým rádi, ochotně a ze srdce
odpouštěli, přesvědčivše se. jak ochotně a jaká bezpráví odpouští
nám Bůh. V Adamovi všichni jsme zhřešili, všichni Boha těžce
urazili. A nebylo jiné cesty ke spáse, než aby ten Pán, který byl
uražen, odpustil těm, kteří jej urazili. Nemohl-li celý svět jinak
býti spasen než odpuštěním, ani ty, příteli, jinak spasen nebudeš,
než odpuštěním. Ale Pán ti neodpustí, kdybys ty neodpustil tomu,
kdo ti ublížil, kdo tě urazil.

Bůh má mnoho protivníků. Jsou to všichni hříšníci. Kdyby
se tebe Bůh otázal: »Co mám činiti se svými protivníky? Mám
se nad nimi nade všemi pomstiti, je zahubiti, nebo mile jim od
pustitiřc Jakou bys dal Bohu svému radu? Vím, že bys řekl:
» Bože, ačkoli jsou hříšní, smiluj se nad nimi, neodvracej tváře
své od nich, přijmi je na milost a dobrotivě jim odpust.c

Hle, příteli, Bůh se má smilovati nad svými protivníky, má
dle tvé rady odpustiti, ale ty se chceš nad svými protivníky mstíti,
je pronásledovati a jich nenáviděti?

Pojednání.
V Mexiku byl kdysi setník jeden zákeřně těžce raněn. Když

chystal se již ke smrti, přivedli mu jeho vojíni toho zlosyna, který
na něho střelil, a čekali, že těžký trest na něm bude vykonán.
A co učinil umírající setník? Poručil, aby zajatce v pokoji pro
pustili. Když se vojíni tomu divili, pravil jim: )Strojím se na
cestu do věčnosti a vroucně si toho žádám, aby mně Bůh pro
vinční mé odpustil. Musím proto i já odpustiti nepříteli svému.<
(Sachinus in hist. Soc. p. 5.)

A dobře jednal tento křesťanský hrdina. Bůh neodpustí tomu,
kdo neodpouští bližnímu. Sv. Augustin dí: »Pravda věčná lháti ne
může.< (Euchar. ad Laur c. 74.) A slova Pravdy věčné jsou tato:
»Tak i Otec můj nebeský učiní vám, jestliže neodpustíte jeden
každý bratru svému ze srdcí svých.

Snad řekneš, uražený člověče: »Já svému nepříteli odpouštím,
ale nechci ho ani vidět, nechci s ním mluvitla Milý přítelil Což
kdyby také tak tobě Bůh hříchy tvé a viny odpustil a kdyby
řekl: »Odpouštím tobě, ale na věky na tebe nechci laskavě po
hlédnouti.c Radoval by ses z takového odpuštění? A pamatuj:
jakou měrou měříš jinému, takovou ti také bude naměřeno.

Pravíš, že jsi těžce uražen. Věz však, že bližní, když proti
tobě těžce zhřešil, těžce i Boha urazil. A Bůh odpouští, zapomíná,
ty však nechceš odpustiti, nechceš zapomenoutil Což jest čest tvá
větší cti božské? _

Snad čekáš, aby se nepřítel dříve před tebou pokořil a za
důvod udáváš, že on jest původcem hněvu a nepřátelství. Pohled,
prosím, na svého Vykupitele! Petr ho zapřel, ]idáš ho zradil. On
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však Iidáše k stolu svému pozval, sám k němu napřed v zahradě
Getsemanské laskavě promluvil. Na Petra laskavě pohlédl dříve,
než se k němu tento odvážil očí svých obrátiti, nás všechny mi
luje, i když jeho nepřáteli jsme. Krásně praví tu Miláček Páně:
»V tomt jest láska, ne že bychom my Boha milovali, ale že on
prve miloval nás. Poněvadž Bůh tak miloval nás, i my máme jedni
druhé milovati.< (1. Jan 4, 10. II.)

Vymlouváš se snad, kdybys odpustil, že by nepřítel tvůj
teprve zpyšněl & ještě odvážnějším se stal. Ale Kristus praví, že
uhlí řeřavé na jeho hlavu shromažďuješ, t. j. že láskou tvou, tvým
odpuštěním nepřítel k podobné lásce bude přiveden, třebas ne
hned. A čí náhled tu více platí, Kristův nebo tvůj?

Namítáš, že tě škůdce a nepřítel tvůj ani za odpuštění ne
prosí, nežádá. Ale prosí tě za odpuštění jemu Kristus, když voiá:
»Milujte nepřátele své, dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, a mo—
dlete se za ty, kteří vám protivenství činí a utrhají vám, abyste
byli synové Otce svého, jenž jest v nebesích.<< A ty bys chtěl
Krista oslyšeti?

Ať jsi tedy uražen od kohokoli a jakkoli, odpusť, ze srdce
odpust, smiř se. Podej ruku nepříteli svému a Pán ježíš svou
rukou, svou krví smaže všechen seznam hříchů tvých; touž pře
drahou krví zapíše jméno tvé do knihy života a jednou při sko
nání tvém pravici svou ti podá a do blaženosti věčné tě uvede.

Všemohoucí, věčný Božel ]á ubohý hříšník padám k- no
houm tvým a žalostně vyznávám: já jsem ten nemilosrdný slu
žebník, který jsem svému spoluslužebníku, svému bližnímu od
pustiti nechtěl. Nenáviděl jsem toho, kterého jsi ty láskou věčnou
miloval. Zkázu a neštěstí přál jsem tomu, kterému jsi ty krví svou
štěstí věčné avšechno dobré vydobyl. Ach, Pane, lituji. upřímně
lituji tohoto poblouzení svého. Slituj se nade mnou, Bože, Vy—
kupiteli můj, a nenakládej se mnou podle zasloužení mého, ale
podle nesmírného milosrdenství svého. Já od nynějška z lásky
k tobě, dobrotivý Pane můj, chci vždy odpustiti i největším svým
protivníkům a škůdcům. Odříkám se vší pomsty, ano místo ní
chci jim, kde mi jen možno bude, dobře činiti. Dej mi, 6 Ježíši,
srdce nové, srdce ke všem, i k nepřátelům laskavé. Amen.

703g“ Staněk.

Na slavnost Všech svatých.
Svatí pochází ze sv. rodin.

»Blahoslavení, kteří lační a žízní po
spravedlnosti.c (Evang.)

Povinnosti rodičů.
O Abrahamovi dí Písmo sv., že Hospodin děl k němu:

»Vzhlédni k nebi a sečti hvězdy, můžeš-li.: A řekl mu: »Tak
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bude símě tvé.c Semenem Abrahamovým rozumíme všechny duše
spravedlivé a svaté. Sečtěme hvězdy na nebi a seznáme, že to nemožno,
neboť jen některé nám viditelné jsou. Sečtěme světce na nebi a není
nám to také možno, protože jen o některých nám známa jest
spravedlnost jejich a jen někteří zvláštní postavení jsou od církve
na svícen, aby nám svítili ve zdeiší tmě. Kterak se stali svatýmiř
Lačnili po spravedlnosti a nasycení byli, proto blahoslavení jsou.
Žádný z lidí, který nechtěl býti spravedlivým, "sejím nestal. Žádný.
který toužil po spravedlnosti, nezůstal ničemným člověkem. Clověk
musí napřed chtíti a teprve potom se dostavuje výsledek. Proto
blahoslaví Spasitel lačnící a žíznlcí po spravedlnosti, nebot on
věděl, že milosti boží dostává se všem, kdož po ní touží.

Odkud brali svatí počátek spravedlnosti své? Z rodiny. Ro—
dina jest původ spravedlnosti a proto má rodina vážné povinnosti
ku dítkám, a o nich dnes budeme rozmlouvati. Bůh milostí svou
osvěť nás, abychom všichni lačnili po spravedlnosti a také ku sva
tým připočteni byli.

Pojednání
1. Srdcím rodičů jest Bohem dána láska k dítěti. Je to cosi

přirozeného, neboť i všecko stvoření miluje svůj plod. Podívejme
se jen do hnízda ptáčat nebo do úlu včel, jakou tam uvidíme
lásku. Proto také i u lidí jest láska k dítěti samozřejmá. Těch
několik krkavčích matek neb otců, které se zapomínají nad svým
dítětem, můžeme přičísti k řídké výjimce. Ale jest důležito, aby
láska nevybočila, nebyla přílišnou, což se dosti thSta stává. Slý
chali jste někdy o »opičí láscecř Co to slovo znamená, pochopíte
hned, když vám povím nemrav opic. Opice lízají svá mláďata a
a mačkají ve svých drápech tak náruživé, že je často samou lá
skou uškrtí. O uškrcení u lidí není řeč, ale o zkažení. Neboť
»opičí láska-= u rodičů působí, že na místě, co mají dítky pro—
spívati v dobrém — pro samé mazlení a pro promíjení jim nejen
chyb, ale i zlomyslností — zkazí se a nestanou se z nich žádné
hvězdy pro nebe, nebot nelačněli po spravedlnosti. Z dětí hýčka
ných nikdy nebylo mnoho. Opičí láska na nich neviděla žádných
vad, ale samé přednosti, nelačněli po spravedlnosti a zůstali lační.
Rodina odchovává světce: 1. kázní křesťanskou, 2. poučením,
3. modlitbou, 4. příkladem.

2. Slyšte příklady kázně. O sv. Blance, která chtěla viděti
Ludvíka raději na marách než ve hříchu, jsem se zmínil; to byla
pravá láska mateřská. Matka makk., jak o ní Písmo sv. vypráví,

„viděla sedmero synů svých zmírati proto, že chtěli věrně zacho
vati zákon Páně, a sedmého, nejmladšího & nejslabšího, posilňo
vala k mučednictví, poukazujíc mu na nebe řkouc: »Synu můj,
smiluj se nade mnou, kteráž jsem tě v životě po devět měsíců
nosila a po tři léta mléko dávala a tě krmila, a k tomu věku
přivedla, prosím tě, synu, abys pohleděl na nebe i na zem a na
všecky věci, které vnich jsou, a poznal, že z ničeho učinil je Bůh
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i lidské pokolení. . nebudeš se báti toho kata, ale hoden bratří
svých, podstup smrt, abych tě v onom smilování zase s bratřími
tvými přijala..

Tak mluvila matka makk.,aby dítě jediného hříchu uchrá
nila. Ta svatá matka měla svaté syny. Podobně jako o matce
makk., vypráví Písmo sv., vypráví skutkové mučedníků osv. Per
petue a Felicitě, mučednicích.

Vidíme na všech křest. rodičích lásku, ale lásku spořádanou.
Pečují o tělo, ale hlavně o duši. Neboť tím jim zabezpečí štěstí,
když jim vtisknou do duší ctnost. Nejlepším dědictvím, které by
rodiče dítkám mohli zanechati, by bylo, zanechati jim ctnost za
dědictví. Ta se však odkázati nedá, nýbrž každý si ji musí osvo
jiti ——lačněním po spravedlnosti, a touha po ctnosti v.dětech se
budípoučením.

3. Slyšte příklady poučení. Čtěte Písmo sv., jak starý sv.
'lobiáš napomíná svého mladého Tobiáše, jak mu vtiskuje kázeň
boží, jak ho napomíná aby si z chudoby nic nedělal, ale šlechet
ným byl, napřed (kapitola 4.) mu doporoučí matku míti
v uctivosti, pak hned mu připomínábázeň boží, varuj
se, abys nikdy nesvolil ke h ří c hu, pak jej napomíná k almužn ě
a k dobročinnosti, varuje před smilstvem, nebuď pyšným a po
dobnými řečmi učí sv. otec sv. syna. Ale příklad Tobiáše starého
byl mocnější než jeho dobrá slova.

Starému Tobiáši nemohl syn jeho říci, jako řekl jeden syn
otci svému, když jej napomlnal, aby neklel, že to Bůh slyší, a
malý chlapec zcela moudře se zeptal: >A Vidí Pán Bůh také
všeckořc »Ano,< dí otec. »Pak vás včera viděl také opiléhoix
A tak to malé robátko zahanbilo staršího svým jednoduchým otá—
záním se.

Zajisté nemůže se dařiti ctnost tam, kde není u všech oprav
dové touhy po ní. Coje strojenéa co opravdové, hned se rozezná.
Většina z nepřehledného zástupu svatých & světic božích učili se
ctnosti z úst otců a matek svých a příkladem na jich vlastnim
životě viděli znázorněnou ctnost křesťanskou. Na klíně sv. Lud—
mily, báby své, učil se sv. Václav bázni boží, sv. Jan Nepomucký
od starých, zbožných rodičů,. učil se základům sv. života, "a tak
jest pravidlem, že v křesťanské rodině daří se křesťanské vycho
vání. To jest pravidlem, ovšem může míti také tu a tam výjimku.
Kde má však dítě vzlti lásku ke ctnosti, když k ní není povzbu
zeno, nevidí příklad dobrý před očima svýma a často otec zá
možný ani se nepostará, aby dítě jeho mělo katechismus a bibli
ckou .dějepravu. Kde by se vzala lačnost po spravedlnosti u ta
kového dítěte?

Po čem vidí malinké toužit a bažit veliké, po tom také
touží a baží. Tak jako malé dítě vidouc otce kouřit, sahá po
jeho dýmce, protože tak vidí, tak to malinké dítě vidouc se
starší modlit, také touží, aby se mohlo s nimi modliti, rozvíjí se
v něm touha po tom, "covidí na velikých. Proto dílnou svatosti,

Rádce duchovní. 36
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školou pro budoucí obyvatele nebes jsou vaše krby a vaše ro
diny, jsou vaše řeči nejlepším kázáním, jímž učíte je moudrosti,
vaše skutky jsou nejlepším zrcadlem, v nichž mladí vzhlíží; budte
si toho vědomí a nezapomínejte na velikou zodpovědnost, která
proto na křesťanské rodině lpí.

Překrásný příklad modlitby dává nám v době nejnovější
rodina, z níž vyšel kardinál Vau gh an, londýnský arcibiskup.
Tato církvi vždy věrná rodina měla 13 dětí. Otec chtěl z osmi
synů míti vojáky; matka dvacet let se modlila, aby Bůh dal všem
dětem povolání k životu duchovnímu. Z pět dcer vstoupilo pět
do kláštera a z osmi synů bylo šest kněžími, a to tři biskupové!
Vidíte jasně, jak mocně působí touha po dokonalosti a jak se
takřka na jiné přenáší. Proto vás tak snažně prosím, abyste vro
dině to působili, co chcete dobrého na dětech viděti. Domov
jest první školou ctnosti a povolání.

Přečetl jsem mnoho životů svatých a shledal jsem, že jen
několik jich bylo, kteří měli chybující rodinu a přece v ní se
nepokazili, to jest jako bílá vrána, a tu obyčejně jiný muž nebo
žena ctnostná působili na dítě, že lačnilo po spravedlnosti. Aopět
můžeme stopovati pravdu slov Páně: »Blahoslavenl, kteří lační a
žízní po spravedlnostic, na samotném vězení státním. V anglickém
městě Manchestru jest veliké vězení pro spustlou mládež pod 17
let. Tam bylo shledáno, že na 100 uvězněných mladých káranců
připadá jich 60, již měli rodiče právě téže neřesti oddané, pro
kterou zavření jsou, 30 že jich mělo rodiče lehkomyslné -— a
jen 10 ze 100 že pocházelo zrodičů řádných. Blahoslavení, kteří
lační po spravedlnosti.

Rozličné jsou rady, jaké se dávají lidem, kterak by se lépe
světem protloukli, lepších výsledků se dodělali a pod. Jedni radí
věci takové, že se až poněkud pořádný člověk musí rdíti studem,
že se takové věci mohou doporučovati. Pán Ježíš nám v dnešním
evangeliu mluvi také o blahoslavenstvích a uvádí jich osmero.
Ta blahoslavenství Páně se valně liší od rad, které dávají jiní ku
blahoslavenému životu. Kdo má pravdu?

Nesmírná je touha duše — ji může-vyplniti než Bůh aspo
kojenost ona, která činí člověka šťastného, přece jen na vždy zů
stává: čisté svědomí, život bezúhonný. Poslyšte dva příklady. jeden
ze života slavného pohana a jeden ze života nepatrného člověka.
Perikles, slavný muž a státník řecký, který v devíti bojích vítězil
a obdržel znaky vítězné — umíral a kolem něho stáli přátele
jeho a těšili jej, ale on poučil je a řekl: »Všecka ta vítězná zna—
mení a všecka čest, které používám, nemohou vyvážiti ani dost
„málo vědomí jediného dobrého skutku.: Tak slavný pohan. Muž
druhý, o němž jsem slíbil dáti příklad, byl chudý, poctivý, kře
sťanský dělník, který sebe i své řádně živil a dobré jméno jim
zachoval jako přičinlivý, vzorný muž. Také on umíral. Dítky stály
kolem jeho lože v pláči, že ztrácí dobrého živitele svého. Rád by
jim otec byl zanechal peníze nebo pole, aby se Spíše protloukly
životem, ale neměl ničeho podobného, jen jednu věc, a tu jim
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odkázal řka: »Milé děti, já vám odkazuji svůj život.: A to slovo
vtisklo se do srdcí dětí jeho, že snažily se býti tak poctivými a
přičinlivými lidmi sobě a jich otci ke cti,

Hle, křesťanští rodiče, žijte tak, abyste také mohli právem
odkázati dětem svým život svůj za vzor života dětem a sobě pro
odměnu věčnou. Amen. Fr. Vaněček.

Na Dušičky.
Dvojí smrt.

»Uloženo jest lidem jednou umříti a
potom bude soud.: (Žid. 9, 27.)

Dušiček — den mrtvých — vše, v kostele, na hřbitově,
zkalené nebe, o zeleň a květy oloupená země ——vše dnes při
pomíná smrt. Dvojí smrt stojí dnes ve hrozné vážnosti před očima
našima: ona smrt, kterou jsme na svých zemřelých už viděli, a
smrt druhá, nejistá kdy, a přece nade vše na světě jistá: naše
vlastní smrt, která nás všech jednou docela jistě čeká. Neradi
slýchají lidé o smrti mluviti, mnozí jsou tak citliví, že před nimi
člověk slova »smrtc ani vysloviti nesmí, aby jich nerozčilil. Ne
vyhýbejme se aspoň dnes, v den mrtvých, smrti, abychom se
jednou nemusili hrůzou třásti a zoufati, až i s námi k smrti
dojde.

I. Smrt cizí.

Mnozí z nás už častěji viděli smrt, ve vlastním domě, na
vlastních příbuzných. Jest hrozno viděti člověka umírati. Když se
zabíjí, umírá zvíře, neděsíme se, i dítě klidně na to hledí. Už to
tak od Stvořitele zařízeno, aby svět zvířecí člověku za potravu
sloužil. Ale jak je nám u srdce, když vidíme umírati člověka?

Úzkostí a bolestmi trápen leží nemocný na loži utrpení. Tak
smutno, dusno, mrtvo je v jizbě, tiše skrápějí slzy po tvářích
kolemstojících, slyšeti jen chrapot umírajícího. Najednou se tělo
zachvěje, jakoby se nechtělo odděliti od duše, která už dávno
k odchodu se chystala a teď konečně prchá z chorého těla, ještě
jeden, dva chropotné vzdechy a potom je ticho navždy. Duše je
oddělena od těla a hned na místě smrti koná se nad ní soud
soukromý a v několika okamžicích je o ní rozhodnuto pro celou
věčnost. A tělo bezduché leží ztuhlé a zsinalé, obličej mramorové
bledý, nos zašpičatělý, rty promodralé, napolo otevřené, oči
v sloup obrácené s matným, sklovitým leskem, hrozný pohled:
tot smrt ve hrozném svém majestátě. Smrt jest pokuta za hřích:
na mrtvole lidské viděti, co jest hřích, hřích, jejž lidé páchávají
s úsměvem na rtech.

*
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Dva pocity vzbuzujepohled na mrtvolu v srdci živých:
pocit lásky a pocit bázně.

Láska. Kdo někoho miloval za živa, dvojnásob pociťuje
lásku tu, když smrtí od něho na vždy pro tento svět bývá od
loučen, tu teprve opravdu cítí, co vzemřelém ztratil, a slzy, jimiž
skrápí mrtvolu chladnou, polibky, jimiž celuje údy ztuhlé, doka
zují lásku tu. Ale jestliže někdo někoho za živa nenáviděl, jeho
se bál, nenávist a bázeň mění se přede tváři smrti v soustrast,
úctu a lásku. Už stařl Římané říkávali: »De mortuis nisi bene -—
o mrtvých jen dobřec, a tak, činíváme i my křesťané. Byl—linám
někdo svými chybami, Svou svárliv'ostí na obtíž a břemeno, jak
mile zhasl, neodvažujeme se zlým vzpomínati naň, nemluvíme,
pokud možno, o jeho chybách, máme s ním soustrast, vzpomí-'
náme raději jeho dobrých vlastností: smrt usmiřuje všecko.

Bázeň. Ale při vší lásce ozývá se zároveň v srdci živých
bázeň z mrtvých. Nehybně leží mrtvý, už nevstane, už nikomu
neublíží: a přece se ho živí bojí. Nemají odvahy spáti s ním
v jedné světnici při otevřené neb zakryté rakvi. Kde jen možná,
nechávají ho v pokoji zvláštním samotného. A zajdi jen do svět
nice, kde na lavici nebo v rakvi leží mrtvola, kde okna černě
zastřena, kde olejová lampička chabě osvětluje temnou prostoru
a matné paprsky vrhá na zsimlý obličej mrtvého, a zavři dveře
a klekni .si k mrtvole a pevně se zahleď do bledé tváře a —
modli se za zemřelého: tvá modlitba pro úzkost za mnoho ne
bude stát a dlouho nevydržíš v té ponuré jizbé. — A ani se ne
mohou dočkati živí třetího dne, aby z domu a dozemě se do
stal mrtvý, jde z něho strach.

To jest smrt ve své hrůze, to jest pokuta za hřích.
Ale nade vší bázní a strachem'musl zvítěziti láska naše

k mrtvým, nesmíme na ně zapomínati, musíme je milovati, i když
nás od nich dělí hrob. Vimet, že duše jejich trpí v očistci a že
odtud k-nám o pomoc úpějí. Pomáhejme jim modlitbou, almuž
nou, obětujme za ně svoje práce, kříže, dávejme za ně, sloužiti
mše, svaté,.obětujme za ně mše svaté, jimž .obcujeme, obětujme
za ně často sv. přijímání._

II. smrt vlastní.

A jako jsme. viděli smrt na jiných, také ji zakusíme jednou
i sami na "sobě. Atsi jistí lidé stokrát říkají: »Po smrti není ni—
čeho, žádné věčnostic, 'aťsi jisté listy tisíckrát píši: »Peklo vy
našli kněží a nebe ponecháváme anděličkům a vrabcůmc: je tento

„křik jen prázdným fkřikem, klamem a mamem, a pevně nade
všecko pravé zůstane slovo Pisem: »Uloženo jest lidem jednou
umříti, a potom bude soud.< A my všichni, věřící-i nevěřící, hned
po smrti objevíme se před soudnou stolicí Krista Boha. Za ně
kolik okamžiků bude od Soudce rozsudek vynesen, nevěřící stihne
slov'o Kristovo: »Kdo neuvěří, bude o'dsouzen.c-(Mirk. 16, 16.)
Jím a všem, kdož umřelí v těžkém hříchu, řekne“ Kristus: »“Ode—
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jděte ode mne, zlořečení, do ohně věčného._<(Mat. 25, 41.) A kdo
v milosti boží umrou a'tresty za chyby své na zemi odkáli, uslyší
láskyplné slovo Boha svého: »Služebníče dobrý a věrný . .
vejdi v radost Pána svéholc (Mat. 25,23) Ale těchto šťastných
bude přece jen málo. Převážná většina duší musí do očistce, aby
tam trpěla muka za hříchy, až poslední haléř dluhu zap'latí božské
spravedlnosti, nežli vejdou v království věčného světla.

Drazí moji, žijme tak, aby duše naše aspoň do očistce pří
šla. Smrt jest jista, a přece tak nejista. přijde, kde se jí nejméně
nadáme. Hledme tedy- žíti vždy v milosti boží, aby nás smrt našla
připraveny. Koho smrtelné hříchy tíží, smiř se brzo s*Bohem ve
sv. zpovědi, nečekej až do' velikonoc, neodkládej s pokáním až
na lože smrtelné: mohlo by snad u něho býti jednou pozdě,
pozdě na vždy, pozdě na věky.

Posílejme sobě také dobré skutky napřed, aby nám očistec
nebyl příliš dlouhý a trpký. Nejvznešenějším dobrým skutkem
pro spásu naši jest mše sv. Obětujte často mši sv., jíž obcujete,
za sebe samy, za šťastnou hodinu smrti. Mnozí jsou _klamného
mínění, že se mše sv. obětuje jenom za zemřelé. Ona jest pro
všecky, živé i mrtvé. Pamatujte nejen na mrtvé, nýbrž i na sebe,
a dávejte, komu možno, i na mši sv. za sebe za živa, aby zásluha
její už na vaši duši čekala, až se objeví na soudě, a vy_nemusili
dlouho čekati, až se jíní nad vámi smilují.

A každý hleď se stříci hříchů, konati dobré a konati a
trpěti vše z lásky k Bohu a 'tak si shromažďovati poklady pro
nebe; lidé i příbuzní tak lehko zapomínají. Viděti to jasně už
při smrti. Když se duše od těla oddělila a na soudě božím stojí,
hořekují, pláčí a naříkají příbuzní, zabývají se mrtvým tělem, ale
na duši zapomínají. A přece by měli po posledním výdechu ze
snulého kleknouti u lože smrtelného, kde právě duše souzena, a
s nejvroucnější zbožností lkáti o milosrdenství pro duši. — A co
bývá brzo po smrti? Svářívají se příbuzní o majetek mrtvého,
často před mrtvolou samou rozchvacují a odnášejí, co jen kdo
může. A jak je mrtvý pod drnem, zapomínají často úplně.__

Pamatujme, že snad i při naší smrti tak"bude, nespoléhejme
na druhé, konejme sami spásu svou, žijme ve spravedlnosti synů
božích, shromažďujme poklady pro nebe. A když konečně jednou
smrt přijde, bude i nám trpká, ale jakmile pomine hrozný zápas
smrtelný, probudí se duše ve světle dne věčného avejde v radost
svého Boha. Amen. J. Ocetek.
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O Dušičkách.
Procházka hřbitovem.

»I viděl jsem mrtvé, veliké i malé,
stojíci před obličejem trůnu, a otevřiny
jsou knihy; a jiná kniha otevřena _iest,
která jest kniha života, i souzeni jsou
mrtví z těch věcí, kteréž byly psány
\: knihách, podle skutků jejich.:

(Zjevení sv. Jana kap. 20. v. 12.)

Byl jsem před nedávnem v Praze. Zašel jsem také na po
svátný Vyšehrad, sídlo českých králů, a prošeljsem hřbitov kolem
kostela ležící. Procházka hřbitovem jest velmi poučná Hrob travou
zarostlý a pak podle peněz veliký kříž neb kus kamene s nápi
sem. Jsou tu pěkné kříže nad hroby a pěkné pomníky a hrobky
jak kaple krásné s obrazy umělými a pěknými verši z Písma sv.
i odjinud. Nezáleží na tom, co jest nad hrobem, ale na tom, kdo.
v hrobě jest. Ten jest krásný hrob, kde leží dobrý člověk ——
špatný hrob, kde špatný člověk. Pojďte se mnou v duchu po
hřbitově k několika hrobům a já vám přečtu nápisy nad nimi a
povím, kdo leží v nich, byste poznali, ve kterém hrobě jest lepší
přebývání. Není rozhodným, co napíší lidé a ctitelé aneb ne
přátelé na hrob, ale co napsal Bůh do knihy života a smrti
o každém z nás. Ba my můžeme říci, že se shledáme s životem
svým tak, jak jsme jej sami psali skutky svými a jak jsme jej o pra
vovali slzami lítosti, pokáním a polepšením hříchů.

Pojednání.
1. Zastavte se u hrobu v duchu, nad nímž stojí veliký po

mník. ]est pěkně hlazený, že se v něm člověk vzhlédne jako
v zrcadle. Na pomníku nápis, kolik domů měl a jaké úřady a
nahoře malý vyrytý křížek. Tak pomník sám jakoby ukazoval,
že byl velikým zde na zemí, jako ten pomník mezi ostatními, ale
byl maličký křesťan, jako vyrytý křížek na pomníku, jen tak pro
jméno.

To jest viděti navrchu; ve Spodu leží muž, který rozličným
způsobem se obohacoval, ale že vždycky úřadu se vyhnul. Byl
plný úcty k zámožným lidem, ale neměl úcty k Bohu. Jen pro
podívanou byl v kostele. Chudého nerad viděl a málo kdy co
dal, ač byl bohatý — a nerad slyšel mluviti o smrti. Půjčoval
chudým a bral veliký úrok, jmění jeho rostlo i úcta před světem.
Když zemřel, šel každý vznešenější na pohřeb Teď zde odpo
čívá pod tím pomníkem.

Chtěl bys býti na jeho místě? Byl veliký snad před světem
a jméno jeho bylo vústech mnohých, byl však malý před Bohem,
pro nějž neučinil ničeho, žil přítomnosti, nedbal věčnosti: byl ve
liký ve světě, malý před Bohem, co psáno v knize života? Svě
domí samo se ozývá a dí: to není cesta života.
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2. Pojďme kousek dále, ku jinému hrobu. Jest na něm veliký
kříž ajen jméno pouze, víc nic, apod ním kdo jest? Muž, který
přechovával u sebe lehkomyslné synky a je podporoval ve špat
nosti. Míval pro ně kázání sám, když kněz na kazatelně mluvil
() božích zákonech, jen že bylo trochu jiné než kázání v kostele.
Říkával mladým duším: což budeš pracovat na starého otce —
proč bys dával něco matce — nic nedávej — užij sám. Od něho
chodili synkové domů plni satanského záští a byli zármutkem ro
dičů. Rodiče pozvedali ruce v tu stranu, kde přebýval člověk
tento za živa a Boha prosili o pomstu -— proklínali ho_v spra
vedlivém hněvu! Dával jim životní moudrost módní. Žij sobě,
rodiče nechť se starají o sebe, měli k tomu času dosti. Šířil mezi
mladými spisy, v nichž kázáno jim: vyžít se.

On kradené zboží od synků kupoval — jim příležitost ku
hře a jiným špatnostem dával — zakrýval okna, aby žádný
člověk nemohl vidět, co se u nich děje.

Všecko svaté mu bylo k posměchu, i chrám i kněz i svá
tosti i obřady — on měl ze všeho rozumu mnoho a každému
jej dával. Byl dobrým náhončím špatnosti. Ted zde leží a na
hrobě jeho stojí kříž od přátel. — Při smrti mu bylo úzko a
smutno, že by měl jíti také k soudu toho, jemuž odlučoval duše
po celý život svůj — kazil a pohoršoval, přechovával a podpo
roval. Pro něho nebyla slova Páně: »viztež, abyste nižádného
z těchto maličkých nepotupovali, nebot pravím vám, že andělé
jejich v nebesích hledí na tvář Otce mého.c (Sv. Matouš 18. kap.
v. 10.)

Byl velikým v tomto světě, teď je malým na soudu božím.
Chtěl bys býti na jeho místě pod tím krásným leštěným kamenemř

3. A vedle něho leží pochován mladý člověk v mužném
věku. Byl silný a sličný ——jak podoba svědčí na obraze, ale duše
jeho nebyla taková. Sličná tvář byla larvou ošklivé duše. Svůdcem
byl, šat jeho byl bezvadný, život nikoliv. Zemřel svobodný, ale
ne bez dítek. Při smrti jeho mnohé duše svedené se přesvědčily,
že oklamává sličnost, a marná jest krása, žena, která se bojí Ho
spodina, ta chválena bude. Děti jeho nesou jméno matky, otce
znají jen z pověsti a klnou mu. To jest jeho potomstvo, které
když si vzpomene na svého hříšného otce — zvolá: otče náš,
proklat bud.

Chtěl bys se položit na jeho místo? Snad ale mnohý tak
žije, proto nad jeho hrobem by nesmělo se nic lepšího o něm
povídat, než: >Povstaň duše — dej čest Bohu.<

Vedle něho snad leží křesťanka, kteráž na křtu sv. pří
sahala odříci se ďábla i všech skutků jeho, věřiti v Boha troj
jediného a zachovávati přikázání boží — ale svého těla užívala
ku špatnostem, o nichž mezi křesťany nemá býti řeči. Klid mnohé
rodiny zničila —a naposled zničila isebe. Také nad jejím hrobem
skončil obřad pohřební kněz a řekl: Odpočinuíí věčné dejž jí,
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ó Pane. Před Pánem otevříny jsou knihy, kde sečteny slzy hod
ných žen a matek,—kde sečtena všechna zkáza těla a duše zatvr
zelé a nekaiící. Proto pojď od toho hrobu dále—k jinému. Zde
snad leží jen nějaký sprosťáček, má jen jednoduchý dřevěný kříž
bez nápisu! Kdo to jest? Tu leží skromný, tichý, pracovitý
muž. Neměl nikdy hádky v sousedstvu ani v domácnosti a_ děti
své učil bázni boží a pořádku a pracovitosti od malinka. Žebrá
kům přede dveřmi dal málo, on sám málo .měl — ale když viděl
že'tam a onde skrývají svou bídu, rád podpořil a pomohl, aby
ani lidé nevěděli. Mnoho o něm slyšet nebylo, byl malý před
světem, a když někdy v hospodě v řeči přišla řada na něho, pi
jani se usmáli a řekli — je pobožnůstkář. Když umřel a zvonili
mu hodinku, všichni řekli: byl řádný muž, a mnozí chudí pla
kali, že jim Bůh povolal dobrodince. Zde odpočívá nyní pod tím
dřevěným křížem bez nápisu. Na hrobě vidíte bílou růži, kterou
vsadila schovanka nebožtíkova. Byl jí kmotrem při křtu sv. a chtěl
ji vytrhnouti ze špatnosti, protože otec její byl hýřil a spustlec.
Vzal ji do domu svého a vychoval ji na zdvořilou, poctivou
služku, kterou každý rád do služby vezme. Ta 'se'm.zrána přišla,
když pršelo, avsadila růži a slzami ji zalila a udělala mu vděčný
zbožný kříží

Chtěl bys ležet v takovém hrobě?
Ach, všichni si steleme hrob, jaký jest tvůj? Máš v něm

mnoho kamení či růží bílých a červených a jiných skutků do
brých malých i velikých, které jsou psány v knize tvého života.
— Ale ne každý může dělati dobře. Pojďme na jeden hrob —
leží stranou a je bez kříže a znamení, protože tam leží poledníček
který mnoho trpěl a dotrpěl.

4. Vdova tam leží a prožila smutnou historii. Muž zemřel
a zanechal děti -- a malou zadluženou chaIOUpku. Nejstarší syn
byl na vojně, nikdo se jí nezastal. Domeček prodali, žena one
mocněla a přišla na obec, kde jedla trpký chléb. Syn umřel na
hlavničku a pozbyla naděje na lepší časy. Po mnohá léta nevě
děla, co jest to radOSt. Jak jí ubožátku bylo, když se jí blížila
hodina poslední — a měla se rozloučiti s tělem, které ji vázalo
k zemi této. Nebála se jí, protože při všech ústrcích, které trpěla,
říkala: »Pane, ne jak já, ale jak ty chceš se stane, »Jak se Bohu
líbilo, tak se staloc, bývalo v ústech jejích.

Duše její letěla jako holubička, kterou měli zavřenou v ci
zině. Letěla, spěchala k domovu lepšímu. Ach, jaká to byla pro ni
radost, když byla u posledního čtrnáctého zastavení své životní kří
žové cesty —a v knize života bylo napsáno písmem božím. zvláštním :
aZaplrala se celý život, nesla kříž svůj a následovala Pána svého
tiše, statečně a odevzdaně..

Chtěl bys míti tento malý hrob, pod shnilým křížem, ale
vždy čitelným písmem zapsaný v knize života?

Teď bys mohl jíti ještě ku velmi mnohým hrobům a ptát
se jich, kdo leží v nich, který jest lepší a pohodlnější, ale nechme
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toho a obraťme .se sami' k, sobě. Zůstaň stát u kříže na prostřed
hřbitova a přemýšlej u sebe. svědomí tvé "tibude dělat lepší ká
zání než jest toto moje. Svědomí jest hlas boží.— moje řeč jest
lidská a vykládá jen slovo boží. Poslechni pozorně celé kázání,
které ti svědomí udělá, adobré předsevzetí si učiň, v čem chceš
zvláště na sebe býti pozorným. Ale kdybys snad sám sobě ne'
uměl si zakázat, tedy ti pomohu, asice přemýšlej o tom, co jest
napsáno v Písmě svatém u sv. Jana a co jsem na počátku řeči své
za základ položil, _a jež zní (Ap. 20. 12.): »! viděl jsem mrtvé,
veliké imalé, stojící před obličejem trůnu, a otevříny jsou knihy;
a jiná kniha otevřena jest, kniha života, i souzeni jsou mrtví
z těch věcí, kteréž byly psány v knihách podle skutků jejich.:
Teď se ptei sám sebe, co jest o tobě v oné knize napsáno a co
hodláš ještě do té knihy připsati, aneb co se vynasnažíš smazati.
Svědomí nebude ti mlčeti, ale bude hřmít a připomene ti skutky
a. události, na které bys sám velmi rád zapomněl a nevzpomínal,
kdyby se tak dalo, ale jen nech, af.svědomí bouří a mrská. Když
duše jest výčitkami svědomí jako zorána, tam se dobře ujímá
slovo boží a pučí, aby vzešel z něho dobrý křesťanský život,
dobrá sv. zpověď, svatý pokoj a radost.

Také my píšeme si každý život svůj skutky, které zazname—
nány jsou písmem zvláštním, nám neznámým, v knize života. Zde
můžeme opravovati a doplňovati v životě sami, po smrti opravuje
a soudí Bůh sám.

Slavný Franklin, president Spojených Států amerických a
tiskař, za života svého si učinil nápis, jímž chci končiti rozjímání
dušičkové. Nápis zní:

Tělo Benjamina Franklina,
' tiskaře,

(jako desky staré knihy, jejíž obsah vytržen a setřeny litery i po—
zlátko) jest potravou červů: dílo ale samo neztratí se, ale znovu,
jak věří, vyjde v novém, opraveném a zlepšeném vydání od Pů
vodce!

Trefné podobenství Frauklinovo. Život náš jest kniha. Ten
viditelný život jest jako krásné desky a zlatá ořízka knihy, ale
vlastní obsah jsou skutky života, vykonané pro Boha neb proti
Bohu. Teď jest doba oprav, :: zlepšení, přijde též doba božího
úsudku pro malé i veliké, kdy budou souzeni podle toho, což
napsali do knihy svého života nesmazatelným písmem vlastním.

Posluchači milý — teď jsi živ — ale nebude tak pořád,
přijde den, kdy i ty budeš v hrobě ležeti. Proto dím se Sirachem
k. 4., v. 23.: »Synu, šetří času a vystříbej se zléhoc, neboť i píď času
dobře užitá jest dosti veliká, abys napsal a zapsal život Bohu a
získal ráj i nebe. Ustel si lože křesťanského pokoje, dokud den
spasení ti svítí, den milosti, pokání a odpuštění i odpustků. Amen.

Fr. Vaněček.
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O Prozřetelnosti boží.
Neniť vaše věc znáti časy a chvíle,

kteréž Otec položil v moci své.
Skutk. ap. hl. I'. v. 7.

V době, kdy svět takřka celý stojí ve zbraních, kdy krá
lovství proti království a zahalena budoucnost neproniknutelnou
tmou, třeba vzpomenouti si na neviditelnou ruku, která činí a řídí
časy i chvíle, kterouž nazýváme boží Prozřételností, kteráž řídí
nejen tvory neživé a nerozumné svými zákony, které uložila, ale
i člověka s jeho vůlí svobodnou a celé národy s jejich sebe
určením svobodným. Jako nevidíme hranice nebes a propast
mořskou, tak není ani naší věcí znáti časy a chvíle, kteréž Otec
položil v moci své. Dvojí názor srdci lidskému se předkládá.
Jeden neví sobě rady, jak vysvětliti mnohé svízele a neštěstí, a dí:
Vše je náhoda, není spravedlnosti a není odměny. Jest osud
slepý. Však druhá věta jest z úst Páně, »že ani vrabec bez do
puštění božího nespadne se střechy, ani vlas s hlavyc. Ze Bůh
dopouští hrozná neštěstí, ale žeito zlé řídí kvěčným cílům podle
největší moudrosti, spravedlnosti a lásky. My to učení nazýváme
Prozřetelnost boží.

Však Prozřetelnost božská jest prohlubeň, jíž na dno nikdo
se nepodívá. ]ako Kristus Pán praví učedníkům před nanebe
vstoupenímsvým, tak praví i nám: Není vaše znáti časy
neb chvíle, které položil Otecv moci své. Tak
nechápeme doby a časy jednotlivce a národů a zůstávají nám
často nepochopitelny. My nedovedeme si srovnat hned a jasně,
proč Bůh spravedlivého navštěvuje křížem a proč hříšníkům dává
často štěstí. Sv. Jan Nepomucký proč ve Vltavě dokonává, kdežto
Václav IV. ve svém hradě bodoval. Sv.Jan roubík vústechaVáclav
cizoložný pohár vína má. Proč Prozřetelnost boží takové věci při
pouští? Vždyť stejno jest Bohu a jeho Prozřetelnosti ztrestati
spravedlivě opilého Václava, jako bylo lehko Václavu nespra
vedlivě ztrestati Jana, jejž nenáviděl. Posilnění věrou, rozjímejme
dnes s myslí oddanou v Prozřetelnost boží, a sice, že řídí a za
chovává svět, a proč Bůh často zbožnému posílá neštěstí, kdežto
hříšník štěstím oplývá. — Ovšem, pravím opět, že můžeme ob
jasniti ale nelze zcela vyložiti, poněvadž jsme na cestě k životu
věčnému, nejsme však ještě v životě věčném, kde budeme viděti
i moudrost, i spravedlnost i dobrotu boží.

PojednánL
I.

Málo pravd jest tolikráte opakováno v Pismě, jako že Bůh
řídí a spravuje svět, a tuto boží péči nazýváme slovem »Prozře
telnostc. Có řídí Bůh? Svět t. j. všechny tvory udržuje tak dlouho,
jak on chce. Uvážete li na nitku kuličku, spadne hned, když nitku
přetnete. Tak celý svět nebeských koulí by sřítil se, kdyby vůle
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boží je nezachovávala. Zákonem daným dává Bůh vše každému
tvoru, aby se zachoval, jak Bůh chce. Proto každým rokem opa
kuje se podivuhodné rozmnožení chlebů na našich polích. Ze zrna
vychází 30 a více zrn. Bůh dává každému tak dlouho, dokud
chce, aby trval. Dokud slunce osvěcuje měsíc, dotud měsíc svítí,
jakmile přestane slunce jej osvěcovati, přestává také měsíc svítiti.
Tak s člověkem a Bohem. Nebe pomine -— t.j. promění se
v lepší pro nás až jeho sv. vůle bude onu proměnu chtíti. Bůh
zachovává svět, ale Bůh nejen zachovává svět, ale i řídí.

1. Bůh řídí hvězdy nebeské svými zákony, které jim dal—a
nejen hvězdy nebes ale inárody, jak nám ukazují dějiny biblické.
Vzpomeňme si na Josefa a jeho bratry, jak vidíme v nich řízení
boží. Vzpomeňme si na Mojžíše a jeho osudy. Ovšem po
chopiti ihned běh života jest nám tak těžko, jako neumělému
člověku pochopiti běh raňjí na hodinách.

2. Není ani jeden člověk na světě, 0 nějž by Bůh nepečoval
a o němž by Bůh nevěděl. V tom jest veliká potěcha pro každou
opuštěnou duši. Tuto péči srovnává Písmo sv. (Jeremiáš) sláskou
mateřskou. Zapomene-li matka na děti své? Nezapomene. »Ale
i kdyby matka zapomněla, já nezapomenu.: Tato péče jest
tak věrná, že Bůh nejen o člověka se stará, ale jak Kristus Pán
nás ujišťoval, pečuje i o zvířata, ano i bezživé bytosti. Všem
nám jsou zajisté známa slova Páně: »Patřte na ptactvo nebeské;
patřte na květiny polní.: Není tedy tvora, onějž by péče boží se
nestarala.

3. Bůh stará se zvlášť o nízké toho světa a opovržené. Tot
nová útěcha. Čím svět pohrdá, to Bůh si vyvoluje.

To nám potvrzuje zase sv. Písmo. Josefa opovrženého vy
volil za prvního po králi. Mojžíše pohozeného za. vůdce lidu, Da
vida pastuchu za krále, Daniela zajatce válečného za proroka. Bůh
nepatrné vyvoluje, aby zahanbil velikél Pastýřům oznámil naro
zení Páně, nepatrné rybáře zvolil za apoštoly, pokornou Marii za
matku Spasitele. »Z bláta povyšuje chudého, aby ho postavil
s knížaty lidu svého.:

4. Bůh tedy řídí náš život. Řídí jej a dopouští v něm až
i nejmenší drobnosti. Co je tak nepatrného jako naše vlasy ?A přece
o nich praví Pán, že jsou na hlavě sečteny, a že nepadne jediný
shlavy naší. Nic se neděje na světě náhodou. Ovšemmy
často nevíme, co se proč stalo, poněvadž nepronikáme věci, však Bůh,
jenž zná vše, těž dovede použiti všecko pro své vznešené adobré
úmysly. Nic se neděje náhodou, ale vše má příčinu a též svůj
následek, byť to bylo sebenepatrnější. Josef Egyptský byl pro
dán ne náhodou, ale z dopuštění božího, a to má též účel svůj. Bůh
totiž dovede toho všeho použiti ku dobru. Jako Josefa prodání
bylo zlé, soužení nad soužení, ale Bůh to obrátil k dobrému
když přišel čas a nastala chvíle. Pronásledování křesťanů bylo
zlé, ale Bůh to obrátil, aby šířila se čest jeho.
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5. Bůh dovedl i hřích Jidášův obrátili ve spásu pro nás. Válka
jest zlo, ale i to zlé dovede obraceti k dobrému. Tak dovede
i to zlé, které tolik tisíc duší páše, obrátiti k dobrému. Ovšem
jest to často skryto před našima očima, jako před apoštoly, když
Kristus Pán se s nimi loučil, jako před pronásledovanými kře
sťany, když bylo jim život pro víru sv. obětovali. Ztohoto učení
o Prozřetelnosti boží, která vše řídí,prýští důvěra naše, jak ji sv. Petr
doporučuje: »Všechnu starost svou v_rhněte na Pána, nebo on
pečuje o VáSď.

, S tohoto stanoviska třeba nám hleděti na všecky- naše
příhody, náhody a nehody. Jsou to dary z rukou božích, jichž
smysl nepoznáváme hned, ale až pozdě, jako Josef, až po řadě let,
jako apoštolé až po seslání Ducha svatého. Mnozí následují Pána
toliko když chléb rozdává, ale opouštějí jej, když kráčí na horu
Olivetskou. Víme, že Bůh nás miluje a že nás vede, ale přece
nechceme se ruce jeho svěřiti, když začíná cesta křížová, cesta
ohně, očistcem. '

Jestli nelze nám ani u tvorů neživých hned vždy viděti boží
úradky, tím méně duch náš může zvážiti dobré a zlé, které Bůh
dobrým a zlým posílá, což jest předmětem dilu

II.

I.Nejprve opakuji slova Páně: Není vaše znáti . . . To nás
nesmí másti, že na první pohled spravedlivý mnohdy trpí neště—
stím, kdežto nespravedlivý nosí purpur. Marnivost někdy v kočáře,
a pěšky rozšafnost chodí.

Tu třeba si připomenouti, že celé to nošení purpuru nečiní
ani o špetku šťastnějším. Už starý Seneka, který byl učitelem
Neronovým smutné paměti, píše, že královský pnrpur, žezlo a ve
litelský klobouk jest často pouhou hračkou. Hřích opakovaný
přivádí člověka tak daleko, že vlastně hříšník ani žádného požitku
nemá. A tak ani onu hříšnou radost nemívá.

Třeba. nám uvážiti, že nevede se žádnému hříšníku skutečně
dobře, a spravedlivému skutečně zle, protože štěstí jest sp oko
ienost, ale právě tato spokojenost jest podílem jen zbožnýcb.
Svědomí čisté — hody ustavičně. A tyto body scházejí hříšnému;
proto čteme o tolika lidech před světem »velikýchc, jimž schá
zelo právě toto štěstí proto. že jim scházela milost. Modlíme se
po litaniích ke všem sv.: »Dej nám Pane pokoj, kterého svět dáti
nemůže, aby srdce naše k plnění přikázání tvých byla oddána.<
Kdo tento pokoj má, ten jest jedině šťastný. Z toho poznáváte,
že to skutečné štěstí jest spolčeno vždy jen se životem ctnostným
atak nikdy ve hříchu smrtelném nemá tohoto skutečného po
kladu, jejž Prozřetelnost boží ukrývá v srdci čistém.

2.Krátkéjestštěstíkoupené za hřích. Štěstíhříšníka
rovná se hou bě, která v jedné noci vyroste adruhou noc zmizí.
Podobá se b ou d ě z písku, kterou si dítě postavilo. Udělalo ji
a když nohu vytáhlo, též bouda se zbořila. Sv. žalmista dává jiný
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příklada sice s cedrem libanonským, který jest největší
strom východních krajin (Ž. 36, 36.): »Viděl jsem bezbožnlka velmi
vyvýšeného a pozdviženého jako cedry na -Libanu a šel jsem
tudy a hle, již nebylo ho — a hledal jsem ho 'a nenívíce nale
zeno místo jehon Napoleon! jako polobůh se vznesl ajako opu
štěný dokonal. Jako cedr .se vynášel a záviděli mu, jako cedr
padl a byl politování hodný. V době slávy nemyslil nikdo, že by
tak skončil. Není nám dáno znáti časy a doby, které skryl Bůh
před očima našima.

3. Vlastní odplata následuje až po smrti a zde pak
se dokonává spravedlnost boží. My nezávidíme odsouzenému na
smrt, že mu v poslední dny před jeho popravou dávají vše, co
si poručí, poněvadž víme, že pak následuje pro něho den hanby
a zármutku. Podobně Bůh také s lidmi jedná. Di jim za'skutky
dobré, které vykonali, odměnu docela spravedlivou, a tak zatvrzelý
hříšník musí vzíti odměnu už zde, poněvadž mu zbývá jen trest
pro věčnost. Proto mnohý hříšník oplývá štěstím, že jde věčnému
neštěstí, vstříc. Spravedlivý často očistu stu zde začíná a též do—
konává.

Svatý Augustin říkával: »Neznám většího neštěstí nad štěstí
hříšníka.: Proč tak říkávalř Poněvadž se podobá odsouzenému
na věčnost, jemuž Bůh splácí vše dobré, co vykonal, už zde, aby
konal trestající spravedlnost—tam. Proto to časná štěstí tak po
divně bývá rozděleno, že nad tím naše krátkozraká hlava se
kroutí. " '

4. Není' ani jednoho člověka, který by jen zlé
konal, jako není ani jednoho. krom Marie Panny, aby
nevykonal něco špatného. Za každý ale dobrý skutek
dává Bůh odměnu hojnou a byť to byl jen kalich .vody studené.
Z toho jde, že Bůh i hříšníku jeho dobré skutky odplatiti musí,
když nelze věčně, tedy časně, a pak o něm platí slova Krista
Pána: »Přijal odměnu svou.< Nyní ovšem jest skryto před námi,
co Bůh komu odplácí. Bůh odplácí někomujiž zde jeho dobré —
a pak mu zbývá jen zlé, a to jest to největší neštěstí, neboť to
jest známka odsouzení. Jinému Bůh odplácí zlé už zde a zbývá
mu dobré přijmouti z ruky bJŽÍ. Zdá se nám to býti tvrdé, ale
jest tomu tak a můž: nás trestati Pán z tvrdosti srdce, jako
trestal svaté apoštoly z nedůvěry a z tvrdošíjnosti srdce.

My nevidíme vždy začátek a konec všeho, často vidíme za
čátek, ale konce se nedočkáme, jindy vidíme konec a začátek
jsme nezaži i,'a proto nám zůstává mnoho nejasného i v obyčej
ných příbězích života.

Na stavbě jakés — (vypráví Watzel) pracoval zbožný zedník,
jenž měl zbožnou průpověď při nemilých nehodách: »vše přichází
shůryc, což bylo mu pramenem , častého posměchu, ale jemu
příčinou, že nikdy nereptal. Kdys'na stavbě obědval svůj zednický
oběd, kus salámu a chleba, když nepozorovaně se přiblížil pes
a uchvátil jeho lepší částku oběda Jeden z druhů jeho neopo—
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minul se mu vysmáti: »také to přišlo shůrycř Tovaryš zednický
právě běžel za psem a opustil staveniště. V tom zazněl rachot.
Zed právě dostavěná se sřítila a zasypala mluvčího i soudruhy.
Všichni byli raněni, mluvčí mrtev, tovaryš na kolenou děkoval:
vše shůry! '

Ovšem zde se děj odehrál v okamžiku. jindy to trvá déle.
Když Zuzana byla obžalována falešně a odsouzena nespravedlivě,
plakali nad ní i přátelé její a nevěřili v její nevinnost. Trvalo
déle, než Daniel rozpředl předivo lží. U Josefa Egyptského trval
stav zkoušky mnoho let, než přišlo povýšení. Mnohdy ovšem
rozsudek není vynesen zde, ale až na věčnosti.

Prozřetelnost boží vidí jinak a dokonaleji než my, proto
také jsou skutky a soudy Prozřetelnosti nám mnohdy nepocho
pitelné. Však jedno jest vždy pochopitelno, že Bůh přehlíží, váží
apočítá, a proto nechtějme přepočísti Boha, poněvadž bychom
přepočetli sami sebe, ale ponechme srdce, život svůj vedení ne
viditelné ruce boží, neboť není naše věc, znáti časy a chvíle, kteréž
Otec položil v moci své. Fr. Vaněček.

Válka.
Od moru, hladu. války a zemětřesení,
vysvoboď nás, Panel

Většina našich spolubratří znají válku jen z knihy a vypra
vování. Pojednou však prožíváme válku světovou, která rozšířila
se jako požár zlý. V litaniích ke všem svatým uvykli naši otcové
dávati prosbu,: »od moru, hladu a války:, neboť válka jest něco
hrozného a zlého, a proto prosili za odvrácení této metly boží,
kterou Bůh dopouští, aby svědomí lidská vyburcoval a přivedl
k poznání a polepšení života.

My jsme v klidném koutě naší říše, kde o hrůzách válečných
nevíme než z doslechu, který bývá často přehnán, ale i nás všech
se týká, nebot nebude asi rodiny, která by neměla člena v poli,
ale týká se nás také, že společný náš domov, říše a vlast stojí
v popředí boje, a proto ohrožen jest průmysl a obchod, ty dva
prameny blahobytu vedle zemědělství. Proto chceme dnes roz
jímati o tom, k čemu nás tato vysoce vážná doba svými hrůzami
nutí, kterak se chovati máme v době dopuštění boží Prozřetel
nosti. Krátce chci poučení shrnouti ve dvě slova, která mají
označiti dva díly mé řeči:

I. pokání a
II. důvěra.

I. díl.
Dějiny lidské psány jsou namnoze jen krví válek. Člověk,

národ a říše stává se trestem božím pro druhého. V knize
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sv. Písem, už v knize Mojžíšově III. 23,26. a n. dí Hospodin, že
navštíví lid, jenž bude choditi proti němu — mečem a bíti bude
jej pro hříchy. Staví se zde válka jako trest boží. Uznati hřích
jest těžké, z něho povstati ještě těžší. Nelze však očekávati ná
pravy, kde není uznání zla. Začátek všeho dobra jest uznání
zlého skutku. Když si před oči postavíme vůli boží, jak nám ji
desatero boží uvádí na pamět, musíme uznati, že hřích dostoupil
výše, jaké jen málokdy dostoupil. Nikdy nebude pole pšeničné
bez koukole a přísady, a také není země a doby bez hříchu,
avšak přijde na způsob a počet hříchů.

Víra sv. v mnohém srdci ztrácí se lehce, ale jak se, tupí vše
božské a svaté v přítomnosti, kdož z věřících s politováním nej
hlubším to nezná? Velebnost boží upírá se způsobem tak vyzý
vavým, že věřící. se s věrou svou ukrývá, aby ušel posměchu.
Celé spolky mají za jediný úkol přivésti lidi k odpadu a výstupu
z církve Páně. Nihilismus ruských pavzdělanců a frivolnost fran—
couzská staly se duševním pravidlem prostředního člověka; žijí
jakoby Boha nebylo, ani duše nesmrtelné. Z rodin namnoze vy
mizela modlitba; svátek a neděle jest dnem odpočinku a vyra
žení, ne však posvěcení duše. Pohled na kostel v neděli jest toho
křiklavým obrazem. Kdo neuzavírá oči, vidí, že jest mnoho duší,
které chrámu nepo tře bují, oni nevidí v něm dům boží, nýbrž jen
nádhernou budovu.

Ptáme-li se po velikonoční spráyě boží a sv. přijímání, kolik
jich zůstává pozadu o mnoho let? Zijí skutečně bez Boha a bez
víry v něho.

Vzpomeneme-li si na V. přikázání >Nezabiješa, vidíme obraz
hroznější než nejhroznější válka. Právem s bolestí ukazujeme na
ztráty životů a zdravých údů v době lítice válečné, která pohltí
tolik mladých nadějných životů. Však nastojte a slyšte, co praví
lékaři a lidumilové o tom, že neřest a zločin zahnízdily se mezi
rodinami doby přítomné, který zlomyslně ničí život lidský v první
době jeho vývoje, a že počet těchto obětí stoupá do statisíc, a že
vyhlazuje více životů než nejkrutší válka.

Spočtěte stoupající sebevraždy: v matičce Praze jest jich
ročně na 300, v Čechách přes 2000 ročně, v Rakousku 6632 (dle
Krose »Selbstm.: str. 99.) a v Evropě průměrně 40.000 ročně
(Krose, str. 110.). To jsou cifry, které hrůzu působí, když si vzpo
meneme na všechnu tu mravní bídu, která předchází katastrofě.
To jsou roční oběti mravní války v Evropě: 40.000 sebevrahů.
Byli vždy neštastníci, kteří tak hrozně končili, ale počet jejich
roste, protože mravní hlad a mor zničil jejich sílu vůle. Prosme
Boha, by nám dal poznání hříchu, abychom z něho povstali ano
i začátků špatných se báli.

O VI. přikázání uvedu jen jednu číslici, kterou přinesl list
pražský, že v Praze 6000 děvčat hříchem hledají živobytí. Kolik
mravního bahna v tom. Jaká příčina prositi nejen od moru, hladu
a války, ale též od ducha smilnébo, od pýchy a nevěry, od vlaž
nosti ve sv. službě tvé — vysvobod nás, Panel
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V mnohém ohledu jest. spoluvinen mnohý člověk. Jeden
prodává knihu, která mravní mor nese a jest spoluvinen na vší
té zkáze; jiný. půjčuje taký mravní mor a vychvaluje ho, a jest
spoluvinen. Vždyť hřích se páše itím, že se k němu/mlčí, že
se tají a vychvaluje. Čiňme pokání.

Zajisté svět v hříchu postaven jest. Máme příčin dosti,
abychom činili pokání a k pokání povzbuzovali, a pak můžeme
důvěru v dobrotivost boží chovati.

II. díl.
Každé dopuštění boží má svůj moudrý a dobrý účel. Bůh

řídí nás a celý vesmír a má ve všem nejlepší úmysly.v Tělesa ne
beská i buňky v květině dle jeho zákona jdou. Clověk však
má vůli svobodnou, proto může člověk hřešiti a míti zásluhu. Bůh
nás vede jako dobrý otec, někdy i trestem a metlou. Bouře také
mnohdy škodí, ale má také své dobré následky, proto důvěřujme
v otcovskou ruku boží! Ukažme víru svou v boží Prozřetelnost,
že vyslyšeny budou modlitby naše, a že vyprosíme si sv. mír
a požehnání našim vojskům. '

Důvěrou v boží Prozřetelnost [třeba se posilniti. Poručme
vše: sebe i své do vůle boží a přičiňujme se dle svých sil po
máhati. My nevíme, čí bude vítězství.-Kniha přísloví Šalomounova
praví: »Není moudrosti, není opatrnosti, není rady proti Hospo
dinu. Kůň připravuje se ke dni boje, ale —-Hospodin dává ví
tězství.: (Př. 21, v. 31.) Jest to dar boží spíše než výsledek rady,
moudrosti a opatrnosti, proto se upřímně a kajícně modleme.
Arcipastýř vyzývá ku konání modliteb. Každá rodina někoho
v poli má, každá at dle svých sil béře účast a své provází mo
dlitbou. Bez vůle boží ani vrabec se střechy nepadá, tím méně
člověk. Doufejme pevně v jejich návrat, jsou pod ochranou an
dělů strážných. Povolá—lije Bůh, jest hrdinná smrt jejich obětí,
která očišťuje a jako mučednictví k nebi snáze vede.

Doba války buď doba kající a sebezapření. V Německu
ohlásili boj všemu přepychu a nemravnému šatu žen, který jen
srud uráží a k nemravným myšlenkám dává podnět. Volají sta
tečné ženy německé: »Pryč se šatem frivolním, při jehož pohledu
se počestný člověk musí rdítíc Kterak m0žno nositi podobný šat,
když tolik mužů strádá _v době války. jistě není doba zábav
a-tance, kdy tolik otců a synů jsou v boji a mnohá rodina v sta
rosti a nouzi. Nechť je občerstvením chudých, co odepřeme si na
vyraženích.

Doba války jest však doba kázně přesné, aby ve všem byl
zachován pořádek. Kázeň se musí jeviti i v tom, že se duše obrní
proti všem přehnaným a postrašným zprávám, které provází každou
válku. Bředrážděná a napiatá mysl přijímá lehce zprávy bez
úsudku jasného, proto se vyskytují zprávy různé, děsné i vítězné.
na nichž není ničeho pravdy. Nedejme-se strašiti podobnými smy
šlenkal'ni.- Zajisté, válka jest sama sebou hrozná, a netřeba ještě
hrůzu její zveličovati. Jest to nemilosrdné a hříšné jednání, když
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podobnými zprávami se zkormoucená a sklíčená duše na novo
děsí a skličuje, aneb, když se neštěstí a svízel jeden sevšeobec
ňuje. Nedejte se strašiti zprávami, které líhnou se ve fantasií
předrážděné mysli, jako člověka jdoucího ve tmě. Modleme se za
své a za všechny naše v poli, ale nedejme se děsiti lidmi, kteří
nemohou znáti, co se děje na celé čáře tolik kilometrů měřící.

Doba války jest doba šetrnosti, která zvlášť jest potřebná,
ježto doprava všech potřeb z dálky a ciziny jest obtížna aneb
znemožněna. Včas třeba moudře šetřiti, abychom mohli dobře
činiti všem bratřím potřebným.

Máme letos díky Pánu Bohu úrodu značnou, tak že by nám
nebylo se báti, ale výminečný stav válečný poroučl nám, abychom
se vším šetřili v domácnostech, jednak proto, abychom vystačili
až do doby, kdy svatý mír nám nastane, jednak abychom mohli
do obětničky při sbírkách kostelních každý hoditi svůj dárek.
Budte drazí velkodušní v době navštívení božího,

Doba války jest doba modlitby, která jest klíčem k poklad—
nici boží. Lacordaire nazývá modlitbu »královnou světac, protože
modlitbou odevzdanou do vůle boží, kající, řídí se osudy národů
více než státnickými řečmi. ó, modleme se za všechnu vrchnost,
za všecky hlavy panující narodům křesťanským, především za
drahou stařičkou hlavu našeho císaře Františka joseía, jenž upřímně
miluje mír, ale i své národy, o jichž blaho průmyslu a obchodu
se jedná.

Bouře hrozná zmítá říšemi a skýtá obraz lodi mrskaně pří
valem vln. Ve spěchu běží jednotliví plavci na svá místa, v úzkosti
tonou plavící se, ale klidně řídí kapitán a kormidelník lod za
určitým a pevným cílem. Tak boží Prozřetelnost, v níž věříme,
v níž doufáme a kterou i milujeme, činí s námi. Do rukou božích
poroučíme vše, tam naše útočiště, ochrana a cíl věčný. Amen.

Užito Krose a »St. Bonif.-Bl.< Fr. Vaněček.

V době války.
Věže' nejpevnější jest jméno Hospo
dinovo; k němu utíká se spravedlivý
a bude povýšen. Přísl. 18., 10.

Kdo by byl před krátkým časem řekl,že celá Evropa vzplane
válečným požárem? Mluvilo se sice o nahromaděné zápalné látce,.

- některé říše zvyšovaly ustavičně své branné síly, předpovídalo se
veliké sražení živlu německého a slovanského, i jiné hrozivé zjevy
zvěstovaly bouři: nicméně každý choval v nitru přesvědčení, že
nedojde k prolévání krve. Než stalo se. jako když někdo vrhne,
hořící pochodeň do hromady suchého klestí, vyšlehl plamen z ti
sícerých pušek 3 děl. Na občany dolehla jedna z nejtěžších po
vinností: dáti statky a hrdla na oltář vlasti. Pro nás Čechy je

Rádce duchovní. 37
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tato povinnost v nastalé válce zvláště těžká, poněvadž jest nám
bojovati proti slovanským bratřím.

Avšak my jsme se jí podjali s věrností, která budí podiv.
Všecka svědectví vojevůdců hlásají svorně, že Cechové zachovali
svému mocnáři nezlomnou věrnost a bili se udatně jako lvi. Však
jich tam odpočívá na bojišti jižním a severním na tisíce, a co iest
raněných, vidíme denně na vlastní oči. (5 by Bůh se smiloval a
dal nám šťastný mír!

V těchto těžkých dobách se sluší, abychom se navzájem
poučovali, posilovali, potěšovali. Na mne doléhá tato povinnost
tím více, že jsem vaším duchovním pastýřem a živě cítím s vámi
všecky bědy, které válka na nás uvrhla. Přijměte slova má s tou
vroucí upřímností, s kterou jsou míněna. Věže nejpevnější jest
jméno Hospodinovo; lk němu utíká se spravedlivý a bude po
výšen. Hospodinu obětujeme v pokoře své rozjímání, prosíce, aby
jeho mocná pravice nás chránila a jeho milosrdenství obrátilo
metlul války k dobrému.

* *
*

První myšlenka, kterou vám předkládám, jest: válka je
těžké dopuštění boží. Tážete se: proč ji Bůh dopouští? Těžká
odpověď. Nevyzpytatelné jsou cesty boží. Ale zpytujeme-li Písma
a pozorujeme—li běhy dějin, jest nám vyznati, že jednou z příčin
těžkých navštívení bývá naše hříšnost. Zapomněla lidstvo na Boha
a přestupovalo zákon boží, vštípený mu do srdce, i přišla potopa.
Hříchy Sodomy a Gomorrhy volaly do nebe o pomstu, i přišel
oheň shůry a obrátil je v Mrtvé moře. Prorok Jeremiáš píše:
Zapřeli Hospodina a řekli: aniž přijde na nás zlé, neuzříme meče
a hladu. Proroci u vítr mluvili, a odpovědi (boží) nebylo v nich.
Toto praví Hospodin Bůh zástupů: Protože jste mluvili slovo to,
aj já dávám slova má v ústech tvých v oheň, a lid tento vdříví,
a zžíře je. Aj já přivedu na vás národ z daleka, dome israelský,
praví Hospodin . . . Toul jeho jako hrob otevřený, všichni jsou
silní. A bude jísti osení tvá a chléb tvůj, zžíře syny tvé a dcery
tvé, jísti bude stádo tvéafík tvůj, zetře hrazená města tvá, vnichž
ty máš doufání, mečem. (Jer. 5, 12. n.) Křesťané! Nelze pochy
bovati, že válka jest metlou v rukou božích pro hříchy lidí. Ne
musí sám trestati, nemusí posílati hlad, povodně, neúrodu, oheň,
národové trestají se sami. Jen pohleďte na Evropu! Ach, co zlého
působí sobě navzájem!

Co jest nám tedy činiti? Když Jonáš kázal: Ještě čtyřicet
dní a Ninive bude vyvráceno (Jon. 3, 4.), uvěřil národ a činil
pokání. Co se stalo? Hospodin se smiloval a hrozby nesplnil.
Křesťané! Pokořme se v kajícnosti-před Bohem i my. Bývají to
hříchy společenské, pro něž přichází obecné navštívení boží.
Tvrdí se, že v Čechách víra velmi utuchla, že lid nevzdává Bohu
čest, která mu náleží, že celé obce, ba celé kraje zanedbávají
svěcení neděle a svátků, že se rozšířila zkázonosná vlažnost, že
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rozmohl se přepych, požívavost, nepoctivost, že vlny smyslnosti
vystoupily jako povodeň, že páchají se těžké zločiny zmaření
plodů, že Kristus a jeho sv. zákon je potuvpován. A mnohé jiné
těžké výčitky se nám činí. Mnozí vojíni z Cech, jedouce alpskými
kraji, posmívali se víře a zbožnosti tamního lidu a vedli zlé řeči.
A jeli do války! Důstojník, který je poslouchal, pravil přítom—
nému knězi: V Čechách je asi v nábožensko-mravním ohledu
zle. A dodal: Však oni naučí se modliti. Táži se tedy opět: co
jest nám činiti? Káti se, odpovídám. Vyčistme starý kvas, kvas
hříšnosti a lhostejnosti. Posypme čelo své popelem a oči na
plňme slzami řkouce: Hospodine, hřešili jsme před tváří tvou,
smiluj se nad námi! Očistme se od hřichů, naplňme se horlivostí,
probudme v sobě zbožnost našich otců. Zanechme divadel, za
nechme tanců, zanechme zábav. Svatou přisností naplňme svůj
život. U eucharistického Krista hledejme sílu pro obnovu života.
Čiňme tak nejen jako jednotlivci, nýbrž společně. Mnohých hříchů
je vinna společnost a její představení, když nebránili světským
marnostem, nýbrž snad je i podporovali. Kajme se soukromě a
veřejně, Bůh odejme pak metlu svého hněvu, ano obrátí ji k do
brému. Věže nejpevnější jest jméno Hospodinova, k němu utíká
se spravedlivý a bude povýšen. Bůh dovede vše, i zlé obrátiti
k dobrému.

Druhá myšlenka, kterou vám předkládám na uváženou,
jest: Neproklínejte nikoho. Proklínati někoho jest hřích. Tím ne
ublížíte jemu, nýbrž sobě. Někdo ovšem je příčinou války. Než
víte-li kdo? Nevíte. A kdybyste věděli, kdo její hrůzy má na
svědomí, proklínat byste ho nesměli. Uvažte, že je nástrojem
v rukou božích a že, je-li vinen, soudu božímu neujde. Je ná
strojem v rukou božích. Válka je následek dědičného hříchu. ]ím
uvolněna byla žádostivost, jež plodí vášně. Vášně plodí války.
Neproklínejte, nýbrž mařte v sobě nezřízenou žádostivost, přemá
hejte vášně. Sám Kristus volá: Zapři se a následuj mne. Ú by
tak všichni činilil Již na zemí byl by malý ráj. A je možno pře
moci je. Kristus zasloužil nám milost, která nejen posvěcuje,
nýbrž hojí. Hojí zraněnou lidskou přirozenost. Proč evropské
lidstvo tak nečiní? Vždyť je křesťanské! Nebylo by nejen válek,
ale nebylo by mnohých jiných běd. A tak byste musili proklí
nati pro válku sebe samy. Bůh bude vinníka soudit. Má jest
pomsta, dí Hospodin. On ji vykoná. Vykoná ji spravedlivě a mi
losrdně. Spravedlivě k vinníkům, milosrdně k nevinně postiženým.
Pravím: Neproklínejte! Zle hřešíte.

Na dvě osoby poukáži zvlášt. Nedotýkejte se našeho nej
jasnějšlho panovníka, neobviňujte kněží. Právě když se oslavovalo
šedesátileté panovniči jubileum našeho císaře a krále, hrozila
válka. Utočili na něho, aby ji začal, ale on nepovolil. Naléhačům
odpovídal: >Nevíte, co válka je.c Ve chvíli, kdy vlivné listy ví
deňské pro válku přímo horovaly, tak že válka zdála se nezbytná,
s úzkostí spínala k Bohu ruce matička důstojníka, jediného syna
svého a jediné podpory ve stáří. Tu se proslechlo, že císař k válce

*
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nesvolil. Matička vzala obraz zeměpána, jejž syn měl nad psacím
stolkem, očistila jej, uctivě políbila, pověsila, ozdobivši bo růží
a ratolestí olivovou. »Díky tobě, kníže míru,: řekla, »ode dneška
budu se za tebe denně modliti : Náš císař a král je kníže míru.
V celém mocnářství není zajisté člověka, kterého by válka tak
bolela jako jej. Byla mu vnucena. Císař je také přítel všech ná
rodů. Kdyby šlo po jeho vůli, Slované uherští nebyli by nohama
šlapání jako psi, a Slované rakouští měli by všecky svobody, aby
mohli se rozvíjeti. Ani císař nemůže vše uskutečniti, co by chtěl.
Jen jeden jest všemohoucí. Bůh. Křesťané, náš stařičký panovník
je kníže míru, a byl často jediný zastánce Slovanů v říši. Proto
jednal by nespravedlivě, nekřesťansky, ba nízce, kdo by nešetrně
dotekl se pro válku našeho císaře a krále. Spíše zasluhu1e vaší
modlitby. ,

Přímo nerozumné je vinit z války kněžstvo a proklínati je
za to. Kterak, prosím vás, může kněžstvo vůbec uvedeno býti
s nynější válkou ve spojení? Ci katolické kněžstvo chtělo, aby
nejkrásnější katolická země, Belgie, byla pohlcena protestantskou
říší? Či katolické kněžstvo chtělo, aby v Rakousku zavládlo
pravoslaví? Či půjčuje kněžstvo na válku peníze státům, má vo—
jenské dodávky, ovládá Červený kříž? Slyšel jsem už mnohá
lhesla o papežce ]aně, o jesuitech, o Pogiovi, a divil jsem se, jak
je možno, že lid je přijímá, ale vyznávám, že hloupějšího hesla,
že kněží jsou příčinou nynější války, jsem neslyšel. Ze socialisté
mu věří, ovšem se nedivím. je od nich bozeno do lidu za tím
účelem, aby, přijdou-li nepokoje, davy vrhly se na kněze a jeho
majetek. Ale že ostatní český lid mu věří, je bolestný úkaz jeho
malé vzdělanosti a ještě bolestnější důkaz jeho nevyspělé soudnosti.
Ne, kněžstvo nechce válkám. Nechce jim, poněvadž jsou z hříchu,
nechce jim, poněvadž nejsou podle vůle boží, nechce jim, po—
něvadž hrozně porušují zákon o blíženské lásce, nechce jim, po
něvadž jsou příčinou strašných běd. Zdaliž válkami netrpí
i kněžstvo? Věru trpí. Vlastenecké a obětavé kněžstvo české tak
hrozné pomluvy věru si nezasloužilo. Ale i na pomlouvače přijde
soud boží. Kněžstvo klidně řekne s prorokem: Věže nejjistější
je jméno Hospodinovo; k němu utíká se spravedlivý a bude po
výšen. On potrestá pomlouvačný jazyk štváčů.

Třetí myšlenka, kterou vám předkládám, jest: Konejme
hórlivě skutky duchovního a tělesného milosrdenství. Buďte milo
srdní, volá Pán Ježíš, jako Otec váš milosrdný jest. (Luk. 6, 38.)
Opět: Blahoslavení milosrdní, neboť oni milosrdenství dojdou.
(Mat. 5, 7.) již prorok pěl: Blažený člověk, jenž se slitovává.
(Zalm 111, 5.) Pán ježíš hojil nemocné, těšil zarmoucené, hříš
níky očištoval, mrtvé křísil. Soustrast, milosrdenství, obětavá láska
náležejí k hlavním vlastnostem jeho povahy. A není-li věčněkrásné
jeho podobenství o milosrdném Samaritánu? Nemají-li nesmírný
význam, a to radostný, jeho slova: Co jste učinili jednomu z ma
ličkých, mně jste učinili? Teď je doba milosrdných skutků. Ko
nejme je hojně, ale v duchu Kristově. Ne z okázalosti, ne z je
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šitnosti, ne z pouhé touhy po součinnosti, ne, konejte ji jako
službu božl. V kterési nemocnici, kde bylo mnoho raněných dů
stojníků, přihlásily se za ošetřovatelky přečetné slečny z místa.
Než hle, žádná nechtěla býti u prostých vojínů, nýbrž každá u dů
stoj'níků. S nimi se bavily, jim dávaly prádlo, doutníky a pa
mlsky, které dobří lidé přinášeli ubohým zraněným. Křesťané,
takto skutky milosrdenství nekónejte. Pomáhejte pro Boha, pro
Krista. pro nesmrtelnou duši, pomáhejte všem, nejbídnějším nej
více. Pomáhejte nejen almužnami pro raněné a ošetřov'áním, po
máhejte doma, na poli, při řemeslech, v obchodě. Někde v obcích
ujal se obdělávání pole starosta, rozdělil práci mezi zbylé pra
covníky, všichni ochotně poslechli, a hle, vše obděláno, jakoby
z obce nebyla odešla ani jediná síla pracovní. jinde, kde byla to
várna zavřena a mnoho lidí zůstalo bez práce, poskytly závody,
které při válce kvetou, mnohým aspoň skrovný výdělek. Mnoho
dobrého prokazují si tak rodiny a jednotlivci. Aj, křesťané, jaká
to příhodná doba k hojným zásluhám pro život a pro nebe. Kře
sťané, rozšiřte srdce svá blíženskou láskoul Mnoho je lidí nyní,
kteří pláči. Stírejte slzy jejich upřímným slovem útěchy. Mnoho
je lidí, kieří jsou plni úzkosti o život svých otců, manželů, synů.
Vlévejte jim slovo důvěry v Bohal Mnoho je lidí, kteří truchlí
nad rovem těch, kteří před kratičkým časem mezi nimi žili. Se
pněte s nimi ruce své a volejte k Bohu, Pánu ]ežíši, Matce mito
srdenství: »Odpočinutí věčné dej mu, Pane, a světlo věčné at
mu svítí, at odpočívá v blaženém pokoji, který z Boha plynelc
Mnohojest lidí, kteří se souží, vidouce milé své zmrzačeny na
těle. O křesťané. mějte soustrast, potěšte, posilněte slovem dů—
věry a oddanosti k Bohu, pomáhejte!

Mnozí prý, přijavše podporu, zanechali práce a řekli si 5 ve
selým uspokojením: aj, teď se budeme míti dobře! 1 užívali. já
tomu nevěřím. Náš lid není zajisté do té míry lehkomyslný a
požívačný. Křesťané. buďte šetrní. Kdo ví, jak dlouho potrvá
válka, kdo ví, jak dlouho stačí podpory. Kdo žil šetrně a uložil
si groš, přežije zlou dobu snadno, kdo žil z ruky do úst, kdo
iveliký výdělek denní denně zase projedl, propil, prokouřil a
jinak promarnil, bude míti zlé dni. Bude bouřiti pro nezaměst
nanost, ale neprávem. Křesťané,buďte šetrní. Nyní zakoušíte, jak
je nezbytno míti nějakou zálohu. Nešetrnost, nemysliti na budouc
nost, žíti z ruky do úst, jest známkou nedostatečné prozíravosti
a sebekázně.

Křesťané! Snad se válka protáhne a nastane doba nedo
statku a ještě horších běd. Pak necht rozmnoží se i naše milo
srdná láska. Nenecháme nikoho umřiti hladem, nikoho bez oše
tření, jenž ho potřebuje, nikodo bez pomoci. Láska naše kře
sťanská zvítězí nade všemi strastmi. Věže nejpevnější jest jméno
Hospodinovo; k němu utíká se spravedlivý a bude povýšen,
k němu se uteče. U něho vyprosíme si sílu, obětavost, a lásku.

Tu jsem u poslední myšlenky, kterou vám předkládám. Kře
sťané, mějme důvěru v Boha, důvěru v našeho Vykupitele ]ežíše
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Krista, důvěru v Matku božího milosrdenství. Písmo sv. vyzývá
nás k důvěře v Boha opět a opět. Korunovaný pěvec napsal pře
krásná povzbuzeni k ní ve svých žalmech. Slyšte aspoň některé.
Bůh náš outočiště naše a síla. spomocník v zármutcích, jež po
Stihly nás příliš. Protož nebudeme se báti, když se bouřiti bude
země a přeneseny budou hory v prostřed moře. (Zalm 45, 2. n.)
Hospodin bude outočištěm chudému, spomocníkem v čas při
hodný, v soužení. A doufati budou v tebe, kteří znají jméno tvé,
neopustil's hledajících tě, Hospodine. (Zalm 9, 10.) Vzývej _mne
v den soužení, a já vytrhnu tě, a ty mne budeš oslavovati. (Zalm
49, 15.) Jestliže takovou důvěru měl David v zákoně Starém, aj
jakou jest míti nám, kteří máme Krista a Pannu Marii, Krista,
jenž se za nás vtělil a za spásu naši umřel; Pannu Marii, již dal
nám za matku! Neztrácejme důvěry. Čím hůře bude, tím větší
budiž naše důvěra k tomu, jenž řekl: »Pojďre ke mně všichni,
kteří pracujete a obtíženi jste, a já vás občerstvímc, a k té, k níž
církev se modlí: Pomni, ó Panno Maria, že není slýcháno, abys
byla někoho opustila, jenž pod tvou ochranu se utekl.

Slyšeli jste o podolském kříži? Z široké a dlouhé roviny
vystupoval neveliký pahrbek. Na temeni jeho stál kříž s Ukřižo
vaným. Na planině rozzuřila se bitva, bitva divoká, krutá, trvající
do půlnoci, až obapolná únava učinila jí konec. Kde kdo stál, lehl
a spal. Ticho rozhostilo se nad polem s tisíci mrtvol a raněných.
Sbírání jich trvalo dlouhé, dlouhé hodiny. Nejvíce jich bylo na-.
seto v okolí pahrbku. Proč? Kříž stál netknut, ozářen jasným
světlem měsíce. Ranění pohlíželi naň. Nejedna ruka se k němu
vztáhla, nejedna ústa v horečce volala: Ježíši, smiluj se! Méně
ranění plížili se k němu, těžce rarění aspoň se k němu obrátili a
po něm ruce vztáhli. Ráno naskytla se ošetřovatelům dojemná
podívaná. Tisíce mrtvol a raněných, a všichni obráceni jsou ke
kříži. Rozpomenuli se na slova Pána Ježíše: »Já jsem vzkříšení a
život, kdo věříve mne, byti umřel, živ bude.c (jan 11, 25.) Vši
chni jati byli velikou důvěrouv božského Misrra. A není pochvby,
že se na nich jeho slovo vyplnilo; vešli do života věčného. Dů
věra v Krista nikdy nás neopust! A kdybych vzal křídla ranní
zory a bydlil v končinách moře, volá korunovaný _pěvec, i tam
ruka tvá provodila by mne a držela pravice tvá. (Zalm 138, 9.)
A opustí li nás Maria, Matka milosrdenství? Rozzuřený vojín
ruský chtěl probodnouti našeho důstojníka, jenž upadl. Důstojník
zvolal: ušetři mne a vyňal ze záňadří medajlku Panny Marie.
Ruský vojín, slyše český hovor a vida obraz Matky boží. oka
mžitě se utišil, poklonil se obrázku a k důstojníku řekl: »Zdráv
„stvujl Poté odešel. Hle, jak Panna Maria pomáhál Ina rozpálené
vojíny působí její obraz svým kouzlem. Neopustí ani nás. Ano,
Matko boži, s důvěrou se k tobě vínem, pod tvou péčí neza
hynem.

* * *

Toť myšlenky, které vám předkládám: kajme se, nebo válka
je trest za lidské hříchy, neproklinejme a neobviňujme nikoho,
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nýbrž pokořme se před Bohem, konejme skutky duchovního a
tělesného milosrdenství, mějme pevnou důvěru vBoha. Věže nej
pevnější jest jméno Hospodinovo, k němu utíká se spravedlivý a
bude povýšen. K Bohu se obracejme, v Boha důvěřujme. Přichá
zejte hojně do chrámu, přistupujte hojně k svátostem. Zde na
plní se srdce vaše kajicnostl, zde smlřlivostl, zde láskou blížen—
skou, zde důvěrou. Zde se budeme skutečně modliti za duše pa
dlých, za zarmoucené rodiče, ženy a bratry. za vytrvalost a šťastný
mir; k českým patronům budeme volati, strážcům církve a vlasti,
aby vojna neublížila našemu národu, jeho svobodám a právům.
Zde všichni se posllime, abychom těžké povinnosti dob válečných
věrně vyplnili, jimi ziskali si zásluhy a jednou po časném bojo
vánl dosáhli vítězné koruny na věčnosti od Boha. Amen.

Josef Novák.

%$?—



LISTY VĚDECKÉ.

Biskupové belgičtí o národní sebevraždě.
]iž loňského roku jsme přinesli o věci té pojednání na základě

spisu dra. Knocha, prof. morální theologie v Lutichu. O této věci
tak důležité ichoulostivé jedná také pastýřský list biskupů belgi
ckých, který zajisté z valné části bude dílem věhlasného kardinála
Des. Merciera. Práci tolika úvah a modliteb vynikajících mužů nelze
přejíti povrchně, nýbrž záhodno častěji do ní nahlédnouti. >Rádce
duchovníc uveřejňuje list v originálu řeči z nejednoho důvodu.

lnstructiones contra Vitium Onanismi
ab Episcopis Belgii

Parochis et Confessariis prapositae.

Pessimuzn peccatum Onan, quod nunc neo-malthusianismus
vocatur, in nostra regione belgica ut morbus contagiosus invaluit,
atque per omnes provincias, cum ruri tum urbi, tam inter divites
quam inter opifices longe lateque serpit. Hoc factum testantur
unanimi consensu Viri vel scientiae oeconomicae vel praxeos me
dicalis vel ministerii confessionum periti. Falam aperteque lues
propagatur etiam sub nomine et praetextu scientiňco, tum dia
riis, tum foliis periodicis, tum imo conferentiis publice habitis.

Porro, vitium illud non tantum moribus christianis ac ipsi
legi naturali in corde uniuscujusque hominis insculptae summo—
pere repugnat, sed etiam, docente experientia, tam pro indivi
duis quam pro familiis atque humano genere, pessimas sequelas
secum trahit.

Ubicumque viget, nedum aediňcentur domus atque humana
societas ampliňcetur et roboretur, validis membris vacuantur fa
miliae, enervatur pactum matrimoniale, et conjuges animi dolo
ribus, remorsu conscientiae, corporalibusque miseriis cruciari
solent.

Drto hoc communi periculo, Nos qui constituti sumus ad
invigilandum moribus christianis in dilectissima patria nostra
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vigentibus, rati sumus Nos ofňcio nostro detuturos, si ulterius
taceamus.

Itaque sequentes Instructiones Parochis et Confessariis pro
ponimus, quibus i'n vitio illo strenue debellando prudenter du
cantur et ňrmentur. Etenim, quo pugna sit efňcacior, oportet
eadam omnes morum principia applicent atque uniformi methodo
utantur. Non autem intendimus nova docere, sed potius ad men
tem probatorum tbeologorum indicare quomodo in nostra hodie—
dum regione cum onanistis sit agendum.

1

De onanismi malitia. —Praetextus allegati ad
vitium excusandum;r'esponsa quibusrefelluntur.

Peccatum onanismi committitur omni actu conjugali ita exer
cito ut positivo quovis modo generatio impediatur.

Dicitur apositivo quovis modo.: ad assignandum non tan
tum modum Onan qm »semen fundebat in terram, ne liberi
fratris nomine nascerenturc (Gen. XXXVIII., 9.), sed etiam me
thodum hodiedum magis pervulgata , sive mechanicam, ope
nempe instrumenti alicujus, sive choemicam, id est lotione vel
infusion'e liquidi occisivi, tam ex parte Viri quam mulieris, quae
sive ante acturn sive in actu sive post actum ad conceptionem
praecavendam vel impediendam adhibetur.

Porto omnes sciant nullum existere vel excogitari posse
positivum medium per se efňcax ad illum ňnem obtinendum
quod non induat gravissimam onanismi malitiam.

Repugnat enim ipsi generis humani propagationi, primario
ňni usus matrimonii. Matrimonium & divino naturae Conditore
non est hominibus datum ut in eo inveniant delectationes car
nales, sine oneribus. Sane medium est ad concupiscentiam se
dandam; sed hoc ea tantúm lege statuitur quod principalis Hnis
non impediatur.

Est vitium contra naturam, quia contrariatur impulsní ipsius
naturae, atque destruit leges gravnssimas quae usum matrimonii,
spectato bono ipsius societatis, regunt.

Ideo peccatum hoc dicitur in S. Scriptura »res detestabilis<
(Gen. XXXVIII., 10.); a S. Sede declaratur »jure naturali prohi
bitumm (S. Ofňc. 21. Maii 1851) ac >intrinsecus malumc (S. Ofňc.
19. Apr. 1853); et & theologis merito iuxta sensum catholicum
habetur ut »peccatum ad coelum clamansc, divinam nempe vin
dictam jam hic in terris quaerens.

Sacerdotes omnes illam gravissimam onanismi malitiam per
spiciant perversamque illius naturam plene videant, ut ipsam ň
deles, data occasione, apte et prudenter docere possint. Simul
cognoscant rationes seu potius praetextus quibus onanistae mo
dum suum agendi excusare solent, atque in promptu habeant re
sponsa quibus sint redarguendi.
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Generatim imprimis loquendo. vitium oritur ex materialistico
vitae conceptu, qui hodíedum ubique pervadit nec etiam christi
anos immunes relinquit: homines deliciis frui contenduut et con
cupiscentiis laxas habenas dare, quin onera velint assumere quae
ipsis jam videntur importabilia.

Ille modus paganus vitam temporalem concipiendi, ubique,
omnibus viribus, est repugnandus. Ipsi opponenda est ratio quam
ňdes christiana docet, quae vitam corporalem habet ut viam ad
patriam, ut“ tempus probationis: »tempus breve est: reliquum est,
ut et qui habent uxores, tanquam non habentes sint: et qui flent,
tanquam non Hentes, et qui gaudent, tanquam non gaudentes:
et qui emunt, tanquam non possidentes: et qui utuntur hoc
mundo, tanquam non utantur: praeterit enim figura hujus mundi.:
(I. Cor. VII., 29.—31.) Nisi haec veritas ňrmiter hominibus incul
cetur, sanctissimae leges naturae pessumdabuntur; nisi qui matri
monio juncti sunt onera conjugii et familiae portare velint, aperta
via erit ad onanismi peccatum.

Haec generalis ňdei doctrina saepe atque energice propo
natur instructionibus ad populum habitis.

“Quodsi speciatim inquiritur quibusnam rationibus perversa
praxis nitatur, multae proferuntur specietenus diversae, et aliae
ab aliis hominum classibus; attamen ad duplex genus apte re—
feruntur, cum alii quidem nolint onus numerosae prolis assu
mere, alii vero velinr gestationis et praesertim partus periculum
uxori cavere. Hos praetextus refellendos habebunt nominatim
confessarii. Quonam modo? Quibusnam potissimum rationibus?

His omnibus opponatur imprimis atque praecipue responsum
hoc fundamentale: onanismum seu voluntariarn sterilitatem semper
esse peccatum gravissimum nec ullo motivo cohonestari; repu
gnare Fmi matrimonii atque naturae actus conjugalis; hoc modo
impediri ne novus homo nascatur ad gloriam Dei: caeterum eos
libere matrimonium iniisse et proinde aequitatem postulare ut
non gaudia tantum sed et onera huic statui naturaliter annexa
assumant. Uno verbo, praeprimis conscientia appellanda est. Atque
deinde argumentis allatis directe respondeatur.

Si impossibilitas numerosae familiae alendae praetenditur,
vivificanda est ňdes in divinam Providentiam, juxta pulcherrima
Christi Domini"verba: »Dico vobis, ne solliciti sitis animae vestrae
quid manducetis, neque corpori vestro quid induamini . . . Respi
cite volatilia coeli, quoniam non serunt, neque metunt, neque
congregant in horrea: et Pater vester coelestis pascit illa. Nonne
vos magis pluris estis illisř . . . Considerate lilia agri quomodo
„crescuntz non laborant neque nent . . . Quaerite ergo primum
regnum Dei et justitiam ejus: et haec omnia adjicientur vobisn
(Matth. VI., 25.—33.) — Provocandum insuper ad factum quoti
diana experientia conňrmatum: numerosas familias generatim lo
quendo aliis esse feliciores; in illis enim naturales energiae mem
brorum splendide exseruntur; in illis regnat major unio et virilis
amor.
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E contrario qui, egoismo ducti, ad onus nascendae prolis
effugiendum legibus generationis renituntur, timeant ne duriora
et graviora aliquando incurrant, cum saepenumero in prole nata
nimis dilecta, jam in terris, vindice manu Dei puniantur: juxra
sensum enim ňdei, experientia innixum, onanismi peccatum ad
coelum clamat.

Quod vero spectat ad iílos qui ex novo partu timent vitae
uxoris, reponi potest, verbis generalibus, nonnullos medicos nimis
facile pericuíum mortis ex partu obveniendum afňrmare; insuper
artem obstetricam atque chirurgicam hodiedum ita progressam
esse ut vix mortis periculum aptis adhibitis mediis non caveri
possit; caeteroquin ab alia parte sterilitatem voluntariam ona
nismi vitio procuratam non esse sine detrimento sanitatis; quodsi
tandem verum adsit periculum, ipsis non superesse nisi praxim
continentiae vel periculi sustentationem. Utique, miseris illis qui
in hoc casu versantur Christiano robore erit utendum: sed, hoc
modo, pondus gloriae praestantissimis temperantiae actibus sibi
reservant, nedum conscientiae remorsus sibi parent atque poenas
luendas.

Omnibus porro conjugibus christianis auctores sint confes
sarii, ut nonnumquam, ad tempus, mutuoque consensu, ab actu ma
trimoniali abstineant, atque ita libere eximiam illam virtutem
sectentur quam multi necessitate coacti exercere postea debeant.

Praeterea, quandoque prudenter alíegari contra onanistas po—
terit, media quibus utuntur non esse ad ipsorum scopum infalli
biliter efíicacia: unde suspiciones inňdeíitatis, animorum divisiones,
et alia hujusmodi. Non autem ipsis proponendum est tempus
ageneseos, sal'em qua medium certum generationis vitandae.

Uno verbo, arma quibus onanismus debellandus est efíica
ciora a christiana ňde et a ňdelium conscientia sunt mutuanda.
Quod dein apte conňrmatur motivis naturali ratione ac experientia
nlxis. (Dokončení příště.)

Eucharistické zvláštnosti Španělské.
Dle německé přednášky jesuity Eustacha Ugarta de Ercilla na eucharistickém

sjezdu v Madridě upravil R. S.
(Dokončení.)

Zvláštní prastaré privilegium má biskupský kostel v Lugo
(hl. město stejnojmenné provincie v Galicii v sev.-záp. Španělsku
na řece Miňo, v starověku Lucus Augusti).

Od nepamětných dob jest v kostele tom ustavičný výstav
nejsv. Svátosti, výsada to, která ani nejslavnějším basilikám ne
přísluší. Privilegium spočívá vtom, že dvířka svatostánku, ježjinde
ze dřeva, z kovu neb z kamene jsou, v Lugo jsou skleněná, aby
věřící nejsv. Svátost stále viděti mohli. Jak učenci za to mají, trvá
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toto privilegium od časů Theodemirových, asi od r. 569, kdy
v Lugo slaven koncil. Slavný výstav v monstranci, jak nyní za
veden, datuje se od 24. června 1636, kteréhožto dne daroval teh
dejší biskup drahocennou monstranci.

Nad jiné proslulou eucharistickou památnost mají v světo
známém chrámu sv. Jakuba v Santirago de Compostella. Jest to
obrovská kadidelnice — Bota fumeiro — která je zavěšena v ku
poli dómu a pohybuje se se strany na stranu, aby-o velikých
svátcích naplnila chrám vonným dýmem. Visí na železném, po
zlaceném lešení. je z massivního stříbra a její jeden kyv z lodi
do lodi obnáší 80 metrů. Má velikost dospělého člověkaasestává
z kotle na řeřavé uhlí, příklopu a řetězů, jimiž .se zavěšuje, což
se děje pouze o největších slavnostech. K rozkývání této obrov
ské, svého druhu jistě jediné kadidelnice, je třeba šesti statných mužů.

Ve Valencii mají patriarchální kollegium »Corpus Christie
zvané, v němž se konají zvláštní slavnosti (ku cti nejv. Svátosti).
Veliký patriarcha, arcibiskup ve Valencii ]uan de Ribera, založil
ten ústav, který jest vzorem“eucharistické fundace ajediným toho
druhu na světě. Z vděčnosti poctěn zakladatel čestným názvem:
»Sennor SacramentadOc, který mu do dneška zůstal. Chrám
kústavu přiléhající nemá proti hlavnímu oltáři dveří jenomztoho
důvodu, aby nejsv. Svátost oltářní pod nijakou záminkou nemohla
býti zneuctěna. Do chrámu jest dámám vstup dovolen jen v zá
voji, páni pak dle španělského způsobu mají přehoditi pláštík -—
již zevnější úpravou má býti Bohu pocta vzdána. Chrám je skvostné
zařízen; co nejkrásnějšího svět ke stavbě chrámu skýtá — toho
ke stavbě použito.

Služby boží konají se tam s velikou nádherou a leskem.
Aby assistence byla co nejčetnější, založil fundátor 45 kaplanek

'(30 první, 15 druhé třídy); při každé mši sv. při pozdvihování
akolytha, liturgickým rouchem oděný, incensuje nejsv. Svátost a
vzhledem k tomu, že mší sv. je počet veliký, stanoví zakládací
listina, by oheň pro kadidelnice potřebný nikdy nevyhasl. Fun
dátor vymohl na Pavlu V. šest stálých jubilejí pro šest čtvrtků
vroce a odpustky 100 dní všem obyvatelům království, kteří buď
hlavu ukloní neb jiným způsobem svoji úctu na jevo dají při slo
vech: »Pochválena a pozdravena budiž nejsv. Svátost oltářnílc
Po všechny čtvrtky celého roku koná se průvod nejsv. Svátostí
podobně jako“ na Boží Tělo, při němž kněží a akolythé nesou
krásné kytice,“které klekajíce a hlubokou poctu nejsv. Svátosti
vzdávajíce, nejsv. Svátosti obětují.

Vedle toho mají ve Valencii ještě zvláštní procesí, >Roca5c
zvané, které se koná s velikým a slavným zevnějším apparatem
sedmi nádherně vypravených symbolických vozů a za ohromného
účastenství lidu nejen z Valenc1e a okolí, ale celého Španělska.

Tolik aspoň v krátkosti o nejdůležitějších památnostech
eucharistických ve Španělsku.
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Znalost zákona v době války.
Sběhnuti.

Dobře jest věděti jednotlivá ustanovení o deserci, jimiž se.
občan proviniti může.

Deser ce je zločin vojenský, kterého dle % 183. voj. tr. z.
dopouští se ten, kdo složiv vojenskou služební přísahu, pluk, sbor
nebo vojenské odvětví, jemuž náleží, nebo jemu přikázaný pobyt
svémocně a s úmyslem se své služební povxnnosti na vždy spro
stiti, opustí nebo se vzdálí. Voj. tr. z. obsahuje v gg 184.—215
zevrubná ustanovení o důkazu zlého úmyslu při tomto zločinu,
o trestu, (v nejtěžších případech ustanovuje trest smrti), jakož
i o právních následcích zločinu tohoto.

jako zvláštní zločin uvádí voj. tr. z. vedle deserce v gg 216.
až 229. založení komplotu ku deserci směřujícího,jímž
ten jest vinen, kdo sám vojenskou služební přísahu složiv, dvě
nebo více osob rovněž vojenskou přísahou zavázaných ku deserci
přemlouvá.

Svádění ku sběhnutí mohou se dopustiti iosoby pravomoci
civilních soudů podléhající, ve kterémžto případě rozhodují včas
míru soudové civilní: trestemjest těžký žalář od 1—5 let (%7, zák.
ze dne 20. května 1869 č. 78 ř. z.). Za války přísluší řízení ico
do osob civilních trestním soudům vojenským, jež trestají se pak
dle voj. tr. z. pro zločin proti válečné moci státu (5% 314., 315.
a 317. voj tr. z.).

Kdo bez předcházejícího dorozumění vojínu neb sluhovi ze
služby vojenské uprchlému (uprchlík, desertér) ukázáním cesty,
přestrojením, pohoštěním. poskytnutím přístřeší nebo jakýmkoliv
jiným způsobem pomoc poskytne, a tím jeho útěk podporuje nebo
pátrání po uprchlíku a jeho dopadení stěžuje, dopouští se zlo—
činu nadržování (& 220. tr.z) a tresce se kromě pokuty 200 K,
kterou válečné pokladně zaplatiti musí, žalářem od 6 měsíců do
jednoho roku. Záleží-li podporování sběha v ukrývání delší dobu
trvajícím, v odkupování oděvu vojenského, zbraní, koně nebo
jiných předmětů výzbroje uprchlíkovy, nebo dálo-li se ze zisku
cbtivosti, neb za jiných přitěžujících okolností, má se vyměřiti
trest těžkého žaláře od 1 do 5 let. Nemůže-li vinník pokutu
válečné pokladně zaplatiti, má se trest zvýšiti nebo zostřiti, při
čemž nezáleží na tom, byl-li uprchlík dopaden, čili nic.

Nedostatečná známka 2 náboženství.
V Nové Pace žák 2. měšťanky Budka Josef obdržel nedo

statečně z náboženství. Učitelská konference jej uznala schopným
postoupiti do 3. měšťanky. Protest katechetův potvrdila okresní
školní rada, podobně i zemská školní rada a ministerstvo. Jinak
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ovšem rozhodl správní soud dne 11. července 1914. Doslovné
znění a odůvodnění bude mnohým čtenářům vítáno, zní:

Der Vewaltungsgerichtshof vermochte, ganz abgesehen davon,
dass auch die Organe der autonomen Schulverwaltung der staat
lichen Anísicht unterstehen, der Auffassung nicht beizupňichten,
als sei die Lebrerkonferenz eine der staatlichen Aufsicht ent
zogene autonome Kórperschaft. Die Lehrerkonferenz ist ihrer
Natur ein kollegisches Organ der staatlichen Schulverwaltung,
das gemáss Art. 17 des Staatsgrundgesetzes und nach dem Schul
aufsichtsgesetzeder :nstanzmássiggegliederten Aufsicht der hoheien
Schulbehórden unterstellt ist. Allein die aus dieser Aufsichts
gewalt fliessenden Befugnisse ňnden, wie alle Akte obrigkeitlicher
Gewalt, ihre Schranke in dem Schutze erworbener Rechte. Der
Gerichtshof ist der Rechtsanschauung, dass dem Schiller durch
die Intimierung des die erforderliche Reife konstatierenden Be
schlusses der Lehrerkonferenz trotz der schlechten Religionsnote
ein subjektives Recbt zum Aufsteígen in die nácbsthóbere Klasse
erw'áchst. Entsprechend der mit dem vollendeten 6. Lebensjahr
beginnenden und bis zum vollendeten 14. Lebensjahr wáhrenden
SchulpHicht, statuiert das Reichsvolksschulgesetz in der Bestim
mung, wonach die Volksschule die zur weiteren Ausbildung fůr
das Leben erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermitteln
und die Grundlage fůr die Heranbildung tůcntiger Menschen zu
scbaffen bestimmt ist und wonach die óffentliche Volksscbule
der Jugend ohne Unterschied des Glaubens zugánglich ist. ein
der Schulpflicbt korrespondierendes Recht des Kindes auf Teil
nahme am Unterricht w'ábrend der Dauer des schulpfiichtigen
Alters. Mit der dem Kinde gewáhrleisteten Móglicbkeit, innerhalb
des schulpflichtigen Alters den gesamten Lehrstoff der Volks
schule nach Massgabe der lehrplanm'ássigen Aufteilung desselben
auf die einzelnen jahresstufen sich anzueignen, ist auch ein Recht
des Kindes statuiert, zwecks Erreicbung des Lebrzieles der Volks
schule in der durch den Lehrplan vorgezeichneten Stufenlolge
aufzusteigen, ein Recht, welcbes jeweils durch die am Schlusse
des Schuliabres zu konstatierende Reife zum Aufsteígen bedingt
ist. Die Lehrerkonferenz ist durch die Schul- und Unterrichts
ordnung in unzweideutiger Weise dazu berufen und zustándig,
am Schlusse des Schuljahres darůber zu entscheiden, ob das
b'cbulkind zum Aufsteígen in die n'achsthóhere Klasse reif sei
oder nicht. Diese Entscheidung ist nicht etwa bloss fůr den in—
ternen Schulbetrieb bestimmt, sondern auch den Eltern des
Schulkindes oder deren Stellvertretern durch Vermittlung des
Kindes, nótigenfalls durch amtliche Zusendung zur Kenntnis zu
bringen Im vorliegenden Falle ist unbestrittenermassen in schul
ordnungsmássiger Weise dem Beschwerdefůhrer als Vater des
]osei Budka und in Úbereinstimmung mit dem Beschlusse der
Lehrerkonferenz das schulbehórdliche Urteil zur Kenntnis gebracht
worden, dass sein Sohn fůr das Aufsteígen in die 3. Klasse der'
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Bůrgerschule reif erkannt worden sei, andererseits haben die
Schulaufsichtsbehórden die Aufhebung der Entscheidungder Lehrer
konferenz auf keine wie immer geartete gesetzliche Bestimmung
gestútzt, gegen die der Beschluss der Lehrerkonferenz verstossen
haben soll. Aus diesen Grůnden war die angeiochtene Entschei
dung aufzuheben, ohne dass es weiter erforderlich war, aut die
vom Beschwerdefůhrer gegen die Ordnungsmássigkeit des durch
getůhrten Administrativverfahrens erhobenen Einwendungen ein
zugehen.

Podíl Dědictví sv. Prokopa.
Nástin základův & všeobecných zásad Společensko-hOSpo

dářských.
Napsal Dr. AI. Soldát.

Pole národního hospodářství leželo do nedávna ladem. Ze
snulý Simáček začal tuto líchu obdělávati žurnalisticky, pokračo
vali jiní, až jsme se dočkali dra. Albína Bráfa. Nyní před námi
jest spis Soldátův založený na kulturních zásadách církve kato—
lické, jejichž vliv vidíme na celé opravdové kultuře kolem sebe.
Spis jednající o těchto zásadách, opřený o poznatky a zkušenosti
nejlepších odborných pracovníků nejnovějších, nebude bez blaho
dárného vlivu v době naší. Objemný spis bude studnicí těm, kdož
systematicky chtí mluviti k našemu dorostu a dáti jim duševní
majetek, který občana učí rozu'gnnědívati se na »politické, otázkyc.
Spis přes 500 stran čítající a jednající o tak těžkých a spletitých
otázkách zasluhuje rozboru širšího a ještě více studia v řadách
našich. Spisovateli blahopřejeme k výsledku požehnané práce.
Stěžejným pilířem díla — dle slov autorových — jest Pesch S. ].
se svými všeobecně uznávanými spisy.

Otázka národohospodářská byla u nás zatlačena národní
otázkou. O významu mnohé parlamentární předlohy hospodářské
mnohý intelligent málo zná, poněvadž národohospodářství i na
právnické fakultě bylo popelkou. Dědictví sv. Prokopa dalo do
rukou duchovenstvu spis ceny trvalé, který svým klidem a věcnou
úvahou bude dlouho hledanou pokladnicí.

Modlitby v čas války.
V roce 1866 vytištěny byly modlitby pro vojáky, které

mohou mnohému z duchovních správců posloužiti. Otiskujeme
je zde 2 vydání, které vyšlo v c. k. dvorní tiskárně Synů Bohu
mila Haase:
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Modlitba pro vojáky.

Č) Pane nebe a země, zachovateli všeho světa, požehnej svou
nevinnou krví zbraně naše, pomáhej vojsku našemu s nimi bojo
vati a šťastně vítěziti. Buďtež Ti spolu obětovány všecky jejich
bídy, nesnáze, strasti, nemoci, ztráty života a bolestné smrti;
nechť se sv. utrpením Tvým spojeny, jim k zásluze jsou. Po
máhei jim, aby to vše s Tvou svatou milostí k své duše spasení
přečkali. Ve jménu Boha Otce, i Syna, i Ducha svatého. Amen.

*

PožehnánL

Pán Ježíš Kristus budiž všude s vojsky našimi, aby je opa
troval; bud mezi nimi, aby je zachoval; bud před nimi, aby je
vedl; buď za nimi, aby je chránil; bud nad nimi, aby jich žehnal,
jenž s Otcem a Duchem svatým živ jest a kraluje na věky věkův.

Amen.

Modlitba.

Č) Maria, královno andělů, sv. archanděli Michaeli avšickni
svatí andělové, kterých Pán zástupů k opatrování bojovníků usta
noviti ráčil, svatý Maurici, svatý Floriáne, se všemi sv. bojovníky
a mučedníky a veškerými vojsky nebeskými: přimlouvejte se za
ně u Boha, a přispívejte jim, aby všecky viditelné i neviditelné
nepřátele přemoci, a zaslíbení Kristových oučastnými státi se
mohli. Amen.

Otčenáš a Zdrávas za v boji padlé.

* *
*

Probošt Štulc vydal 11B. Stýbla modlitby, které obsahovaly
překlad mše sv. »tempore bellic, pak litanie »o všech svatýchc,
po nichž se zpíval žalm 45., a modlitbu, která předepsána jest
nyní po mši sv. a kající modlitbu sv. Augustina, která jest oti—
štěna iv Němečkovi. Závěr činilo sedmero kajících žalmů apíseň
»Když v ochranu Nejvyššího: a :Sv. Václavce.

Ý



LISTY HOMILETICKÉ.

Na první neděli v listopadu.
Svátostný Spasitel: štěstí v životě, útěcha ve smrti, blaže

nost na věčnosti.

»Chléb s nebo dal jsi jim, veškeru
sladkost \: sobě mající.:

(Moudr. 16, ZO.)

Měsíc listopad tak mocně a důtklivě nám připomíná smrt a
věčnost. Příroda odumírá, země se ukládá k zimnímu spánku.
Druhého dne tohoto měsíce koná církev Památku dušiček, den
mrtvých, a každého roku v listopadu předčítá věřícímevangelium
o úmrtí a vzkříšení dvanáctileté dcery ]airovy, aby jim připome
nula, že žádný věk, ani kvetoucí mládí není před smrtí jisto.

Ale vzpomínkami na smrt nechce církev, matka plná lásky,
kaziti nám radosti z života, nechce z nás dělati ponurých truch
livců, chce nás jen napomenouti, abychom pamatujíce stále na
smrt žili bohulibě, aby nás smrt, kdykoli přijde, zastala připra
vené. Chodíme-li spravedlivě před Bohem, jen tehdy jsme v pravdě
šťastni na světě a nemusíme se ani smrti báti, neboť potom jest
nám smrt branou do života lepšího.

Odvraťme se jen od světa a hříchu a služme věrně Bohu
svému! Nemáme ho daleko, vždyt nám tak na blízku, uprostřed
nás: zde na oltáři ve sv. hostii přebývá Bůh a Spasitel náš stále
mezi námi. Ano, tento ]ežíš a jen on jest

a) naším pravým štěstím v životě;
b) naší útěchou ve smrti;
c) naší blaženosti na věčnosti.

I. Štěstí v životě.
Může hřích v pravdě učiniti šťastným? Mnozí tak myslí a

honí se za hříchem, ale mýlí se.
Mluvil jsem letos s jednou ženou, je vdova a daleko odtud

má selský statek. Muž jí umřel v nejlepších letech a zanechal jí
Rádce duchovní. 38
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usedlost zadluženou. Byl pijan; denně už časně z rána býval
v hospodě, vyprahlé hrdlo hnalo jej tam. Konečně byly plíce
spáleny a zachváceny souchotěmi a chopila jej smrt a uvrhla na
lůžko bolesti. Až teď teprve změkl a byl zaopatřen a choval se
při tom velmi kajícně. Byl všecek proměněn, ale smrti se bránil.
Pořád ještě doufal v uzdravení. S pláčem říkával ženě: »Kdyby
mně Pán Bůh pomohl, teď bych žil docela jinak. Každou neděli
bych chodil do kostela a čtvrtku vína bych ti vždycky donesl a
všecko bych napravil, čím jsem tě kdy zarmoutil.: Ale byla to
lítost pozdní, hřích ho brzo sklátil do hrobu.

Večer vídati poloodrostlé hochy choditi osadou s mladšími
ještě děvčaty. Hledají štěstí v zábavě, ve skutcích, které se světla
štítí. Najdou je? Teď se jen smějí těm, kdož je varují, ale po
letech budou plakati a řeknou: »jak jsme to byli bláznivílc

A jiní žijí v nepřátelství a sváru. touží po pomstě; jsou šťastni?
Nejsou, vždyt nemají ve dne v noci pokoje.

A jiní hledají blaženosti v šatech, v penězích; jiní mají hbitý
jazyk, který nedovede všudy býti klidným, honí se za novinkami,
klepy a natropí mnohými řečmi velikých mrzutostí. jsou šťastni?
Hledají v tom všem blaživého štěstí, ale nenalézají ho.

Hřích štěstí slibuje, ale dáti ho nemůže.
A jsou konečně lidé, kteří nechtějí ničím býti před světem,

nebaží po jeho cti, nehoní se za jeho radostmi, za ubohé hříšníky
se mají před Bohem. A k Bohu pokorně často přicházejí a před
ním na sebe žalují chyby své, nebot vědí, že on jest Bohem mi—
losrdenství a lásky, a přistupují často k jeho stolu a přijímají ho
v srdce posvěcené. A tažte se jich, jsou-li šťastni aodpovědí vám
rozhodným »anOc; neb všední malé vady, jichž se ze slabosti
dopouštějí, nemohou jich připraviti o milost boží ani 0 pokoj
srdce, a každé sv. přijímání přináší jim novou blaženost, která
převyšuje veškeren smysl lidský, a které by oni nedali ani za
hory zlata, ani za žádnou čest a radost světa. '

Je čímsi úchvatně podivným, velemocným ono štěstí duše,
které proudí ze sv. hostie. Když všecko kolem ke hříchu láká,
když se všecko kolem oddává hříchu zdánlivě blaživému, duše ty
zůstávají Kristu věrny; neb Kristus je osvěcuje, že ten shon světa
i všecko jeho zdánlivé štěstí mají za bláto a smetí a pevny zů
stanou, i když všecko kol nich Krista opouští a žene se cestou
záhuby.

Spasitel, jenž ve způsobě chleba mezi námi bytuje, jenom on
nás činí v pravdě štastnými v životě.

II. Útěcha ve smrti.

Pravého štěstí nemůže v životě zjednati hřích, jaké útěchy
skýtá on ve smrti?

Někdy dává hřích ve smrti — klid. Nápadno mi bylo ně
kolikrát, jak lidé, kteří až do stáří ve hříších žili, přece tak klidně
umírali. S trudným žalem vzpomínám najedno zaopatřování před
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mnohými lety. Byl to nemocný, o němž jsem už napřed věděl,
že bral i víru na lehkou váhu. Před posledním pomazáním napo
mínal jsem ho, aby měl jen důvěru v boží milosrdenství, třebas
i svatí před smrtí se chvěli. A on mi řekl na to tak mrazivě a le
dově: »O já nelc Byl jsem potom všecek nepokojný a bál se
o jeho duši, zvláště když zemřel. Když hříšník stále milosti boží
odpírá, ona ho konečně opustí; vlastně neopustí, dokud hříšník
žije, Bůh stále naň milostí svou působí, ale hříšník je necitelný
dojmům jejím, a jest klidný, tupě klidný i_vesmrti. Je to hrozný
klid, [nejhroznější, jaký jen může býti. Ale bude vyburcován
z toho klidu, bude probuzen z toho spánku, ale bude to pozdě,
až v propasti pekelné.

Dobře pro hříšníka, hne-li se v něm svědomí aspoň na loži
smrtelném. Bůh jest nejvýš milosrdný, odpouští i největšímu hříš
níku. chce-li jen on, hříchy největší; dokud hříšník dýchá, může
býti spasen. Ale jaká muka vytrpí takový umírající! Bůh mu
ovšem před smrtí odpustí, vyzná-li kajícně hříchy své: to jest
boží milosrdenství. Ale po smrti převezme ho božská Spravedl
nost, dlouhý očistec čeká naň, muka, která všeliké pozemské trá
pení převyšují. Má ovšem kající hříšník útěchu: »Přijdu přece
jednou do nebe:; ale cesta do něho povede dlouhými mukami
v očistci. Hřích málo útěchy dává ve smrti. '

A leží tu na smrt služebník boží, který Kristu Pánu vždy věrně
sloužil, který ho často v srdce své přijímal, třebas proto snášel
hanu a posměch světa. I on hr_ozíse smrti, neboť smrt zůstává
vždy strašnou. Poustevník sv. Hilarion, stařec SOletý, byl smrti
blízek. Ležel v posledním tažení a hrůzou se chvěl na celém těle.
Zmírajícím hlasem těšil sám sebe: v]di jen, co se bojíš? jdi jen,
duše má, co váhášř Skoro sedmdesát let jsi sloužil Kristu a nyní
se bojíš smrti?: A po těch slovech vydechl duši.

I spravedlivému jest úzko před smrtí. Ale má v srdci Spa
sitele, který ze svatostánku naposledy k němu přišel. Vzpomíná,
jak věrně Spasiteli svému sloužil, ví,- že ho Ježíš nyní volá k od
měně věčné; že má odejíti v život věčný, ví, že až pomine bo—
lestné oddělení duše od těla, že pomine také bolest a utrpení, a
šeptá klidně a oddaně: »Pane, staň se vůle tvála — praví se
sv. Pavlem: »Toužím rozdělen býti a býti s Kristemc, a tiší bo
lesti smrti toužebným vzdechem: »Přijd', Pane ježíšilc Ano, on
přijde k poslednímu okamžiku, ne jako hrozný soudce, nýbrž aby
uvedl osvobozenou duši v radost věčnou.

Ano, Spasitel ve Svátosti jest věrným svým útěchou ve
smrti.

III.Blaženost na věčnosti.
Všichni, kdož ve stavu milosti se světa odcházejí, přijdou

do nebe, budou věčně blaženi, třebas mnohým bude dlouho trpěti
v očistci. Ale jsou stupně v blaženosti věčné: dle míry milosti na
světě řídí se blaženost v nebi; čím více milosti kdo si zjednal
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v životě, tím větši blaženosti požívá v nebi. Sv. Terezie praví:
»Kdybych jen o jeden stupeň v nebi výše přišla, volím ráda, do
pustí-li Bůh, všecka muka trpěti, která od Adama až do soud
ného dne vytrpěna budou.: To konečně trvá přece jenom nějaký
čas, ale vyšší stupeň blaženosti trvá věčně.

A my máme v moci čas, my sobě můžeme zasloužiti roz
množení milosti. Ale žádným dobrým skutkem tak se nerozmno—
žuje milost boží jako hodným sv. přijímáním. A přece se ho
mnozí křesťané tak štítí. Stojí u zlatého dolu, plnýma rukama by
mohli sbírati poklady pro nebe, a nečiní tak, ba za hanbu poklá—
dají, objeviti se před oltářem. Až jednou v pekle nebo 'v očistci
hořce toho pykati budou a pozdě uznají: »Škoda, přeškoda,
věčná škoda každého sv. přijímání, které jsme mohli přijmouti a ne
přijali jsmeíc

Každým hodným sv. přijímáním zjednává se vyšší míra po
svěcující milosti a tím se zasluhuje vyšší stupeň budoucí věčné
slávy. Nevyhýbejte se tedy, rozmilí moji, oltáři, rádi a s láskou
choďte ke Spasiteli: on bude vaším pravým štěstím v životě. vaší
útěchou ve smrti, vaší odměnou převelikou na věčnosti, on Ježíš,
skrytý Bůh ve Svátosti. Amen.

Neděle dvacátádruhá po sv. Duchu.
O posledním pomazání a kšaftu.

»Pravdč boží učíš a nedbáš na žád
ného.< (Sv. Mat. 22, v. 16.)

Tak pravili nepřátelé Páně a tak mohou říci i přátelé Páně;
nedbá na žádného. Buďsi kdo buď, stejný soud budeš míti
u Pána svého, nedbá na žádného.

Také zde na zemi nedbá na žádné lidské ohledy, ale všem
dává příležitost jednu a stejnou, aby mohli býti Spaseni — at
jest ve kterémkoliv stavu, aneb stáří, ať pohlaví aneb povahy.
Všecky zve ku svému stolu, všecky vyzývá ku pokání, ne snad
jen malé, ale i dospělé, ne jen světské, ale ikněze, ne jen chudé,
ale i bohaté. Všem lidem bez rozdílu ustanovil jedny a tytéž
svátosti, a na nás jest, abychom jich tak přijímali, jak sám Pán
Ježiš žádá. Nedbej také ty na nikoho, jen na Krista a půjdeš
pravou cestou boží.

Však smrt, ten anděl boží, nedbá také na nikoho, okamžik
smrti jest tak důležitý, že jím vlastně se blížíme věčnosti, a jest
tak těžký a obtížný, že uznal Kristus Pán za nutné a potřebné,
aby křesťan, syn a dítě jeho, když blízek smrti jest, posily zvláštní
došel, a proto i nemocnému křesťanu Kristus Pán ustanovil svá
tost sv. pomazání, kteráž bude předmětem našeho rozjímání.
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Pojednání.
Nejedná se mi tak, abych vám svátostnost sv. pomazání do

kázal, jako abych ve vás svatou žádost vzbudil, abyste v tu roz
hodnou chvíli, kdy svíce života dohořívá — svaté tuto svátost
přijali.

1. Co vždy a všude všem křesťanům bylo svaté, musí i vám
býti. Proto nač bych vám připomínal, že i sv. apoštolům Kristus
Pán přikázal, aby nemocné olejem mazali a na ně ruce vzkládali,
což apoštolé s velikým výsledkem činili. Proto sv. jakub apoštol
připomíná: »Stůně-li kdo z vás . . .:

Ve jménu Páně — na rozkaz Páně tak mají činiti, Kristus
Pán však nadarmo tak neustanovil, ale veliké milosti se sv. po
mazáním spojil.

le-li důležita volba stavu, je-li důležito zdraví člověku, čím
důležitější jest smrt pro člověka. Smrt, dle níž se řídí věčnost!
Proto křesťan stůně-li žádá pomoc Páně, volá po ulehčení, kteréž
očekává od Spasitele svého, aby jemu ulehčil, jemu odpustil, a
snad i dřívějšího zdraví dosáhl, ne-li aby se po křesťansku na
smrt připravil.

Povážíte-li slova sv. apoštola dobře, má v nich celé naučení
o sv. pomazání Páně.

On praví: Stůně-li ——t. j. jsi-li nemocen, a sice nemo
cen, že se neví, jak dopadne nemoc -—ano snad se spíše kloní,
že jest větší nebezpečí než naděje — zavolej kněze církve. Ne
praví apoštol: umírá-li, ale dí: stůně li. Proto nesluší očekávati,
až by měl duši na jazyku; neboť není tato svátost ustanovena
pro mrtvé, aby je vzkřísila, ale pro nemocné, aby je buď uzdra
vila, bud k poslednímu boji sílila.

Máš-li užitku a milosti býti účasten, sluší, abys ji včas
přijal, a nehleděl na nikoho a na žádnou osobu lidskou, ale po
cestě boží kráčel.

2. Víte, jak dopadává modlitba, když na člověka jde spaní
aneb jaké jest přemýšlení, když člověka bolí hlava. Když mám
dělati pořádek s Pánem Bohem, také třeba, abych měl i smysly
pohromadě.

Zbožný člověk, který se snažil vůli boží plniti, má mnoho,
zač byprosil, a v mnohém potřebuje posilu, což ten, který byl
nedbalý v přijímání svátostí vůbec, nedbalý v konání křesťanských
povinností — jak dá dluhy své do pořádku, když ho nemoc při
pravuje o pamět, vědomí a cit!

Stůně-li kdo z vás, t. j. z vás, kteří věříte v ježíše Krista
— nebo tak sluší na křesťana, ať zavolá kněze církve, výslovně
předepsáno koho, protože rozdavačem svátostí jest jen kněz —
jenž jest od církve posvěcen, a ten má předepsáno, co-by činiti
měl: ať se nad nemocným modlí — a maže jej ve jménu Páně.

3. Dí dále sv. apoštol: modlitba víry — uzdraví ne
mocného. Dobře pozorujte, jak sv. apoštol modlitbu nazývá. Dí:
modlitba víry, neb kde není víry — jak můžeš se Bohu lí
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biti, kterak můžeš od něho síly čekati, aby ti ulehčil, posilnil
a uzdravil?

Kdož by se domníval, že Kristus Pán bude rozdávati milost
svou, kde jest srdce nevěřící? Kde ale jest víra v něho — tam
vchází Kristus Pán rád a přináší s sebou posilu i ulehčení. Ne
nadarmo se říká, že jaký život, taková smrt: Kde po celý život
nebylo víry, tam nebude ani v poslední chvíli, a kde jsi doufal,
i v poslední chvíli budeš doufat a nebudeš zahanben.

Bude Kristus Pán jistě pů'sobiti: bud zdraví duše — neb
i zdraví těla, pakli to ku spasení jeho prospívá, očistí člověka
od pozůstatku hříchů.

Uzdravuje nás ovšem ne vždycky, neboť bychom byli ne
smrtelní, ale hlavní účel svátosti jest posila v nemoci, aby obtíže
nemoci trpělivěsnášel,a všeliké pokušení zmužile
p ř em áhal. jest hodina smrti u každého člověka jiná. U ně
koho jest obtíž_ná, u jiného lehká. U někoho se dostavuje úzkost
u jiného ne. Cíní tak ďábel protivník náš rozličné pokusy, aby
zabránil Spasení naše. ' Mnohému zbožnému mnohou úzkost pů—
sobí, aby mu vzal naději v milosrdenství boží. Mnohého hříšníka
dohání k zoufalství, aby odpuštění nečekal, jiného nechává bez
úzkosti, aby ze svého hříchu nepovstal. Někomu hroznou chvíli
nepřítel připravuje, někoho uspává. Pokušení pak jsou rozličná,
proto nám ustanovil Ježíš Kristus tuto svátost, aby věrní jeho
poddaní posily a ulehčení ku poslednímu boji brali.

4. Konečně se nám odpouštějí hříchy, ze kterých se pro
mdlobu a slabost zpovídati nemůžeme. Dobře ale rozuměj: n e
m ůžem e — dí katechismus, ale nepraví nechceme, neb odklá
dáme, neb po odpuštění netoužíme, vždyť tato svátost jest usta
novena pro křesťany ku jejich spasení, a ne pro nedbalce ku je
jich podpoře. Jestli jsi po celý život nepovstal ze hříchů — pak
sotva na loži smrtelném hříchu docela zanecháš. Opustí tebe hřích,
protože jsi ku hříchu neschopen, ale neopouštíš ty hřích. Proto
se říká, jaký život, taková smrt, což jest: byl li tvůj život kře
sťanský, bude tvá smrt také křesťanská, dopadne podle milosti
boží dobře, křesťansky. Myslíš-li však, že kající zpověď v poslední
chvili celý život napraví a sv. pomazání pozůstatky hříchu shladí,
jednáš jako člověk, který celý život utrácí a při tom doufá, že
vyhraje los aneb z loterie. Statisíce sází, ale jen málokterý vy—
hraje. Proto jest moudřejší a jistější nespoléhati na výhru, ale na
svůj život rozšafný a křesťanský.

Poslyšte příklad z našich dějin českých o králi Ladislavu
' Pohrobkovi.

V roce 1457, v neděli 20. listopadu byl kmotrem dítěti če—
ského šlechtice. Cestou ho zabolela hlava, v pondělí se mu uká
zala morová rána. Právě byli vyšli poslové s dary za jeho nevě
stou do Francie. Jaká změna! Lékaři zavolání. jeden dí: »Králi,
neškodí nic:, druhý praví: »Králi, zle se mášc. Ve středu se králi
přitížilo. Zavolal přítele svého Jiřího z Poděbrad a dí mu: »Na
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dál jsem se, že panovati budu v tomto království. Mně jest umříti;
království v tvé moci a ruce bude. Za to tě žádám, abys nad
obyvateli tohoto království spravedlivě panoval, sirotkům a vdo
vám a nuzným pravý soud činil a ochrannou ruku nad nimi držellc
jiří odpověděl: »Tyto myšlenky, králi, jsou příliš kvapné, nebot
brzy se uzdravíš a sám podle vůle své kralovati budeš.: Ladislav
chopil Jiříka za ruku a dí: »Nuže slib mi, já tebe žádám, neboť
konečně umříti musím. Naplníš-li to, co poroučím, milost tobě
u Boha prositi budu, nebot doufám, že mi království nebeské
odepřeno nebude. Zemské tyto věci pro nebeské opouštím, ty
hled, abys mé žádosti a prosby vyslyšel.<< Na to požádal kněze,
aby podle řádu církevního králi posloužil sv. svátostmi. Všecku
ozdobu svou odkázal kostelu sv. Víta, krásné jako zlato se skvoucí
vlasy dal si ostříhati, aby nehověl nádheře a dal je položiti pod
Boží umučení. Když cítil poslední chvíli, požádal svěcenou svíci
a drže ji v ruce modlil se »Otčenáš- -— maje zrak upřený na
kříž a ve slovech: >zbav nás od zlého< — vypustil ducha.

Rozeberete-li tento příběh mladičkého krále českého, vidíte
v něm povinnosti křesťana: 1. Zivou víru ve věčný život. 2 Pevnou
naději. že mu království boží odepřeno-nebude. 3. Starost o časné
a věčné statky. Ríši odevzdává do ochrany — duši Bobu. 4. Ne
hledí na osobu, kdo ho těší, ale hledí na duši svou, aby ji na

'smrt připravil, ač byl mlád a teprve 17 let čítal. jeden dí: »Bude
dobřec, Jiřík praví: »Budeš zdráVc, jen jeden dí: »jest zlec, a král
chce po křestansku připraven odejíti na věčnost. 5. Odevzdává
do rukou božích všecko: Myslel jsem . .. 6. jen o duši má sta
rost, proto na kříž bledě — k Otci nebeskému se modlí, aby
světlo věčné jemu svítilo.

Ty nejsi král, ale jsi křesťan, což jest veliká důstojnost. Clň
ty také v nemoci tak: 1. na věčnost vzpomeň, 2. neodkládej,
3. do vůle boží se poruč, 4. časné věci do pořádku dej, vždyť se
tím předejde mnohým rozepřím a soudům. Tak jednoduchý jest
způsob testamentu, že jeden každý, kdo umí psáti, si jej může
zhotoviti. Nic jiného se dle zákona nežádá, než napsati vlastní
rukou, koho jmenuje dědicem a jaké pořízení jiné si přejea
k tomu dáti datum a svůj podpis. Co tu může se předejíti sou
dům, když nedbáme na rozličné plané útěchy. Jsme smrtelni
a určitě umřeme, spíše umřeme dříve než myslíme, jistě smrt při
jde jako zloděj tenkrát, když jsme se nejméně nadáli. 5. Přítele
dětem najdi v osobě poručníka. Po křestansku sv. svátosti přijmi
— a když se poslední chvíle blíží, upřeně na Ukřižovanébo se
dívej, s ním rozmlouvej, světlo svěcené rozsvět.

Ovšem třeba dobře na paměti míti, že svíce svěcená Krista
znamená a v jeho světle že máme žíti a pak také v jeho světle
dobře umřeme.

Bázeň smrti jest nyní tak veliká, že se mnohý neodváži slovo
smrt ani vysloviti. Nedbejme na to. Smrt jest anděl boží, jenž
nás vede do náruči boží zpět, ona život nebéře, ale mění.
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O, drazí posluchači, každý z nás denně umíráme, denně se v nás
dějí změny, které nás na přechod duše z těla připravují. Připravme
duši svou také vstříc ženichu svému, Ježíši Kristu, opravdovým
uspořádáním všech svých věcí, hlavně pak duše. Amen.

Fr. Vaněček.

Na neděli dvacátoutřetí po sv. Duchu.
Co nám zjeví naše umírání?

Napsal Dr. Karel L. Řehák.

1. Za dob našich pohrdají mnozí vírou v Boha i učením
jeho, a při tom se ještě domnívají, že kdo ví jakými chytráky
a mudrci jsou! Avšak bez víry nelze se naprosto obejití ani mezi
lidmi. Kdyby nevěřil člověk člověku, přestala by všechna historie,
všechna věrnost, vše vyučování, všechna učenost; nebo všechny tyto
ijinéještě věci spočívají na víře, čili na tom, že přijímáme za pra
vdu něco, čeho sami jsme nepoznali, sami nezažili, a co nám za pra
vdu podávají jiní,

Nelze-li se ale ani mezi lidmi obejíti bez víry: kterak by
bylo možno obejíti se bez víry v Boha a zjevení jeho, jež obsa
hují věci nadsmyslné, o nichž tedy smysly tělesnými přesvědčiti
se nemůžeme? Právem tedy pěje žalmista Páně otakových, kteří
kamkoli so ohlédnou, všude se skutky všemohoucího, nejvýš mou
drého a dobrotivého Pána se setkávají, a přece blábolí, že v něho
ajemu nevěří; že nikoli mudrci, ale v pravdě blázni jsou, řka
(Žalm 13,1 ): »Řekl nesmyslný (blázen) v srdci svém: Není Boha !:

A Spasitel o takovýchto bláznech, kteří Bohu práva ku zje
vení, a pravdy v učeních jeho popírají, praví: »Kdo neuvěří (slovům
mým), bude zatracena (Mark. 16, 16.) Věřiti Bohu ovšem ne
chtějí mnozí jen proto, aby nemuseli dle víry v Boha i život svůj za
říditi; a pro vzdorovitost svou proti Bohu budou tedy od něho
zavržení.

Avšak, kdyby kdo is domnělými mudrci, ale v pravdě s blázny
všecko na světě popírati chtěl, toho jediného jistě nepopře, že
jednou zemřel A při smrti stanou se mu patrnými i jiné
jisté pravdy, kterých pak rovněž nebude moci popříti. Proto od
lůžka zemřelé dcery jairovy, o níž vypravuje dnešní svaté evan
gelium, vmysleme se na ono lůžko, na němž budeme jednou sami
umírati, auvažme, co nám pak umírání naše nade vši pochybnost
pravdivým i jasným učiní?

2. Při smrti pozná jedenkaždý umírající,jak zcela jest
na vůli boží závislými

Pokud jest člověk zdráv, spoléhává při svých podnicích
a pracích rád na svůj důvtip, své síly, své zdraví, nebo i na po—
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moc svých bližních, tak jako by svrchovaného Pána všech věcí,
Pána Boha, ani nebylo. Ale když ocitl se na lůžku smrtelném,
seznává rád či nerad, jak přece jest jen člověkem bezmocným,
závislým.

Č kéž bychom si této závislosti vždy připomínali a pamě
tlivi by'li toho, že jsme na světě nikoliv pány, ale toliko služebníci
Pána pánů, od něhož přichází život ismrt! ó jak jinak hychom
pak život svůj zařizovali, abychom neměli, čeho bychom při smrti
litovati museli!

Člověk na lůžku smrtelném ležící znamená dále, jak dra
hocenným jest čas našeho života!

Za zdraví člověk snadno a lehkomyslně čas utrácí, nedbaje
toho, co by mohlo v něm vykonati dobrého a záslužného, pro
čest boží, pro blaho své a bližních svých. Když pak pozoruje
že okamžiků života jeho jest již na mále, čeho si dříve nepři
pouštěl: tu přál by si míti život delší, by mohl ještě vykonati to
neb ono, jež dříve vykonati sice mohl, ale nedbal!

Sv. Alfons modlíval se při každém bití hodin Zdrávas
Maria. Římský císař Titus, pohan, bědoval na konci každého
dne, v němž ničeho dobrého nevykonal: Amici! Dies perditi!
To jest: »Přátelé! Den jsem ztratill<< Kéž uvažujeme aspoň 11večer
každého dne, kterak jsme ho užili, a nemáme-li příčiny bědovati,
že jsme ho ztratili! ó jak mnozí u věci té chybují! Mnohý žije
10—20—30 roků bez svaté zpovědi, a pak ještě nechce doznati,
že ne hodin a dnů, ale mnoho let, ba snad dobu celého života
zmrhal !

lověk na smrtelném lůžku ležící dále sám sobě doznat
musí, jak mnohé nesmyslné skutky vykonal!

Honil se po bohatství, nedosáhl ho; a kdyby i byl dosáhl:
což mu nyní platno jest?

Vyhledával všeliké hříšné radovánky, všeliké malicherné před
nosti: a co z nich má nyní? Pozoruje, že jako nahý na svět
přišel, nyní i nahý ze světa půjde, nesa s sebou toliko to, co
učinil dobrého nebo zlého!

Jak mnohý přál by si, aby mohl opět mladým býti, a všeho
lépe užívati, ale jest pozdě! Zivot minulý jest jen jako sen; tak
rychle minul. A zase není pouhý sen, nýbrž skutečná pravda!
A kdo kráčel životem špatným až do starosti své, času zmrha
ného nenabude více zpět. A proto člověka na smrtelném lůžku
ležícího svírá i nejistota, jaký bude jeho osud po smrti?

Připomíná si snad slova Písma svatého, že měl »s bázní
a třesením spasení své konatic (Filip. 2, 12.), a »těsnou branou
(zapírání vůle své) vcházetic (Mat. 7, 13.), a zatím že kráčel ce
stou širokou, k záhubě vedoucí.

A připomínaje si soudů spravedlnosti boží, bývá zmítán
krutou nejistotou. ba pokoušen i ku zoufalství, kdežto Bůh dle
nevýslovného svého milosrdenství, jenž i Syna svého jediného za
spásu naši v obět vydal, nechce hříšníka smrt i zahynutí, ale aby
se obrátil i živ byl (Ezech. 33, II.).
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_ A také Matka .boží i jiní svatí přátelé boží neustávají za
spasení naše u Boha se přimlouvati.

3. Jestliže ale smrt jest jednomu každému jistá, a jestliže
člověk na Boha zapomínající k takovýmto smutným, pozdním
poznáním přiveden bývá, že přece jen ve všem jest, a byl na vůli
boží závislým, a přes to drahocenný čas proti vůli boží jen mrhal,
různé pošetilé i nesmyslné skutky konal, za něž hned po smrti
bude museti Bohu vševědoucímu a nejvýš spravedlivému počet
klásti'. co jest nám po rozumu činiti, abychom po smrti neod
vratné na soudu božím obstáli, a po trampotách tohoto života
v život věčný vejíti si zasloužili?

Svatý apoštol Pavel dává nám přiměřenou radu, když píše
(I. Kor. 15, 31.): >Na každý den umírám, ó bratřilc

Kterak to, když každý jen jednou umírá?
Skutečně umřeme, ovšem jen jednou; ale svatý apoštol dává

nám slovy svými tu radu, abychom se každý den na smrt při
pravovali, čili abychom žili tak, bychom beze strachu před od
souzením uchystáni byli vždy tak, bychom každé chvíle počet ze
života svého složiti mohli.

Zijme tedy tak, jak si musíme při smrti přáti, abychom
byli žili; umírejme denně nezřízeným žádostem svým, & snažme
se každého dne žití svého povinnosti své k Bohu, k bližním
i k sobě samým tak věrně konati, a povinnosti stavu svého tolik
svědomitě plniti, abychom nemuseli se trestů božích po smrti své
lekati, ale mohli si činiti naději na odplatu věčnou v nebesích!

4. Zbožný opat Arsenius žil při dvoře císaře Theodoria,
u něhož požíval veliké důvěry. I musel se také různých slavností
dvorních zúčastniti. Avšak on též každodenně čítal v Písmu sva
tém, a rOZjímal často o slovích Páně: »Což jest platno, kdyby
člověk celý svět získal, 3 při tom na své duši škodu trpělřc —

'Uchyloval se také rád do samoty, a tam zbožně na svou smrt se
připravoval. Když pak smrt skutečně se blížila, nelekal se jí, ale
těšil se na ni, poněvadž se radoval, že ona ho uvede do náruči
Spasitele,

Moudrý Sirach předobře di (7, 40.): >Ve všech skutcích
svých pamětliv buď na poslední věci své (smrt iSoud), a na věky
nezhřeších lc

Umíreime tedy denně, abychom se umírání naučili. Nic
spasitelnějšího není nad připomínání si smrti i soudu. Vzpomí
nání to potírá každou nepravost, množí ctnosti a odnímá osten
smrti.

Rádi zastavujmesei na hřbitovech a při hrobech
svých milých, kteří nám tak patrně ukazují pomíjejícnosta ma
lichernost všeho toho, co není pro Boha a spasení. A pak v době
pokušení snáze obstojíme, ve službě boží se utvrdíme a poklad
zásluh si uložíme, z něhož bychom pak trávili po celou blaženou
věčnost. Amen.
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Neděle dvacátátřeti po sv. Duchu.
Poznání Boha z věcí kolem sebe a z věcí v nás samých.

>Doteknu-li se i jen odolku roucha
jeho, uzdravena budu.< (Mat. 9.)

(Příběh se ženou krvotokou.) Prosím, abyste si živě před
stavili výjev, jenž nám předvedlo evangelium. Jest to nutno, má
me li nějaký užitek z toho míti. ena, která pro nemoc svou za
nečistou byla považována, nesměla mezi lid a zástup, leda tajně.
Ona vidí, jak Pán ]ežíš ji s celníky a jak i Matouše či tehdy
Zachea řečeného přijal, jak praví Pán na otázku učedníkům před—
loženou: »proč jí s publikány Mistr váše, odpověděl: »Nepotře
bují zdraví lékaře, ale nemocní. ]douce pak učte se: co jest to
milosrdenství chci a ne oběti, nebo nepřišel jsem hledat sprave
dlivých, ale hříšných.: Při té řeči přišel kníže prosit za dceru
svou. Vstav Iešíš — šel, aby splnil prosbu. Vidouc tu dobrotu,
mírnost Páně a slyšíc slova jeho, sama v sobě ta povržená žena
mluví a soudí o Pánu, „v němž věří viděti Spasitele světa i svého.
Proto tajně vtlačí se do zástupu, do něhož neměla přístup a
kradmo dotýká se jen odolku roucha jeho a cítí uzdravení od
nemoce dvanáctileté. (Postačí duši její jen odolku se doteknout.)
Ona viděla, co dálo se kolem, slyšela řeč Páně, soudila rozumem
a věřila srdcem a uzdravena jest. Ztoho, co se dálo kolem, utvr
zena byla ve víře a víra odměněna zdravím těla. Ochota Páně,
dobrota jeho postačila, aby víra se ujala v srdci jejím. tastná
ženo! Kolik jest lidí, kteří patří na skutky Páně a slyší slovo
jeho a srdce jejich zůstává bez víry, protože jest pro ni necitelné!
Kolem nás a v nás samých jest důvodů dosti, abychom poznali
Boha a jeho dobrotu, ale naše srdce není dosti čisté a dobré,
aby poznalo. Přátelé drazí, víra sv. 0 jsoucnosti boží. jeho lásce
a dobrotě nás musí provázet vždycky. Rozum náš, užívá-li poně
kud jen darů svých, nutně vede k Bohu, tak že bez hříchu veli
kého a bez veliké své škody, či lépe řečeno bez největší své škody
nikdo nemůže býti nevěřícím. To ubohé ženě postačilo, dotek
nouti se i jen odolku roucha Páně.

I. Nás všecko kolem nás vede k Bohu;
II. nás i vše v nás vede k Bohu, tak že jen svou vi

nou člověk jest bez víry.

Pojednání.
I.

Žena vidouc zástup a slyšíc slova Páně, vsrdci svém si utvo
řila úsudek: >Když jen odolku se dotknu, budu zdrávanl jsme
na tom hůře než ona žena? Nikoliv!

(Boha poznati musíme) My dobrotu a jsoucnost boží po
znáváme z věcí kolem nás tou měrou, že žádný, kdo užívá roz
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umu, nemůže býti nevěřící. A nikdo není bez viny, kdo víry ne—
má. Vezměte příklad zcela z blízka. Zde na Vyšehradě nalezeny
byly — jak vám známo zajisté — základy kostela, jenž druhdy
zde stával. Řada základní byla znáti: ostatního už se domyslil
lidský duch,-že to byl kostel románský, že pocházel ze století Xl.
neb XII. atd. Několik základních kamenů stačí k dalšímu úsudku
o chrámu z dávných let. Kdyby někdo tvrdil, že ty základy jsou
tam jen náhodou a že je nikdo nepostavil do řady a do polo
kruhu, co byste o něm vším právem soudili? jednoduché základy
stačí s určitostí pověděti, co to bylo za budovu. ze které doby,
jaký sloh a p. Rozum dle daných zákonů člověku Pánem Bohem
daný nutně tak musí soudit, dokud zdravý rozum jest. Však ted
opusťme naše základy vyšehradského kostela a podívejme se na
jiný veliký, velebnější chrám nad námi. Básníci to nazvali »chrárn
přírody: a mudrci nazvali apřírodouc, ale Písmo sv. nazvalo to
»dílem rukou božích-. (Pobleďte na »chrám přírodyc.) Co z hvězd
a z jejich kruhů; co z celého řádu, který se nám ve všem stvo
ření cpe do očí, co musí zdravý rozum souditi? Musí souditi, že
jest to vše dílem Tvůrce nejmoudřejšího, nejmocnějšího a nej
lepšího. Jestli základ zdí nutně —nás vede k úsudku o staviteli a
budově, ty kruhy nebeských těl, které jsou světovým hodinovým
strojem, nás učí znáti Tvůrce svého. Proto sv. Pavel k pohanským
Rímanům psal: I, 20. »Nebo neviditelné vlastnosti boží, ze stvo—
ření světa, skrze ty věci, které jsou učiněny, rozumem pochopené
spatřeny bývají, totiž jeho věčná moc, a božství, tak že nemohou
míti výmluvy.< My jsme důkazy o Stvořiteli ze všech stran ob
klopeni, ale pro samé stromy nechceme vidět les.

(Co by činil slepý, jenž prohlédnuv díval se na přírodu?)
Představme si, že by slepec od narození najednou prohlédl aviděl
po prvé slunce, měsíc a celou nádheru boží přírody! Jaký by asi
učinil si hned úsudek? Staří pohané pokládali stvoření jako slunce,
měsíc, za bohy, tak mocně působilo na ně. Moderní pohané uči
nili bohem svým »náhoduc, to slůvko nejhloupějších lidí, protože
nic se náhodou neděje, nýbrž všechno má svou příčinu.

(Proč člověk hledá vytáčky Boha uznati ?) Kterak však to
se stává, že lidé jsouce obklopeni důvody o jsoucnosti boží, že
nejsou proniknutí tím vědomím či sv. vírou iépe řečeno? Rozum
to nutně velí, a všude člověk uznává příčinu každého výjevu, jen
při tak velebném a pro jeho smysl nekonečném díle stvoření
začne pochybovati o Tvůrci všemohoucím. Toho příčinu nám vy
kládá Písmo sv. na mnohých místech. Ten sv. Pavel, jejž jsem
citoval, vykládá toho důvod takto: (Rím. 21.) »Protože poznavše

“Boha, neoslavovali ho jako Boha, ani mu děkovali: ale marni
učinění jsou v myšleních svých a zatmíno jest nemoudré srdce
jejich.: Člověk Boha poznává, ale když pak Bohu neslouží, ne
děkuje, zkrátka nekoná. co povinnost jeho: srdce jeho se za
temňuje, on ztrácí živé víry jako člověk, jenž třeba uměl kdys
výborně hrát. ale pak nechal hry, ztrácí zručnost a zapomíná, tak
člověk, jenž Boha poznav, jemu neslouží. Ach, vidite, jak vzácná
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jest návštěva služeb božích aztoho můžete soudit, kolik zatem—
něných srdcí jest a od kolika srdcí Bůh byl druhdy poznáván,
a nyní pro ně takřka není.

(Blahoslaven čistého srdce.) Druhý důvod z Písma sv., proč
tolik lidí Boha nevidí, nám dává sám Pán Ježíš, slyšeli jste ta
slova minulou neděli 0 osmém blahoslavenství. Spasitel praví,
kdo bude Boha vidět; ten, kdo jest čistého srdce. To máte pří
klad zde na našich oknech krásných. Některé částijsou průhledné,
jiné jen průsvitné a jiné jsou docela neprůhledné, podle barvy,
která na nich jest nanesena. Sklu se podobá srdce naše. im
čistší srdce, tím lépe vidí Boha. To jsou slova samého Pána ]e
žíše, v nich jest též těžká obžaloba každého, kdo praví: »Boha
nevidím, tedy nevěřím.: Ubohý bloude. Ježíš praví: >Kdo čistého
srdce jest, Boha vidííc Proč ty nevidíš? Odpověz!

V této věci zapírají lidé všechen rozum a zákon přirozený,
který nás nutí uznati a věřiti v Tvůrce. Kdežto ohodinkách věří,
že musil je učiniti moudrý, myslící člověk, a za blázna má, kdo
by jinak tvrdil -— 0 hodinách jdoucích 6000 let, dle nichž se
řídí měsíc, rok a staletí, tvrdí, že jsou dílem náhody, a jiní, že
dílem přírody, pod čím si obyčejně nemyslí nic. Ti ubozí jsou
obrázkem k slovům sv. Pavla: »Pravíce se býti moudrými,
blázni učinění jsou.:

Jak zahanbuje žena z evangelia ty mudrce. Jí stačilo do
tknouti se roucha Páně, aby uzdravena byla, tomu mudrci se za
tmělým a nečistým srdcem nestačuje ani celý Ježíš Kristus, jejž
si ubožák chce zkoumati jako svého žáčka; ubohý, převrá
cený tvore se zatmělým a nečistým srdcem. Ovšem nikdo z nich
nepraví, že by srdce jich bylo nečisté, nýbrž všichni praví, že
rozum je k tomu vede. Tomu není tak.

(Výklad slov: »Řekl blázen v srdci svém.<<)Rozum není ta
kový blázen, aby neuznával Tvůrce, když vidí stvoření, není taký
blázen, aby popíral stavitele, když má před sebou základ stavení,
ani tak nerozumný, aby popíral hodináře, když drží v ruce ho
diny, neb rozum není blázen, ale srdce jest blázen, které nechce
se zříci svých model, jimž slouží. Krásně tuto pravdu znázorňují
slova žalmu: >—Blázenřekl v srdci svém — není Boha.<< Blázen
neřekl, že rozum ho k tomu vede, nýbrž on to řekl v srdci svém,
poněvadž to bláznovství nevěry není v rozumu jako v srdci.

(Výklad »Rakkac.) Vám známa jsou slova: »Kdo by řekl
bratru svému >bláznec hoden bude pekelného ohně.< Co znamená
to slovo Páně? Bláznem se míní člověk nevěrec, proň měli staří
jméno jedno — blázen. Proto v tom slově byla urážka veliká,
tak že každý se jí vzpouzel a slovo bezbožec nedal si nikdo lí
biti. Blázen a bezbožec bylo jedno a totéž. Teď se však těm
bláznům říká mudrc, jenž se s Bohem hádá, tak jako se hádali
saduceové a fariseové a zákoníci s Pánem Ježíšem. Mnohá žena
prostě věřící má více zdravého rozumu, než mudrlant nevěřící,
Ta žena řkoucí: >Doteknu-li se i jen roucha jeho, budu zdrávac,
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měla více soudnosti a rozumu zdravého než všichni, kteří stáli
kolem, viděli, co se stalo a slyšeli, co bylo řečeno a zůstali tím,
čím byli, lidmi plnými domýšlivosti o svém rozumu a zatím srdce
jejich zůstalo nečisté, a nevidělo Boha vtěleného v Ježíši Kristu.
Ubozí, kolik mají nástupců ubohých! Je—liten hoden pekelného
ohně, jenž dí bratru: blázne — t. j. bezbožče, nevěrče, co tak
jej snižuje v jeho víře, což ten ubohý, jenž jest takým bláznem
a jiné činí jimi? Celé to stvoření kolem hlásá Tvůrce, jenž jest
rozumná příčina a ty ji nevidíš? Zaslepený. Však netřeba teprve
hledati důkazy moudrosti a lásky boží kolem nás, vždyť je máme
v sobě a na sobě tak blízké, jako byl šat Páně na něm. 0 nich
v díle II.

II.

(Více zázrakůř) >Kdyby Pán Bůh dělal více' zázraků, bylo
by více věřícíchc, tak si mnohá i zbožná duše posteskne, a neví,
že řekla něco nesprávného. Božích zázraků jest tolik, že jsou nám
všednimi a proto ani je nepozorujeme. Lurdy tolik zázraků ský
tají, a mnoho jich obrací, ale ne všecky, protože zázrak nečiní,
nepůsobí víru, nýbrž jen poněkud napomáhá. Každý nosíme plno
zázraků na svém těle.

Jak se divíčlověkfotografickému aparátu, jenž
ve chvíli má obraz hotový se vším, co _kolem, a tak věrný, že
člověk se zamyslí a řekne: ten rozum lidský, to jest dar! Věru
jest ten aparát důmyslný. Kdyby někdo řekl, že ten aparát je
sám od sebe, tedy jej máte právem za blázna. Však slyšte: vy
každý nosíte s sebou daleko větší zázrak a lepší stroj fotografický
než jest vůbec na světě. Chcete jej vidět?

(Oko lidské je zázrak.) Zde jest to naše oko! V něm se
stále fotografuje v barvách a bez skla, bez všech vodiček. Ted'
tážu se rozumu tvého: myslíš, že ten aparát oka tvého jest jen
dílo náhody aneb Tvůrce? Newton, zakladatel vědy optiky, zbožně
dí: »Myslíš, že ten, jenž učinil oko, nepočítalřc Tvé vlastní oko
svou zřízeností a důmyslem tě musí vésti k Bohu a dotekni se
jen oka svého a budeš věřiti. Ubozí nevěrci: mají oči a nevidí
Tvůrce oka. Jsou následovníci těch, o nichž praví Písmo sv.:
»Mají oči a nevidí.: Zadívej se, drahý posluchači,do očí
tvého miláčka dítěte a pozoruj v něm, jak se věrně zrcadlí tvá

_podoba v oku jeho a jak se vše v něm fotografuje, a přemýšlej
chvíli, zda duše tvá nebude viděti Boha, jestli poněkud čistá jest.
Zalmista (93. v.9.) právem volá: »Který způsobil oko, nepozoruje .?c

(Ucho jest zázrak.) Jak veliký jest nález telefon. Kolik
slávy vzdalo se Edisonu za jeho nález. Jaký obdiv vzdán Marco
nimu, že docílil toho, že telegrafuje se bez drátu. () ten lidský
rozum — jaký to dar! Věru bychom měli ukloniti hlavu Pánu
Bohu a říci: Bože, my tě nemůžeme chváliti a milovati dosti.
Však nezapomeňte pro samé stromy na les. Divíme se telefonu
a divíme se telegrafii bez drátu jako zázrakům lidského rozumu,
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ale nezapomeňte, že nesete na svém těle větší zázrak než jest
obé. Dotekni se ucha svého, ono jest větší div než oba výzkumy
jmenované. Ucho přijímá zvuk z dálky bez drátu, bez stroje. Ro
zeznává hlas člověka, smysl řeči. Dotekni se jen ucha svého, držíš
v ruce zázrak veliký, důkaz dobroty boží. Jestli se divíme a vele
bíme vynálezce telefonu, což budeme hluší ku chvále boží, jenž
nám dal sluch, který slouží za vzor při všech vynálezech, ale bo
hužel jak mnozí mají uši a neslyší. Neslyší chválu boží a neslyší
slovo boží a srdce jejich jest pak daleko od Boha, daleko od
Syna božího. Ta prostá žena, držíc se roucha Páně, uvěřila, ten
ubohý nevěrec pro stromy lásky boží nevidí Tvůrce jejich. Volej
ze srdce: věřím. Už žalmista'(93, 9) dí: >Kdo tvořil ucho,
myslíš, že neslyší?<

(Hlas lidský v hrdle jest zázrak.) Chcete, bych vás vedl dále
po stopě zázraků božích? Zde slyšíte varhany, jsou krásné, praví
znalci, vy slyšíte jich různý zvuk, brzy jako lidský hlas, brzy
jako housle a pod. Jak důmyslný stroj. Kdyby ti přišel některý
mudrc a chtěl ti namluviti, že ty varhany narostly v lese a teď
že náhodou tak krásně hrají, vím, že bys se naň pátravě podíval
a přešel by tě mráz, poněvadž bys byl blízko — blázna. “To tě
rozum nutně vede, aby uznal jsoucnost i rozumnost varhaníka a
varhanáře. Však, duše drahá, víš, že ty větší zázrak ve svém těle
nosíš, než jsou ty krásné, dovedné a drahocenné varhany? Viz
zde hrdlo naše, kolik v něm hlasů různých a jak jemných, neb
konec konců, co jest jemnějšího v říši zvuků nad lidský hlas
našeho hrdla. Jak mnoho chvály vzdáváme staviteli varhan, jak
němí jsme ku chvále Boha, jenž v hrdle našem stvořil stroj tak
malý, tak jemný a přece mohutný. Kolik úst lidí, tolik zázraků.
Jak němá jsou četná ústa ku chvále boží. Dotekni se hrdla svého
a držíš více než žena krvotoká. když dotekla se roucha Páně.
Rekneš snad, to ty tak nazýváš zázrakem tyto důmyslné údy,
ale vědcové o nich soudí jinak, nevidí žádného zázraku. Tak
mluví jen lidé, kteří pro vědu nevykonali ničeho, než že mluvili
o vědě a ještě více o sobě. Ti Bohem požehnaní vědci, kteří lidem
posloužili výzkumy, mluví jinak. Newtona jsem citoval, chci uvésti
ještě velikého dobrodince lidstva Pasteura, jenž zbožnou smrtí
dokonal před několika lety v Paříži. Tento nálezce léčeni vztek
liny pravil kdys k známým: »Všecko jest na člověku zá
zrak-. Ano on šel dál a pravil: >Každé hnutí zuby jest nevy
světlitelné a každé hnutí ruky jest zázrak.< Tak mluvil muž, jenž
svými vědeckými výzkumy byl lidstvu požehnáním od Boha! Kdo
se může s ním měřiti ve vědě? Kdo chce, abych řeči jeho více
věřil, musí vykonati ve vědě více než Pasteur. Pasteur našel pro
středky vyléčiti vzteklinu, ale tu vzteklinu nevěry vyléčiti nedo
vedl, poněvadž leží ve vůli člověka, kterou si musí člověk na
praviti sám.

Není chyba kolem nás! Bůh dal nám tolik známek, tolik
důkazů a zároveň tolik prostředků poznati jej, že jen my pone
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seme zodpovědnost, když jsme Pána Boha dosti nepoznali, dosti
nemilovali a jemu nesloužili.

Mluvil jsem o věcech, které náš rozum nutně vedou kBohu.
Ale nemluvil jsem proto, abych teprve vás získal, nebo víra vaše
vás sem už přivedla, ale proto, abych ukázal, jak ubozí, jak ne
štastni jsou ti, kdož o sobě tvrdí, že nemají toho světla a že na
stvoření jinak patří než my věřící.

Oni se praví býti moudrými — ale sv. Pavel o těch mudr
cích praví, že jsou blázni učinění.

»Oko mé slzí k Bohuc, praví o sobě Job, a tak naše oči
musí slzeti, když vidíme, kolik ubohých slepých chodí bez poznání
Boha. Co se stane slepci, jenž lehkomyslně chodí po srázných
místech a posmívá se radě? Šťastná žena churavá, držíc se odolku
roucha Páně, uzdravena jest a jiní, nazývajíce se mudrci, věčné
smrti jdou vstříc.

]ak mnozí zbožní touží spatřiti roucho Páně a políbiti je,
ale nemají touhy přijmouti Těla Páně. Tot nový politování hodný
stav duše.

Přátele drazí, užívejte rozumu svého dobře a pečujte 0 či
stotu srdce Svého a budete míti Boha tak blízko, tak viditelného,
jako žena držíc odolek roucha Páně.

Věda nevede od Boha, nýbrž nevěda. Jmenovaný Pasteur,
když se mu divil vědec mluvka, že při také své učenosti věří vše,
co církev katolická učí, pravil: »Při všem svém studiu jsem to
přivedl ve víře na víru bretaňského (zbožného) sedláka. Ale může
být, kdybych byl více studoval, že bych — to byl přivedl na
víru — bretaňské selkylc ]e-li politování hodný ten nevidomý
nevěrec, jak musíš si vážiti toho světla sv. víry.

]en cvikem, konáním povinnosti se udržuje, proto konej po
vinnost, ať ti svítí věčně. -— Amen. Fr. Vaněček.

Neděle dvacátáčtvrtá po sv. Duchu.
Proč jest cesta k nebi trnitá.

»Podobno jest království nebeské
kvasu.< (Mat. 13, 33.)

Zvláštní zvyk byl u starých Peršanů. Kdokoli byi zvolen
k hodnosti královské, musil, nežli vládu nastoupil, vypíti pohár
trpkého nápoje, aby byl stále připraven, že ho očekávají různé
trpkostí a zklamání.

Nebeský král připravuje nám všem království nebeské, kde
máme jednou vládnouti a požívati nejčistší blaženosti, kde nás
nečeká více utrpení, ale radost nehynoucí; musíme si ho však
vydobýti snášením trpkostí a utrpením. K tomu ukazuje Pán Ježíš
také dnešním podobenstvím. Zrno hořčičné a kvas, o nichž mluví
božský Spasitel, znamenají učení Kristovo, jež obsahuje pro nás
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také mnoho trpkého a tvrdého. Bůh tomu chce, abychom-si krá
lovství božího dobyli utrpením a tak zasloužili si blaženosti, která
bude trvati na věky. »Království nebeské trpí násilí, a blahosla
vení, kteří mu násilí činí,: pravil Pán Iežíš.

Uvážíme dnes některé příčiny, proč cesta k nebi jest cestou
utrpení.

Pojednání.
1. Jedna z těchto příčin jest: Bůh ukládá člověku na světě

různé trpkosti, aby se mu země nezdála jedinou vlastí, aby mysl
naši stále obracel k jinému domovu. Člověka více dojímají věci
světské, jež vidí, nežli věci nebeské, o nichž toliko slyší. Kdyby
život na světě by! bez trpkostí a utrpení, kdo by jím pohrdal a
těšil se na život věčný? Přemnozí dávají se okouzliti světem a
jeho radostmi, ač každá radost pozemská více nebo méně s bo
lestí jest spojena; co by se stalo, kdyby život na zemí byl beze
všeho soužení a nehod?

Jakub, Syn Isákův, stal se velice bohatým u svého strýce
Lábana, v zemi cizí, měl plno stáda a množství čeledi. Bůh chtěl,
aby se již vrátil domů a převzal dědictví po otci Isákovi: Aby mu
nebylo krušno loučiti se s cizinou, aby nedal přednost cizině'před
vlastním domovem, poslal Bůh na Jakuba mnohé trpkosti a
utrpení. Synové Lábanovi se mu odcizili, stali se jeho nepřáteli,
Lában sám nebyl mu už nakloněn jako za časů dřívějších; a tak
nebylo Jakubovi těžkým opustiti místo, kde byl šťasten, kde však
najednou přicházela naň různá protivenství a den ke dni větší
zklamání. — Proto také Bůh posílá na nás různé nehody, aby
chom prohlédli a poznali, že tato země není pravým domovem,
ale vyhnanstvím, místem zkoušky, a že pravý domov mámevne
besích, kde není pláče, ani jakého protivenství, nýbrž radost věčná
a nevystihlá.

2. Vzácných statků nezískáme lenosti, ale vážnou a vytrvalou
prací. Nejvzácnějšího statku ze všech statků, nebeského království,
nedosáhneme leč velikou námahou a velikými zkouškami. Dříve
nežli se stal David z pastevce zetěm královým, musil mnoho vy
trpěti, mnohý boj podstoupiti, s Goliášem nejdřív a pak s Fi
lištinsky'mi. A co trpkých pronásledování musil zakusiti, nežli
mohl trůn nastoupiti, pro nějž byl od Boha určení

Podobně chce-li dítko a dědic boží státi se občanem ne—
beským a druhem andělů, musí mnoho vytrpěti pro Boha, mnoho
pracovati a přestáti pro tak vznešené dobro. David zakusil nej
trpčích věcí, jen aby neztratil zaslíbeného království, a křesťan by
měl dosáhnouti království nebeského a věčného bez boje a bez
práce? Bez práce není odměny, bez boje není vítězství, bez slav

- ného vítězství není kořisti. Rímský císař Severus dal svým vojí
nůrn heslo: laboremus, t. j. pracujme; a císař Pertinax: militemus,
t. j. bojujme. My jsme vojiny Kristovými, my bojujeme nikoli za
cenu koruny pomíjející, ale za cenu koruny nepomijejíci, věčné,
a bez boje měli bychom jí dosáhnouti?

Rádce duchovní. 39
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Když Israelité dobyli svou statečností a neohrožeností města
Haie, směli se o kořist, kterou tam nalezli, rozděliti. Z města je
richa však, jehož dobyli ne svou zásluhou, ale řízením božím za
pouhého hlaholu trub, nesměli ničeho pro 'sebe ponechati, nýbrž
musili část spáliti a ostatek zasvětiti pokladu Hospodinovu. Ni
koli těm, kteří jen sebe hledají, světa užívají a bezstarostně žijí,
dostane se kořisti, království nebeského, ale jen těm, kteří tu bo
jují a potu ani ran se nelekají.

3. Království božího můžeme dosáhnouti jen cestou trpkou
a drsnou, abychom jeho sladkosti tím více naučili se vážiti, čím
více trpkostí jsme v boji životním zakusili. Kdo mnoho neštěstím
zkusil, umí štěstí řádně oceniti. Odpočinek těší nejvíce po namá
havé práci, pokrm a nápoj nejlépe chutná po krutém hladu a
žízní, příjemné teplo jarní nejvíce lahodí po drsném mrazu zimním.
Více si vážíme koruny jediné v potu tváře vydělané, nežli tolaru,
kterého jsme bez namáhání dostali.

Když Pán ježíš proměnil na svatbě vodu ve víno, a víno
bylo chuti nejvýš příjemné, pravil vrchní správce svatby k ženi
chovi : >Každý člověk nejprve dobré víno staví, a když se hosté pod
napili, dává víno horší, ale ty jsi zachoval víno dobré až dosavad

Pán Ježíš sám oknsil žluči na kříži bolestném, dříve než vešel
do slávy nebeské, a podává i svým věrným pohár utrpení dříve,
nežli jim dá okusiti pramene radostí nebeských.

0 sv. Heřmanu se vypravuje, žejeho celýživot byl řadou utrpení .
Neduhy, slabosti těla, pokušení tísnily jej, aniž by se mu dostalo
nějaké útěchy. Měl-li hlad, nemohl jísti; žíznil-li, nebylo mu
dovoleno píti. Chtěli-li mu z útrpnosti upraviti lépe lůžko, zabránil
tomu a zůstal raději ležeti na holé zemi. A když se ho tázali, proč
si nedopřeje a nechce připustiti žádného občerstvení a ulehčení,
říkával: >Pán Ježíš to zakázal, Pán Ježíš to nedovoluje.<

Sv. Alžběta, markraběnka durynská, uslyševši, že manžel její
Ludvík při tažení do zaslíbené země umřel, takto se modlila:
>Ty víš, ó Pane, že jsem manžela svého nade všecky poklady
milovala; že pak tobě se nyní zalíbilo mně jej vzíti, tak jsem
s vůlí tvou spokojena, že kdybych mohla jediným vlasem své
hlavy proti vůli tvé jej k životu zase povolati, nechtěla bych toho
učiniti. Vím, že utrpení, jež jsi mi seslal, rozmnoží mou spásu a
u tebe naleznu zvláštní odměny.: — Sv. Kristina z řádu Uršu
linek snášela trpělivě všecky bolesti a kříže, říkajíc: »Největší
čest jest pro nás, můžeme-li býti se svým Spasitelem na kříž při
bíjenil Čím odhodlaněji trpíme. tím větší slávy se nám dostane.:

Hle, drazí v Kristu, Pán Ježíš nedovoluje, abychom se shá
něli po radostech světských, neboť ty otupují, zaslepují, zatvrzují,
a jsou cestou ke zkáze věčné. Nabízí nám svým příkladem a to
likerými slovy různé trpkostí životní, abychom jimi království ne
beského vydobyli, by se nám více po titěrnostech světských ne
zachtělo, ale těšil se věčně z blaženosti nepomíjející. Budeme-li
s Kristem trpěti, budeme s ním věčně kralovati. Amen.

V. Str/z.
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Slavnost šv. Šimona a Judy.
Jestliže mne pronásledovali, i vás bu
dou pronásledovati.

Sv. Jan 15. v. 20.

Umíte číst? Ano umíme číst, vždyt jsme chodili do školy
osm let — a doma jsme se učili znáti již písmenka. Tedy umíte
čístl Dobré, užitečné to umění. Čísti v knihách lidí dobrých &
moudrých, aby se člověk také stal moudřejším a lepším. Kdo
mnoho čte, o tom lidé říkají, že jest učený, ale není tomu tak,
nýbrž přijde na to, jak čte a co čte. Ale vy také neumíte číst!
a snad málo který z vás umí číst! Divíte se — ale přijde na
čtení, které myslím. Vy umíte číst v knize, kterou napsal člověk,
člověk vytiskl a vydal. Umíte ale čísti ve knize, kterou napsal
nám Bůh v celém svém stvoření, které nazýváme přírodou? Ach,
kolikrát jste pohlédli ku slunci — a snad ani jedinkrát vám
nepřišla myšlenka, že ono jest obrázek v knize dobroty boží.
Kolikrát jste šli kolem pole posetého klasy & nepoznali, že tam
ruka boží množí chléb dětem svým. Umíme málo číst ve skutcích
božích. Ale kdož umí číst ve knize kříže sv., kterou napsal Bůh
krví svou? ještě méně lidí. A kdo chce v Bohu moudrým být,
musí umět ve sv. kříži čísti. Tak jako uměli všichni svatí ve
knize sv. kříže čísti a jako uměli sv. Simon a ]uda v ní čísti a
proto byli moudrými.

Jak jsem s počátku uvedl, slova Páně mají ten smysl, že
někteří z lidí budou Pána ]ežíše poslouchati a řeč jeho zachová
vati a rovněž i řeč učedníků jeho, jiní pak budou je míti v ne
návisti. jako měli samého Pána našeho. Když čtete v životě růz
ných lidí jich skutky — vidíte, že se slovo Páně vyplňuje věrně
a že jedni slyší i plní slovo jeho a jiní že jím pohrdají. Sv. apo
štoly a sv. mučedníky vyobrazujeme sjich nástroji umučení, aby
chom si připomenuli jich konec vezdejší pouti. Tak i sv. apo
štoly Šimona a ]udu zde vyobrazené máte, abyste v jich obraze
četli, četli úradky boží, podivné soudy jeho. Projděte život apo—
štolů Páně a vidíte, co Bůh dobrotivý usoudil svým nejmilejším.
Bojovali v duchu Kristově proti duchu světa. Svět pro ně neměl
leč posměch a smrt potupnou. Bůh pak korunu mučednickou.
Dnes rozjímejme o tomto boji ve světě, kde bojuje ]ežíš Kristus
a svět se svými zásadami proti sobě, abychom v tom boji věděli,
na čí straně stojíme a na čí máme státi. Máť Kristus Pán
i svět své apoštoly, vyznavače a mučedníky va vy
k jedněm se přiznati musíte. Vizme, jak to dopadá. Sv. Simon
a ]uda budou nám vzorem příkladným.

Pojednání,
I.

Máf.Kristus Pán i svět své apoštoly. Znáte,c0'
slovo apoštol v řečinaší znamená, tolik jako: posel aneb posla

*
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nec Ježíše Krista, aby učil a hlásal ostatním lidem, co Ježíš Kristus
učil, co činil a zaslíbil nám.“ Apoštoly Páně znáte skoro všecky
dle jména, byť byste je neuměli všechny vyjmenovati. Znáte je,
neohrožené muže z Galileje a Judska — počtem 12, kteří do
světa šli a kázalivJežíše Krista ukřižovaného, neučili to,"co by se
člověku líbilo, ale co Bohu milé jest. Jejich odm ěnu vidíte
v mučednických nástrojích, kterými odpraveni byli. Petr křížem,
Pavel mečem, imon a Juda kyjem a pilou a jiní jinými nástroji
mučednickými dokončili poslaneckou činnost svou.

Od světa považováni byli za blázny, od věřících za posly
Ježíšovi, od vlády považováni byli za lidi nebezpečné, od věří
cích za posly sv. pokoje. — Jaký byl jejich život? Ctnost
samá, tak že i nepřátelé jim nemohli nic špatného vyčítati a ne—
mohli pro nic jiného odsouzeni býti, leč že kázali Ježíše Krista
ukřižovaného, že zavrhovali hřích jako největší neštěstí — a že
přiváděli lidi ku ctnosti jako největšímu štěstí zde na zemi. Oni
nežádali cizího statku, ale od almužen věřícíchžili —
apoštolové nestáli nikomu o život jeho — ale chtěli uvésti
v život věčný, do něhož se vchází svatým životem. Nebrali ni
komu jeho čest a dobré jméno —-ale vzdali každému
čest patřičnou i nespravedlivým úřadům a králům, nebo v nich
ctili zástupce moci boží. Nikoho nenutili ku vzetí jha Páně
na sebe a ku plnění sv. přikázání, ale každému ponechali volnost
úplnou: voliti buď život v Ježíši Kristu a s ním život věčný,
aneb život dle hříchu a sním i tresty, o nichž vážně mluvil Spa—
sitel. Apoštolové na potvrzení poselstvísyéhoi životsvůj
dali a tak krev svou na svědectví vycedili. Uřad apoštol—
ský Páně zastává církev jeho. Rozhlédnete-lise po svém
okolí, vidíte věže Chrámů svých, v nichž jste pokřtěni byli, a na
věžích vidíte znamení Syna člověka, sv. kříž — jako odznak, že
zde se hlásá učení ukřižovaného Syna božího. Jako za časů
Páně se rozdělili lidé ve dva tábory: jeden, který v Ježíše
věřil, doufal a miloval — a druhý, který Ježíšem pohrdal, po
smíval a potupil, tak se dělí všichni lidé ve dvě strany a jejich
rozdílem jest sv. kříž Páně, jedni v něj věří, doufají a milují
— a jiní jím pohrdají.

Pohlédněte do zpráv o missiích, jak vám je přináší ob čas
»Dílo šíření víry:, »Kříža neb »Missionářský kalendáře. Kolik
duší se věnuje apoštolátu v krajinách za mořem. V jediné Číně
pracuje na 7000 kněží. znichž jest 3000 domorodců a 4000 opu
stili domov, aby učili Číňany znáti evangelium Páně. S nimi pů
sobí na 100.000 bratří světských a sester ve 23.000 stanicích
(Huonder S J.-: Die Mission auf der Kanzel, str. 23) a učí sv.
pravdám. Toť jsou jako zářivé hvězdy na zemi. Okem pouhým
čítáme na obloze 2000 hvězd, v Cíně 23.000 míst. kde milovníci
Ježíše Krista učí jej milovati. I ty máš býti apoštol Páně v tvé
rodině.

Jako _mělza onoho času Pán Kristus apoštoly, kteří jej
hlásali, tak je má i dnes — a jako měl protivníky, kteří jemu
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odpírali, tak je má dnes i mezi námi, jejich řeč, jejich náhledy
jsou odporné slovu Ježíše Krista a má svět v nich své apoštoly,
náhončí, své karately. Jsout rozličného druhu.

Apoštolové učili slovem a obrazem povzbuzovali, kázali,
písmem popisovali, sv. písněmi. A satan či svět — tot jest
skoro stejné, béře nám víru rovněž těmi prostředky: slovem,
písmem, písní, obrazem. Béřou ji slovem, a tropí si posměch ze
sv. věcí, mnohdy ve společnosti i'malých nevinných. Béřou ji
písmem a dávají nám do rukou knihy a listy, vnichž není psáno
tak jak Ježíš Kristus učil, jak sv. apoštolové kázali — béřou ji
písněmi, jimiž smilnost probouzí se,a obrazy, jimiž se čistota pod
kopává. A obojí apoštolové mají své věřící,KI'lStOVii světa.Jedni
řeč jeho zachovávají a Ježíše Krista milují — a jiní jsou věřící
apoštolů světských a nenávidí JežíšeKrista. Kteří z obou jsou na
lepší cestě? Kteří z' obou ukazují bezpečněji cestu do věčnosti?
Dle kterých apoštolů se lépe žije: dle apoštolů světa, jimž
není nic zákonem, leč co se člověku líbí, nebo dle kterých se
lépe umírá? Dleapoštolů Ježíše Krista. Jakýživotta
ková smrt. Kterých se přidržíš, s těmi budeš odměnu bráti.

Tak dnes dvoje učení vám k uchu přichází: jedno, jež vám
káže Ježíše Krista, a druhé, které jím pohrdá. Katolická církev
hlásá po celém světě Ježíše Kristavukřižovaného, jako jej hlásali
sv. apoštolové — i naši oslavenci Simon a Juda — ale také jsou
apoštolové zášti proti Ježíši Kristu Synu božímu. Vtomto měsíci říjnu
r. _1892„umřel jeden veliký apoštol zášti proti Ježíši Kristu ve
Francouzsku jméno jeho jest Renan a dílo jeho záští jest » ivot
Ježíše Krista—, který obsahuje rouhání nad rouhání, jaké činili
protivníci Páně za onoho času.

Komu svěříte duše své: apoštolům Kristovým či apoštolům
světa, kteří dovedou za peníze psáti rouhání Nejsvětějšímu? Stejní
k stejnému. Jedni budou Ježíše milovati a jiní nenáviděti, to jest
však osudné při tom, že toto rozhodnutí bude trvati na věčnost

'bud v nebi, buď v pekle.

II.

Ježíš Kristus i svět má své vyznavače, t. j, má lidi
kteří veřejně bez ostychu vyznávají víru svou, své myšlenky oně
které věci. Tak jako apoštolové veřejně vyznávali víru sv.
v Ježíše Krista: Ty jsi Kristus, Syn Boha živého, anebo: Kam
půjdeme od tebe, vždyt ty máš slova života věčného—tak mlu
vily milliony sv. vyznavačůa tak mluví millionové katolických
křesťanů dodnes. Neboť má Ježíš Kristus věrné vyznavače své
jako měl za onoho času pozemské své pouti. Spočteme-li zbožné
křesťany,kteří věrně plní po vinnosti sv. víry své — jsou
jich i při chladnotě víry nynější zástupy veliké. Nebo spočtěme
zástupy, kteří plní více než přikázáno; na př., kteří putují na
místa posvátná, aby tam zvláštní vykonali pobožnost. Jen dva pří
klady vyznavačů uvedu: poutníky do Ríma a do Lourd. Řím,
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město dle jména zná každý katolík a ví, že na oné půdě knížata
apoštolská na svědectví Ježíše Krista mučednickou smrt pod
stoupila, že Řím jest sídlem nástupce sv. Petra, náměstka Kri
stova. Do tohoto města tisíce poutníků přichází proti libosti vlády
italské, jsouť vyznavači Ježíše Krista.

O Lourdech, tomto novém omilostněném místě, jste zajisté
slyšeli všichni, že tam milost boží zřejmé divi činí, aby utvrdila
nás u víře naší, aby obrátila zaslepence ku světlu boží pravdy.
Hle. do tohoto jediného poutního místa ročně na 800.000 pout
níků katolických přichází a ku stolu Páně přikleká a vyznávají
víru svou v Ježíše Krista, jejž sv. apoštolové hlásali, pro nějž
umírali. A vy zajisté znáte také, jaké zástupy vyznavačů shro
mažd'ují se na příklad na Sv. Hoře neb v St. Boleslavi, hlavních to
místech poutních král. českého. Proto dím, že Ježíše Krista do
sud mnozí milují, jako jej ondy milovali — mnozí vyznávají,
jako jej druhdy vyznávali. ' .

Jaké krásné pokroky činí naše missie v zámořských kra
jích, jest to náhrada za mnohé duše, které odpadají zde. Uvedu
jeden obrázek o vzrůstu počtu vyznavačů Páně v době nejnovější.
V Asii v r. 1870 napočteno příslušníků sv. církve na 5 millionů.
nepatrné číslo proti pohanům, ono však roste a se množí. V r.
1882 napočteno 8 mill. a v r. 1912 již přes 12 mill. vyznavačů
Páně. Každý, kdož z vás při sbírce na missie svůj haléř odevzdal,
má také podíl na rozšíření království božího na zemi. Vyznávejte
Pána i vy a pečujte, aby i jiní jej vyznávali.

Opakuje se stálé rozlišování duchů na dvě strany: Krista
a proti Kristu. Ale i svět se svými zásadami Ježíši Kristu od
porujícími má své vyznavače, kteří dávají podobnou nelibost na
jevo Ježíši Kristu, jako tehdy, když jej chtěli kamenovati, aneb
když jej chtěli polapiti, aneb jako tehdy, když jej poličkovali.
bičovali a křižovali. Svět rozdělenjest na dvě veliké strany: jedni
s Kristem, druzí proti němu. Jest také zášť proti Kristu Pánu tak
patrna u mnohých, jako jest patrna láska u mnohých věrných?
Ano jest také tak patrna, Ovšems tím rozdílem, že většina z lidí
jest lhostejna i ku Pánu Bohu svému a někteří vynikají zvláště
v záští svém, ti hřeší na účet mnohých vlažných. a proto i ti
vlažní jsou vinnými, nebo na ně se odvolávají závistníci Páně.
Apoštolům byl sv. kříž odznakem úctyhodným — v tom zna
mení poznávali se všichni věrní křesťané a nikdo z křesťanů ne
byl by potupil sv. kříž ikdyby měl život dát, nebo jest to znamení
Syna—člověka až přijde k soudu. Toto znamení sv. kříže stalo se
také znamením, dle něhož se duch lidský rozeznává. Víte také,
že naše jadrné české přísloví o člověku, který něco nerad dělá
neb se něčemu vyhne, praví, že se bojí jako »čert křížea
Ano sv. kříže se bojí i lidé špatného svědomí a myslí, že se
sadí Ježíše Krista se soudné stolice jeho, když zuří proti sv. kříži.
Tak na př. v Paříži roku. 1892 usnesli se ti vyznavači světa —
kteří nemohou milovati ovšem Ježíše Krista, že snesou s věže
starobylého chrámu sv. kříž, který odtamtud byl daleko viděn.
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Oni neštítili se dáti svou nenávist na jevo, neb satanův svět má
též své vyznavače. Snesení onoho kříže stálo dle rozpočtu těch
dobrodinců 20.000 franků — ty ovšem musí zaplatit všichni lidé
bez rozdílu, at chtějí sv. kříž ponechati aneb ne, nebo tak se
usnesla protikřesťanská rada města Paříže.

Takových příběhů dalo by se uvésti více i třeba z naší
země, že i satan má své vyznavače, kteří se nestydí ani za svou
špatnost, ani za svou nevěru, kteréžto obě vlastnosti jsou jako
srostlá dvojčata. Nebo člověk, který věrnost nezachová ani Bohu,
nemůže býti věrným ani jiným počestným zásadám. Proto jen
dobře vždy dejte si pozor, co za zásady který člověk vyznává,
jak se ku sv. kříží chová, zdali miluje tu pravdu, kterou hlásá,
a poznáte, kterého ducha jest. jako kde jest mrtvola, tam také
orlové, tak kde víra mrtvá jest, tam také hříchy oblétají, proto
lidé mají vším právem za velikou urážku, řekne-li se někomu
n e zn 3 b 0 h.

Kdo vyznává, že Krista nenávidí, dává sobě špatné svědectví.
Však jako má Kristus Pán své nenávistníky, tak má i své hor
livé vyznavače, kteří ho milují jako věrní apoštolové. Tak na př.
v roce 1891 zemřel belgický princ královský, který byl horli
vým vyznavačem Páně, tak že veřejně při službách božích při
sluhoval, v neděli ku stolu Páně ne vkapli, ale v kostele přistu
poval. Tak vidíme, že se plní slova Pána, jestliže mně milovali,
i vás milovati budou, a jiní zase jako mne nenáviděli i vás ne
náviděti budou. Přistoupímku III. odstavci, že ]ežíš Kristus
i-svět má své mučedníky.

III.

Mučedníky nazýváme ony, kdož pro přesvědčení své život
dali. Mučedníkem jest sv. imon ijuda spolu s nepřehledným
zástupem svatých, kteří spíše dali život nežli zřekli se Krista
Pána. Duše to vesměs vznešeně ctnostné, jichžto nebyl hoden
svět. Nebo zdaž není ctihodným patron náš sv. Václav muč.,
neb sv. Vojtěch muč., kteří dali život za víru svou? Duše tak čisté,
že než by se dopustily hříchu, raději krev svou prolily — jaká
to láska ku ctnosti! Však mučedníky své máježíš Kristus i v této
době nejposlednější, nebo v krajích missionářských, každým skoro
rokem mnozí z apoštolů Páně dokonají život vezdejší smrtí mu
čednickou.

Uvedu jen některé doklady. V Číně r. 1900, tedy v naší
době takřka, v území boxerském zavražděni 4 biskupové, 41 mis
sionářů. 11 seminaristů & 9 sester. Jest konec těch čísel? Nikoliv!
Na 20.000 křesťanů dalo život svůj za víru svatou, v mnohých
mukách a bídě. Současně s námi obětovali křesťané v Číně život,
kdežto mnozí v Evropě z víry si tropili posměch. Přijdou od vý
chodu a budou s Otcem nebeským. V Annamu v roce 1885 každá
vesnice měla těla mučedníků, kteří život dali za víru. jaké hrdinské
skutky vykonaly ty svaté duše, které žily současně s námi a
budou s námi na soudě božím.
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Ale jest i mučednictví tiché a klidné, o němž noviny nepíší
a lidé nevědí, a jehož svědek jest jedině Bůh a anděl strážný
a které odehrává se v dosti malé vesničce a třeba v nepatrné
chaloupce. jak to myslím asi? Příklad vám to osvětliž: Když
žena žije se spustlým manželem, v každém ohledu od něho
mnoho musí trpěti a snášeti a snad i pro zbožnost svou — zdaž
to není tiché mučednictví? Když ty sám aneb ten neb onen
jest sváděn od člověka bohatšího a mocnějšího ku nějaké špat-.
nosti a ty neb ten či onen nejmenovaný nepřivolil ku hříchu a za
to musí trpěti pronásledký a útisky, neníliž to také tiché a tajné
mučednictví, o němž svět neví, ale ví o něm Bůh? jak často se
takové mučednictví vyskytá, mnohý z nás snad o podobných pří
kladech ví.

Mát Kristus Pán i dnes duše jvěrné, které jej milují až do
smrti, ano oni trpí raději, než by něco zlého spáchali.

Ale má-li také svět své mučedníky? Vždyť je nikdo nepro
následuje, spíše oni jiné, kterak mohou býti mučedníky? Lehce!
Oni milují hřích až na smrt, a než by třeba hřích opustili, raději
zemrou. To máte mučedníky světa. ]sou tací lidé? Ano a bohu
žel mnoho; nebo co na př. jest muž, který jest oddán
opilství, které na zdraví škodí i na majetku a dobrém
jméně? On vidí, že jest třeba nemocen, že slábne, ale nezanechá
hříchu, on se upije -=- vidíte, to jest hned jeden mučedník
hříchu, mučedník světa. Apoštol miloval Ježíše Krista a ctnost,
ten miluje svět a hřích.

Anebo když dcerka nebo mladík příliš užívají světa a není
bez nich jedné zábavy a tance a při jedné z těchto zábav se
ona nastudí a zemře — vidíte novou mučedníci světa a hříchu
—utancovala se.

Anebo je-li otec náruživý hráč a ve hře část statku svého
po části utrácí — a nic nepomáhá domluva a pláč manželky —
až statek se zadluží aneb celý prodá, a on je na mizině — vi
díte nového mučedníka světa a hříchu — uhrál se.

A takových příkladů mučedníků světa a hříchn dalo by se
uvésti velmi mnoho. Lidé často mívají pro ně více soucitu apo
litování než _pro mučedníky Páně tiché, klidné a neznámé.

Alpy jsou vysoké hory; na jich temeně i při sv. Anně a
v nejteplejších dnech leží led a sníh. Rozhled má býti s těch
výšin krásný na boží svět, který jim leží u nohou, na řeky a je
zera, která vypadají jako ze stříbra, na pole žlutavá a zelené
louky, na modravé lesy v dáli, jak se dotýkají modré boží oblohy.
Věřím, že ten pohled může býti krásný a že může člověka k Bohu
Tvůrci povznésti, když v tom stvoření umí čísti. Tu však velmi
mnozí, aby svou zvědavost utišili, odvažují se lézti na vysoké
hory, kam lézti nebezpečno jest, a často místo služeb božích lezou
na vysoké hory 5 nebezpečenstvím vlastního života. Mnozí z těchto
náruživců špatným krokem připravili si smrtelný pád a zůstali
na nepřístupné stráni ležeti bez pohřbu a bez kříže — mučedníci
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své nemoudré vášně — a jak právě tací lidé kteří nejvíce opatrni
jsou, aby se v kostele nenastudili, nezapotili aneb něco podob
ného — jak odvážni jsou, když se jedná o utišení jejich chtíče.
Není žádné překážky, není obtíže, kterou by nepřekonali, milujlt
svět více než Krista. Dle slov svatého Pavla láska přemáhá vše
v lásku k_Ježíši, přemáhá obtíže a činí mučedníky ctnosti a dobra,
a dává jim život věčný; láska světa dělá z lidí mučedníky, ovšem
jen světa a bez života věčného.

Jakrůznéjsou to postavy: mučedník Ježíšův a mu—čedník hříchu a světa!
Však ještě jednu věc musím podotknouti, totiž že milovník

Ježíšův i mnohé útržky od lidí světského smýšlení musí strpěti
právě proto, že pořádku a zákona milovný jest. Ale nemůže jinak
býti — stejný k stejnému, světák ku světu a křesťan ku Kristu.
Člověku lehkomyslnému jest protivný člověk vážný, rozhazovači
člověk šetrný, proto rozhazovač si dělá úšklebky ze šetrného,
kdežto šetrný lituje jen rozhazovače. Tak vyprávěl mi kdosi, že
si z jednoho osadníka, dobrého šetrného člověka nádeníka, dělal
smích, že žádné čtyráčky nevydá na tabák, kořalku a pod. Proto
si jej dobírali a ptali se jej: »Kolik těch čtyráčků už máš uscho
váno? Co jsi už tím hospodářstvím dokázach Odpověděl jim
velmi trefně: »To jsem dokázal, že má žena, když jde pro sůl,
má vždy čtyrák v ruce a nemusí jít na dluh, jako chodíte vy.<
Ta odpověď je docela umlčela. To jen malý příklad, jak člověk
pořádný pro svou pořádkumilovnost musí trpěti, nebo svět ne
návidí, což není jeho, jak praví Kristus Pán v dnešním evan
geliu. Co z toho se učíme?

Že tedy lidé všichni dělí se ve dvě strany: Ježíšovu a svět—
skou, že každá strana má své apoštoly, kteří hledí získati duše:
jedni pro Ježíše, druzí pro světské hříšné zásady mravní, a že také
každá má vyznavače, že tedy jedni se hlásí k Ježíši a druzí ku
světu. — a že také trpí jedni pro Ježíše, jiní pro hřích; na které
straně bude jim volněji?

Na straně Páně nemůžeme nic ztratiti, ale mnoho získat pro
tento věk i život věčný, na straně světa nic získat, ale mnoho
ztratit pro život vezdejší i věčný. Bud tedy Kristův apoštol ve
své rodině, uč dítky Ježíše Krista znát, svolei je.a dej jim čísti
v neděli odpoledne katechismus, dějepravu neb evangelium a
utvrzuj lásku k Ježíši v nich; vyznáve j jej přítomností svou na
službě boží, přijímáním sv. svátostí, a to i tehdy, kdybys proto
měl něco trpěti. Pak jsi učedníkem Páně, pak jsi Kristův & vše,
co sliboval Pán svým, platí i tobě. Amen. Fr. Vaněček.
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Pomoc naše Ve jménu Páně!
Promluva,

kterou při všeobecné eucharistické pobožnosti válečné v den jmenin
Jeho Veličenstva dne 4. října 1914 konal před vystavenou nejsv. Svátosti

u sv. Víta na hradě pražském prelát dr. los. Tumpach.

»Pomoc naše ve jménu Páněk
(Žalm 123, s.)

Celé RakOUSko klečí dnes před Ježíšem eucharistickým, pří
tomným v nejsv. Svátosti oltářní. Klid velebný panuje před trů
nem Beránka Božího ve všech chrámech Páně. Ale něčím liší se
přece tento klid dnešní od onoho velebného klidu a ticha, jindy
před Eucharistii panujícího. je to nejprve okolnost, že tento vý
stav nejsv. Svátosti koná se dnes zároveň všude, a to v den
jmenin nejjasnějšího vládce naší veleříše, a pak i to, že pobož
nosti té účastní se každá dobrá a věřící duše, a to na týž zbožný
úmysl. A který že je to úmysl? Odpovědi dostane se vám, roz
hlédnete-li se jen trochu kolem. jděte do chat i do palácův, a
uzříte tam již po několik neděl denně na modlitbách klečeti a
k Bohu ruce spínati obyvatele jejich. Modlit se tam otec a matka
za své syny, manželky za své muže, sestry za své bratry, drobné
dítky za své milé tatíčky, a z úst všech s hlubokým vzdechem
vznáší se k Bohu vroucí prosba: Syna, muže, bratra, otce nám
ve zdraví vrat. ty drahý Otče náš nebeský, nás všechny potěšuj
i posiluj, a vítězství nám dej, vždyt víme dobře, že >pomoc
naše jest vejménu Páně-! A stýmžúmyslempospíchají
všichni dnes i před trůn Kristův do chrámu Páně, aby také zde
Kristu eucharistickému pověděli vše, co doma denně ze srdce jirn
tryská.

A toho je věru třeba! Neboť zatím co domácí zvonek ko
stelní tklivým a vážným hlasem k modlitbě vyzývá, hřmí na jihu
i na severu, na východě i na západě děla, a s jejich hukotem a
duněním mísí se bromovité volání statisíců statečných mužů, kteří
nedbajíce ničeho, jdou za svou vznešenou povinností, aby hájili
svou vlast, své rodné a domácí krby, své milé a drahé, aby bo
jovali za císaře.a krále svého. ba i za svatou víru svou, jsouce
si v té době více než kdy jindy jisti toho, že »pomoc naše
jest ve jménu Páněcl

Těžká to doba, vážný to čas! Srdce úzkostí se chvěje, duše
bolem až se zmítá — ale nesmí dát zemříti víře a důvěře a s ní
spojené naději a lásce, nýbrž tyto květy křesťanské musejí tím
mocnější vydávati vůni a tím pevnější stuhou býti spojeny, aby
v podar Bohu byly obětovány, a by v kytici svity byly dnes
istařičkému, zbožnému, trpce zkoušenému a nižádné rány osudu
neušetřenému zeměpánu našemu v den jeho jmenin podány, hlá
sajícernu,co ion hlásá,že :pomoc naše jest ve jménuPáněď
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Byl měsíc červen roku letošního. Růže byly vplném květu,
slunce se smálo, země dýchala libou vůní, všechen kraj byl pln
půvabu, štěstí i blaha, a veselá píseň ptactva splývala v jedno
s jásavou písní krásného mládí. Tak tomu bylo i na růžovém
zámku konopišťském nedaleko Prahy, kde v lásce dleli vznešení
a vzorní rodičové se svými miláčky. A nikdo ani netušil, že tam
na jihu proradná ruka má již přichystaný vražedný nástroj, jímž
chce zničit veškeré to domácí blaho a štěstí jejich; a s ním i klid,
blaho a naději národů naší veleříše. Neboť, než kdo se čeho
nadál, vyšlehl blesk z vražedné ruky tě, rodiče oba na životě
zmaření, a ze šťastných až posud dítek stali se sirotci tím ubo
žejší, že již nikdy neuzří laskavých tváří svých drahých rodičů.
A kdyby ti sirotci nebyli měli svaté víry vBoha a důvěry v něho,
že se s rodiči svými zase jednou u něho shledají, zdaž bylo by
divu, že by snad byli i sami bolem se až uplakali a utrápiliř
Avšak nestalo se tak! Ač nedospělí, přece jsouce ve sv. vířevy
chováni a v ní utvrzeni, když trpce a bolestně se byli vyplakali,
řekli sobě před svatostánkem: >Pán Bů-h dal — Pán Bůh
vzal.: A dále? Dále věru »pomoc naše ve jménu Páně-!

,' A což vznešený nejjasnější strýc jejich? Mocnáře našeho
milého stihlo již tolik ran, že se zdálo, že již je jich dosti. Sám
byl zákeřnou rukou na životě ohrožen, pak bratra ztratil milo—
vaného až tam za Oceánem, poté krátce za sebou vzata mu choť
a jediný syn, a konečně přišla letošní událost sarajevská. A on?
Vidím a slyším ho, jak před šesti lety, přijímaje v listopadu blaho
přání duchovenstva ze všech diecesí rakouských k šedesátému
výročí svého panování, pravil, že víra svatá vždy mu dodávala
síly i v těch nejsmutnějších dobách. A tak i když byla mu po
dána tato zdrcující zpráva o ztrátě jeho synovce a následníka
i vznešené choti jeho, zachvělo se nezměrným bolem srdce jeho,
ale po chvíli již šepotaly jeho rty s plnou důvěrou v Boha totéž,
co sirotcipravili: »Pán Bůh dal, Pán Bůh vzala Než
»pomoc naše ve jménu Páně-l

A co poté, když skutkem zločinné ruky oné dovršen byl
kalich ohavnosti, co poté následovalo a co nyní prožíváme, jest

- známo nám .Všem. Vytasen meč na obranu i trest. A poslušni
hlasu a výzvy toho kmeta vznešeného šli a jdou naši bratři avaši
synové i muži do pole. ]ako pevná vlasti hráz stojí tam na hra
nicích vlasti, jako lvi chrání každou její píď a na ní každou chatu
a v té chatě všechny ty hlavy drahé vzdálené i blízké, jež se
věrně tulí k bílé hlavě našeho velikého trpitele na trůnu. A vzpo
mínají . . . vzpomínají . . ., ale mysl jejich jará s důvěrou hledí
k nebes Pánu, jenž řídí osudy národův i jednotlivcův, a když
v děsném víru bitvy řítí se vpřed, tu srdce jejich volá v pevné
vířea'důvěře:»pomoc naše vejménu Páněcl a slovata
opakují, i když po přestálém šťastně zápase osvěžují síly, i když
ranou stiženi jsou samaritánsky odnášeni v místo bezpečné a tam
ošetřováni, ba i tehdy, když zsinalé rty jejich šepotají svým drahým
poslední s Bohem . . .l
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. A my, přátelé drazí? Každý z nás má tam pod prapory ně
koho drahého, mnohý i více jich. Kdož může zazlívati, že srdce
rodičů zapláče, když se loučí se svým synem, čelo mu křížkem
žebnajíce, že zaštká sestřička při odchodu bratrově, že v pláči
přilne žena ke'hrudi svého drahého muže, a že horkými slzami
smáčejí ruce otce svého ti drobní andílkové jeho? ]sme lidmi,
jsme plni citu & soucitu! Ale jsme i křesťanyl A nejsme jimi
méně, než ti bojující bratři naši. Ze slz našich musí proniknouti
k nebi blahý paprsek svaté víry a nezlomné důvěry v Bohal
A za tímto paprskem nechť. pnou se k nebesům i naše sepiaté
dlaně, a k vroucí, srdečné modlitbě za všeliký zdar všech našich
milých, Za štěstí a blaho císaře i vlasti, za vítězství zbraní našich
a za toužený mír at druží se stále volání ze srdce jdoucí anebesa
prorážející,volání: »Budižpomoc naše ve jm é nu Pánělc

Na cestě od Benešova k Voticům stojí Boží muka, a u nich
— jak se v denních listech psalo — denně poklekají lidé zblízka
i dáli, by se tam modlili za své drahé rodné vojíny. Utíkají se
pod ochranu. svatéBoží Rodičky, i pod ochranu Syna jejího —
vítěze nad nepřítelem lidstva, ——i pod ochranu Nejvyššího. Atak
tomu i jinde u křížův a soch, tak tomu i před svatostánkem jak
v nádherných chrámech městských, tak v cl udičkých kostelíčkách
venkovských. Ba i každá světnička křesťanská zdá se býti nyní
proměněna v kapličku, kde před Kristem a Matkou jeho i jeho
svatými modlí se malí i velicí, mladí i staří, bohatí i nuzní.

Moji drazí, mějme srdce pozdvižena k Pánul At stihne vás
zpráva jakákoliv, vždy.volejte: »Pomoc naše ve jm én u
P á'n ělc Bude-li to zvěst radostná, že zdráv jest miláček srdcí
vašich, padněte doma na kolena a pak přijdte i sem před svato
stánek Krista svátostného, sradostným díkem volajíce: >Pomoc
naše byla ve jménu Páněcl Bude-lizvěst ta méně pří
znivá, ale nikoliv obavu větší vzbuzující, padněte opět na kolena
a přijďte i sem před. svatostánek, volajíce: »P 0 m o c na š e j e s t
stále ve jménu Páněc! A kdyby vás stihla zvěstzarn.u
cující, že na poli cti a slávy dal život za vlast, za císaře a krále,
i za vás ten miláček váš, i pak poklekněte doma a přijďte také
sem před svatostánek a modlete se s Kristem: ».Bud vůle
tvác, dodávajíce s plnou důvěrou v Boha pro další budoucnost:
»Pomoc naše budiž nyní ve jménu Pán-ěl:

Několikrát již četli jsme všichni v denních listech, jak ti
hoši naši. císaři i vlasti své do poslední krve krůpěje věrní, po
chovávajíce na bojišti své drahé vojenské »kamarádyc zapěli jim
na rozloučenou tu naši krásnou hymnu národní: »K d e do m o v
můj?<<, která i na všechny vojíny jiného jazyka mocně a do
jemně působila. Přátelé drazíl Kde že “je pravý náš domov? Tam
nad hvězdami, k němuž ten časný pobyt náš zde na zemi jest
jen průpravou. V tom domově nadehvězdném sejdeme se jednou
všichni bez rozdílu povolání i stavu. A toť největší útěchou naší
i v těchto trudných chvílích. Nad hvězdami domov nášl Tam
sejdeme se všichni! A blaze — blaze nám, .že víra ta nás sílí,
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nebot my víme, že nevoláme nadarmo: »Pomoc naše ve
j m é n u P á n ě |<

Nuže, modleme se s důvěrou v Boha, s níž spojena jest ne
ochvějná naděje a láska, modleme se v těchto vážných dobách
den jako den, každou chvíli a každou vzpomínkou, modleme se
k Bohu Všemohoucímu, i Synu jeho ježíši Kristu, vzývejme Marii
Matku žádoucí, volejme k vévodovi předrahé naší země české
sv. Václavu, at ráčí se smilovati a nám dáti, by duha míru skle—
nula se záhy nad námi, by v požehnání a míru mohl tráviti
sklonek života svého milovaný náš zeměpán a vládce, by ochrá
něny byly děti—sirotytoho, jenž na Konopišti pod obraz Srdce
Páně sám byl napsal: >Nejsv. Srdce Páně, ochraňuj Čechyc ! —
by jemu a jeho choti dostalo se odměny ve vlastech nebeských,
by vlastaříše naše draháivšechny děti její byly vzaty do ochrany
Nejvyššího, by bratřím našim milovaným dostalo se ochrany a
jejich zbraním vítězství, nám pak aby uděleno bylo šťastné shle
dání-s nimi, a to ne-li snad všem ve vlasti této, nak zajisté všem
v budoucí lepší vlasti tam na výsostech. Vždyť všichni cítíme,
ba všichnito dobřevíme, že »pomoc naše byla, jest a
vždycky bude vejménu Páněcl Amen.

V době války.
Rečvvl.dp rektora F. Němce vTýně při prosebném průvodu

dne 27. září 1914.

>] řekl Eliseus ke služebníkovi: Neboj

se; nebo více jich Ijest s námi, nežlis nimi.c (IV.Král., 6, 16.)

Čtvrtá Kniha královská vypravuje nám toto: »Za rozkazem
krále syrského přitáhlo veliké vojsko v noci k městu Dothan.
V městě tom byl Eliseus prorok, Veliké to vojsko nepřátelské
oblehlo město, by ho dobylo, Elisea proroka jalo a králi vydalo.
Služebník prorokův uzřel na úsvitě veliké vojsko okolo města.
I polekal se ho, oznámil to prorokovi a ustrašeně volal: »Ach,
ach pane můj, což budeme dělatiř Neb nepřátel našich tak mnoho
jest.: >Neboj se.: odpověděl jemu prorok, >nebot více jich jest
s námi. nežli s nimi.< A modlil se Eliseus k Bohu, by ukázal
služebníkovi všecky ty, kdož byli s nimi. Hospodin ukázal slu
žebníkovi ty, kteříž byli s nimi, — a bylo jich mnoho, velmi
mnoho -— byla jich celá hora, plná koní a vozů ohnivých okolo
Elisea na ochranu jeho. Vida služebník, že tolik jich s nimi, nebál
se již, ale důvěřoval v pomoc boží — a Bůh pomohl proroku
a jemu.c

jako proti městu Dothan, tak vytáhlo i proti říši naší vojsko
veliké a mocné, by ji ztroskotalo. Chrabří, stateční vojínové naši
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postavili se proti nepříteli, aby vlasti hájili a nad nepřítelem zví
tězili. Ač chrabrost vojínů našich jest veliká, jest přece přesila
nepřítele značná. Proto i my jako služebník Eliseův ustrašeně
voláme: Ach, co budeme dělatiř Jak vojínům našim a nám proti
tolika nepřátelům se ubránitiř aNebojte, nebojte se,: volá nám
víra naše svatá, »nebot více jich snámi jest, nežli s nimi.: A již
ukazuje nám víra svatá, kdo s námi jest. S námi jich mnoho jest:
s námi je celá hora nebeská, s námi jest nebes král, Syn boží,
JežíšKristus, jemuž dána všeliká moc na zemi i na nebi; s námi
jest nebes královna, nejblahoslavenější Panna Maria, u svého bož
ského Syna tak mocná; s námi jest celé svaté vojsko nebeské a
v jeho čele mocný a Chrabrý vévoda, milý svatý Václav náš.

Vidouce všecky ty, kdo s námi jsou, nesmíme se již báti,
ne — ale vidouce je, musíme v pomoc jejich důvěřovati, musíme
za pomoc jejich s velikou důvěrou prositi. Ano, s námi jich mnoho
jest. S velikou důvěrou prosme tedy za pomoc nejmocnějšího
krále nebes a země, Syna božího Ježíše Krista, který přebývá
mezi námi v nejsvětější Svátosti oltářní. K Ježíši svátostnému
často spěchejme, jak nás vyzývá Jeho Eminence ndp arcipastýi
náš, zvláště na večerní pobožnost, na sv. požehnání, a prosme ho,
by žehnal vojínům našim; k Pánu Ježíši spěchejme často z rána
již, kdy koná se nejsvětější obět mše sv., a prosme ho, by obě
toval své nejsv. tělo a svou nejsv. krev za naše vojíny a získal
jim sílu a chrabrost, — zvláště však očisťme upřímnou a zkrou
šenou sv. zpovědi srdce své od hříchů a do čistého srdce přijí
mejmež — ano často přijímejmež mocného nebes a země krále,
Ježíše svátostného a prosme ho, by vojíny naše k vítězství vedl.

S velikou důvěrou prosme za pomoc nebes a země krá
lovnu, uejblah. Pannu Marii, přímluvou svou u Boha tak mocnou.
která již často vojínům katolíkům vítězství vyprosila, u nás na
Bílé Hoře a na Sv. Hostýně na sesterské Moravě. A z těch proseb
k Marii Panně uvijme celý věnec — k Marii Panně Vítězné za
vojíny naše modleme se sv. růženec.

S velikou důvěrou volejme o pomoc k celému vojsku ne
beskému, zvláště k svatému knížeti našemu, sv. Václavu, by jak
jemu na ochranu Bůh anděla svého seslal, tak na jeho přímluvu
andělé svatí a—mocní vojínů našich chránili a jim přispívali. S dů
věrou velikou volejme: Svatý Václave, nedej zahynouti nám ni
budoucím! Tak s důvěrou velikou prosme, tak s důvěrou velikou
volejme!

A k těm prosbám a k tomu volání přičiňme život kající.
Modleme se a čšňme pokání! Nehledejme rozkoší a zábav a ra
d0vánek, ale obětujme je Bohu v duchu kajícnosti a pokání, —
obětujme Bohu v duchu kajícnosti a pokání denní práce a ná—
mahy a starosti a kříže své — a slibme Bohu, že povedeme život
kající až do smrti -— a touto kajícností usmíříme Boha rozhně
vaného, — a' touto kajícnosti nakloníme si Boha dobrotivého, by
vyslyšel prosby naše.
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Nuže, v tomto duchu kajícnosti započněmež již pobožnosti
své za vojíny, — v tomto duchu kajícnosti započněmež tuto první
pobožnost, tento prosebný průvod ke hrobu sv. Václava, který
povede tam Jeho Eminence ndp. arcipastýř náš, a při této tak
dojemné pobožnosti volejme s velikou důvěrou k mocnému králi
nebes i země, k Synu božímu Ježíši Kristu, — s velikou důvěrou
k mocné nebes královně, k Marii Panně, — s velikou důvěrou
k celému nebeskému vojsku, zvláště k mocnému knížeti svému
sv. Václavu a na přímluvu Marie Panny, na přímluvu vojska ne-'
beského a zvláště sv. Václava dá Syn boží vojínům našim sílu a
vítězství, dá vlasti a říši naší klid a mír, dá milovanému císaři a
králi našemu, knížeti pokoje, pokoj a radost srdce. A tak volám
vám opět: »Nebojte se, ale douíejtel Neboť více jich jest snámi.
nežli s nimi.< Amen. '

Nad hrobem
“vys. důst. pana kanovníka Šimona Bejvla, kníž. arcib. vikáře

a faráře T. P., ve Vinoři dne 5. června 1914.

V těžké, trudné, osudné hodině octnul se žalmista Páně sv.
David, když pronásledován králem Saulem, na útěk se musil dáti
a ve skalách, horách pomoc a bezpečí hledati. sLevavi oculos
meos in montes.: »Pozdvihl jsem očí svých k horám, odkudž
přijde mi pomoc,: vyznává v žalmu 120., ale není oddechu,
není bezpečí a prchá až k moři Mrtvému na poušť Engadin, kdež
konečně v temnou a chladnou jeskyni se uchýliv, odevzdává se
v ochranu Hospodinovu, z hloubi duše volaje a prose:

>Tuus sum ego, salvum me iac, ,
quoniam justiňcationes tuas exquisivi.: (Z. 118. v. 94.)

Hospodine:
>Tvůjt jsem já — spasena mne učiň:
neboť spravedlností tvých jsem vyhledával.:

Těžká, trudná, vážná hodina, vKristu nejmilejší, jest zajisté
i tato hodina, jejíž svědky a účastníky sami jsme.

Zdát se mi, že právě nyní též jest kdosi — na ústupu. Náš
spolubratr, náš rádce a vůdce — a váš, v Kristu nejmilejší osad
níci vinořští, pastýř duchovní . . . je také jako na útěku, na ústupu
nikoli před Saulem-člověkem, ale před — božím poslem, jehož
jméno smrtí

Předevčírem v č_as kuropění přistoupil posel Páně, a jako
druhdy Kristus Pán Simonu Petrovi děl: »sequere mec, tak trpí
címu kmetu v uši i v duši zašeptal: »sequere mea — »následui
mnel: — Pán tě volá, vytrpěl jsi dost, nuže pojď a odpočiň
sobě ! — Poslušen odevzdal duši svou Bohu, tělem pak před moci
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vyšší, před vládou smrti dal se (tak mi to připadá) na útěk, dal
se na ústup; opustil bolestné lože, opustil svou pracovnu, opustil
i farní dům, a na svém dalším útěku vešel do — chrámu božího
k modlitbě a svaté oběti.

Avšak místa zůstávajícího ani v chrámě nenalezl, neboť ten
jest místem pouze pro údy církve bojující -— on však již dobo
joval, dotrpěl; nezbylo než na útěku uchýliti se — ne sice jako
Davidovi k moři Mrtvému, ale přec do říše mrtvých a spočinouti
zde v připravené jeskyni, kteráž pro něho jest veliká dost, chladná
dost i temná dost.

I jest mi, jako bych z hloubi rakve kovové, ba z hloubi
srdce již ztuhlébo slyšel v Pánu zesnulého se žalmistou Páně vo
lati a prositi:

>Tuus sum ego, salvum me tac . -. ,.
Hospodine:

»Tvůjt jsem já, spasena mne učiň:
nebot spravedlností tvých jsem vyhledával.<

I.

1. Tuus sum ego —- tvůjt jsem — ó Bože Otče, Stvořitelí,
jenž jsi mne k obrazu svému stvořil, rozumem. svobodnou vůlí,
svědomím obdařil — v chudé, pošumavské dědince zář slunka
tvého spatřiti a sedmdesát roků v krásné zemi české, vlasti svato
václavské žíti a pracovati popřál. Ano: tvoje stvoření, tvoje dítě
jsem já: spasena učiň mne, Bože Otče, Stvořiteli!

2. Tuus sum ego — tvůjt jsem, Bože Synu, Vykupitelil
Jsemť z těch, k vůli nimž jsi slávu nebes opustil, abys hledal a
spasil je, aby žádný, kdo v tebe věří, nezahynul, ale měl život
věčný.

Ba jsem jeden z těch, kteréž jsi k službě kněžské povolal a
mně dovolil, bych tvé sv. evangelium dítkám i dospělým hlásal,
tvou přesvatou obět za živé i za mrtvé konal a ovečky tvé k tobě,
pastýři duší, zval a doprovázel.

3. Tuus sum ego, tvůjť jsem, 6 Duše přesvatý, jenž s Otcem
a Synem jeden jsi Bůh v nejsv. Trojici — náš Učitel, Těšitel a
Posvětitel; jsemť z těch, jimž jsi posvěcujíci milost (bez níž není
spasení) ve sv. svátostech uděloval i rozmnožoval, jsemt z těch,
jež jsi ve svátosti křtu za dítko boží a úda sv. církve přijal, ve
svátosti biřmování ve víře posilnil a dary svými obdařil — ba
jsem i z těch, jež jsi na kněžství posvětil, abych při vší slabosti
lidské úřad kněze Nového Zákona věrně a platně mohla směl
vykonávati.

II.

Tuus sum ego, tvůjť jsem, 6 Bože trojjediný (Otče, Synu,
Duše sv), 6 vyslyš mne, Bože milosrdný:
»Salvum me fac, quoniam justiňcationes tuas exquisivi.:
»Spasena mne učiň, neboť spravedlností tvých jsem vyhledával.<
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N. N.! Nyní jest na čase, abychom několika vzpomínkami
a myšlenkami označili a ocenili život a životní práci v Pánu ze
snulého spolubratra našeho a velezasloužilého duchovního pastýře
vašeho.

Je tomu bezmála padesát roků, co jsemv kníž. arcib. semi
náři po prvé spatřil a poznal mladšího kollegu, jenž r. 1869 byl na
kněžství vysvěcen. Duchovním správcem ve Vinoři tehdáž byl muž
a kněz znamenitý, ]osef Hlaváček, jenž nejen tělesnou postavou,
ale i ducha silou a odvahou nad jiné vynikal a pro své veliké
zásluhy (zvlášt veiškolství) k důstojnosti probošta starobylé kolleg.
kapituly v naší svatováclavské Boleslavi povýšen byl. A k tomuto
zasloužilému knězi a církevnímu hodnostáři v roce 1869 přišel
jako pomocný kněz mladičký novosvěcenec Šimon Bejvl. Bylt
těla slabého, skrovného, ale ducha ušlechtilého, vůle dobré, po
vahy skromné a pokorné, v práci jsa snaživý a vytrvalý a života
zajisté bezúhonného.

A tento dobrý sluha Páně od onoho roku — tedy 451et—
zůstal a žil ve Vinoři — strávilt zde svůj celý mužný, požehnaný
život. —

A co bylo a jest obsahem celého jeho života?
K této otázce nemohu odpověděti jinak, než tím, že dle

příkladu žalmisty Páně (jenž »spravedlnosti vyhledával-), jakož
i dle příkazu Ježíše Krista, »Hledejte království božího a spra
vedlnosti jeh0c, v životě svém se snažil — aby hledal království
božího a spravedlnosti jeho.

Hledal je . . .
1. pro spasení své vlastní nesmrtelné duše:
a) svými modlitbami (soukromými, církevními, veřejnými);
b) svými pracemi (v kostele, ve škole, v úřadovně);
c) sv. svátostmi (častěji v roce, ;:vláště v nemoci);
d) zvláštní a vroucí úctou k nejsv. Svátosti oltářní — jak

svědčí telegram v poslední den života (v úterý) k eucharistické
pobožnosti vikariátního kněžstva do St. Boleslavi zaslaný: aNe
přítomen tělem, přítomen duchem, klaním se s Vámi nejsvětější
Svátosti. Pozdravuji všecky vespolek a každého zvlášť z upřímného
srdce!

Hledal je (království božího a spravedlnosti jeho):
2. pro spásu svých farních příslušníků:
a) kdykoli jste, N. N., slyšeli při oltáři jeho vroucí: »Ore

rnus, modleme sec, tolikrát konal modlitby s vámi, pro vás, za
vás, za vaše syny i vnuky, za pracující i trpící, za živé i za
mrtvé . . . za boží požehnání a odvrácení všeho zlého od vás i celé
osad ;

yb) hledal je. . . když vašim nemocným útěchu přinášel ve
svátosti posledního pomazání (běda, kdož jí pohrdajíl);

c) když k poučení, povzbuzeni a potěšení vašemu kázal sv.
evangelium;

Rádce duchovní. 40
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d) když vaše dítky pobádal, aby Boha nade všecko a po Bohu
aby vás, své rodiče a dobrodince, upřímně milovaly, ctily a po
slouchaly — v stáří a potřebách vás podporovaly a za vás i po
smrti se modlily;

e) hledal je . . . když dospívající mládež nabádal, aby dbala
své cti.,své nevinnosti a počestnosti; když své milé osadníky prosil,
aby své občanské povinnosti a křesťanské ctnosti plnili, aby jedni
hříšné pýchy a nevěry, jiní záhubné marnotratnosti a prostopáš
nosti se varovali; když manželům vzájemnou lásku a věrnost do
poručoval a je prosil, by pro blaho rodiny, obce, církve i vlasti
své dítky dobře a křesťansky vychovávali.

V pravdě »hledal království božího a spravedlnosti jeho: pro
spasení své duše i své osady. A v tomto přesvědčení utvrzují mne
mnohé a potěšitelné důkazy a doklady:

a) vaše úcta, vážnost a oddanost ku v Pánu zesnulému,
kterouž jste mu v hojné míře projevovali v životě, v nemoci —
a nyní v hodinu jeho ústupu před hlasem posla Páně — na
hřbitově;

b) vzácná pocta sl. obecního zastupitelstva, projevená volbou
za »čestného občanac vzdělané a ctihodné obce Vinořské.

O záslužnosti života v Pánu zesnulého nás utvrzují:
a) četná a vzácná vyznamenání, jichž se mu dostalo od Jeho

Eminence nejdůst. arcipastýře našeho, jenž ho jmenoval svým vi
kářem čili zástupcem ve střídnictví brandýsském, arciknězem praž
ským, kanovníkem staroboleslavským;

b) o tom záslužném působení svědčí zajisté vysoké vyzna
menání Jeho Veličenstva císaře a krále, jenž ho jmenoval rytířem
řádu císaře Františka Josefa.

Nyní nastal již konec života, konec prací, konec zásluh
jakýchkoli, konec zásluh pro čas nynější i pro věčnost. Nastal
ústup duchem k Bohu, tělem k hrobu. Za všecky projevy a dů
kazy úcty, přízně a lásky — zvláště ošetřovatelům v těžké ne—
moci — vzdává vroucí díky; vše, co pozemského na zemi zane
chává, a jako náš Spasitel všecky odznaky (nástroje) své vyku
pitelské slávy i bolesti, na př. šarlatový plášť, třtinu i trnovou
korunu na zemi zanechal a bez nich v hrob sestoupil: tak i náš
v Pánu zesnulý ponechává světu což jeho je a s důvěrou v mi
losrdenství Boha trojjediného sestupuje v hrob s modlitbou žal
mistovou:

»Tuus sum ego, salvum me fac.a
»Tvůjt jsem já, spasena mne učiň . . .:

III.

N. N., nežli skončím, ještě jednu úvahu — prosbu vám do—
poroučím. Onu prosbu, kterou dle našeho rozjímání v Pánu ze
snulý přednáší svému Pánu a Bohu, přednáší a předkládá každému
z nás, zvláště každému věrnému, křesťanskému osadníku zdejšímu.
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Ke každému (míním) volá: »Tvůjť jsem já, „spasena mne učiňllc
K otázce: čím a kterak mohu já v Pánu zesnulého »spasena uči
nitiřc, odpovídám jen toto:

a) Není sice příčiny domnívati se, že by v Pánu zesnulý
někomu vědomě byl ukřivdil; avšak je-li zde kdo, jenž by se
toho přece domýšlel, aj — odpust mu: Ty ho (ve svém oboru a
způsobu) spasena učiníš, když mu odpustíš.

b) Vykládal učení o víře a mravech; některému posluchači
se nabádání a varování snad nelíbilo a jako učedníci Páně reptal:
»Tvrdá je tato řeč, kdo ji může slyšetí.: Nuže pomni, že ne—
mluvil řeč svou, nýbrž řeč toho, který ho poslal, to uvaž a věz,
že ho spasena učiníš, když dle víry život svůj zařídíš.

c) Při vší snaze — hledati království božího a spravedlnosti
jeho — není člověk úplně jist svým spasením (stav nadpřirozený)
a sv. církev učí a napomíná, aby věřící za zemřelé se modlili.
Nuže, ty v Pánu zesnulého (ve svém oboru a způsobu) spasena
učiníš, když se za něho pomodlíš. Splňmež tedy všichni prosbu
v Pánu zesnulého, kteráž zajisté zní:

»Byl jsem někdy pastýř váš,
věnujte mi Otče náš -— jenž jsi na nebesích . . _.

Věčné odpočinutí dejž mu, ó Pane, a světlo věčné at mu
svítí! Amen.

70547“Horák, k. a. notář a farář.

Důležitost kněze V osadě.
Při installaci dp. R. Stránského, faráře ve Vinoři,

promluvil Fr. Vaněček.

»Neboť ať byste deset tisíc pěstounů
měli v Kristu, však nemnoho máte
otců. Nebo v Kristu Ježíši skrze evan
gelium já jsem vás zplodil.: I. Kor. 4, 15.

jak památný den tento. Na klidné osadě neobvyklý ruch,
jest uváděn nový pastýř na osadu. Radost ovšem zkalena váleč
ným stavem, do něhož přišla naše říše a není jistě rodiny, kteráž
se nechvěje o svého drahého člena a zaň se nemodlí. ó doufejme,
že milost boží se nakloní k modlitbám našim a je vyslyší, vždyt
celá říše dnes v den jmenin ]. V. milovaného císaře a krále na
kolenou jest před nejsvětější Svátosti oltářní a modlí se za otce
říše, za otce rodin všech, a modlete se i za otce duchovního své
osady. která se dostavila tak četně a se všemi spolky k zásnubu
s duchovním otcem svým, který přes 20 let zde pracoval.

Slova textu vzata jsou z listu ku Korintským, v němž sv.
apoštol ukazuje na velikou převahu duševní, jakou má ten, kdož

*
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v Kristu odchovává, nad každé jiné pěstounství._ Ty sv. pravdy
evangelia jsou skutečný poklad, kolem něhož mnozí chodí a ne
vidí, jsou drahé perly, které leží často pohozeny, jsou sůl, kterou
každý potřebuje, ale málo kdo váží. Taký podíl má také kněz
v osadě. To bude předmětem našeho rozjímání.

PojednánL
1. Známo vám všem, že jsou věci, kterých si úplně nevšímáme,

ač stále z nich béřeme. Na př. jdou-li hodiny, řídíme se sice jimi,
ale jejich tikání si nevšímáme, až když zůstanou stát, a člověk
se opozdí a neví, kolik je hodin a pod., teprve hodiny pohřešuje.
Mnohý si na hodiny pohubuje, když mu nejdou podle chutě, bud
že se opozdil, bud že musí čekat. To jest věc přirozená. S hodi
nami srovnal bych kněze v osadě. Na cestě života líné popohání,
horlivé zdržuje. Cenu jeho pak poznali bychom teprve, když by
vůbec v osadě kněze nebylo. Co jest osada bez služby boží! Do—
jímalo mne čtení knihy, kterou mi zapůjčil osadník, »katolické
osady americké», v nichž byly žádosti Čechů amerických za du
chovního správce tehdy biskupu ]irsíkovir v Č. Budějovicích před
ložené. Jak toužili po knězi — ve volné Americe, nikdo je ne
nutil, leč srdce katolické toužilo po duchovním otci, který by
evangeliem Páně je živil, který by je zaopatřoval, zpovídal, byl
jím duchovním otcem. Nebyli zcela bez kněze, ale jen zřídka kdy
slyšeli slovo boží, jen zřídka byli přítomni nejdražší oběti mše sv.

2. My jsme ve výhodnějším postavení než oni. Nemáme ne
dostatek duchovních, ale nedostatek touhy po sv. evangeliu. eho
člověk má mnoho, málo si váží, ač právě to sv. evangelium, nauka
sv. kříže, kterouž hlásá kněz, jest nám nezbytné, máme-li jen
poněkud obstojně živi býti. Jak si málo toho vážíme! To sv. evan
gelium plodí nás v syny boží, proměňuje vnitřek náš skoro ne
vědomě a pomalu, jako boží slunéčko z jara proměňuje zemi ve
květný sad, a později v létě v úrodný klas a strom. Tak sv. evan
gelium, jeho učení a milosti, kteréž vám dává, jsou sluncem du—
chovním, při němž všichni pracujeme a žijeme a na kteréž se ani
nepodíváme. Pracujeme při slunci a ani si nevšimneme, že při
jeho světle pracujeme. ]e-li něco v nás dobrého, jest to dílo sv.
evangelia, nauky kříže, jest dílo milosti boží, kterou duše dostává
skrze ]ežíše, skrze církev jeho, skrze služebníka církve, kněze.
Hlas kněze jest hlas církve boží, církev jest hlas Kristův, toť to
slunce, které nám svítí, které nás zahřívá — odchovává v řádné
děti, syny, rodiče, lidil

Zbožný muž Vianney, ujehož zpovědnice bylo zábradlí jako
u nádražních kas, říkával: »Vezměte na 20 let kněze z prostřed
lidstva a lidstvo se vrátí v surovost .šelem, jakými bylo vpo
hanstvu..

jest to slovo přísné, ale skutečnost tomu nasvědčuje. Byť
bychom měli deset tisíc pěstounů, není úspěch takový, jako když
slovo boží svou pravdou, světlem, láskou v nás působí.
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Každý milovník lidu, který chce jej povznésti, musí pečovati
o to, aby mrav jeho zlepšil. Kterak se to však děje? Věčnými
pravdami, které nás přetvořují a rodí jako syny boží.

Nebo řekněte na své dobré svědomí, které dítě jest větší
radostí rodičů, zda ono, kteréž má bázeň boží, či ono, které jí
pohrdá? Který čeledín jest obstojnější, zda ten, jenž miluje chrám
aneb jenž se mu vyhýbá; mezi kterými manžely nalézti více lásky
a věrnosti, mezi těmi, již klečí u stolu Páně aneb těmi, kteří ne
znají veliký dar Svátosti oltářní? Máte-li oči k vidění a uši k sly
šení, poznáte, že »zbožnost jest ku všem věcem dobrá:.

Zbožnost plyne z víry — víra plyne ze slyšení slova božího.
Slovo boží plyne z úst Kristových, kterýž říká nám: n]ako mne
poslal Otec, tak já posílám vás. ]douce učte všechny národy.
A toto sv. evangelium nás obrozuje, nás obnovuje v duchu a
v pravdě. Proto kněz jest otcem duchovním a jako otec má býti
ctěn.

Dosvědčují nám tuto pravdu dějiny. Kdeslovoboží
svítiloa hřálo,tam kvetla ctnost, tam zrál mrav. Cobylo
v minulosti, jest v přítomnosti. Sv. evangelium pravdou obrozuje
nás, proto může kněz říci jako sv. Pavel: »V Kristu Ježíšijá jsem
vás zplodil. Není to dílem jeho jediným — ale toho, kterýž dává
klasu zrát: Pavel zasel, Apollo zaléval, Bůh pak dával vzrůst.:
Prosme o tu milost i pro nového duchovního správce!

Proto jest povinností kněze kázat, proto jest povinností vě
řících slyšet. »Kdo vás slyší, mne slyším: A jestli sv. Ambrož dí,
že by mu milejší bylo, kdyby nepřijali jej do domu, než aby
když káže neslyšeli ho, co má říci kněz, kdyby měl evangelium
kázati uším hluchým neb prázdnému kostelu?

Druhá otázka jest, co hlásati? Ježíše Krista ukřižovaného?
»Nekaždému duchu věřte, ale zkoumejte, zdali
z B oha jest,< volá sv. jan. Tu kladu za vzor vám — křesťany
japonské, kdež druhdy evangelium kázal Frant. X., jehož památku
vprosinci slavíme. Na dva milliony lidí získal Ježíši. Prozřetelnost
boží dopustila pronásledování, které ničilo práci Františkovu jako
krupobití červencové. Kněz nesměl se ukázati v japanu pod tre—
stem smrti. Věřící chladli a mizeli, a nezůstali, leč duše »vroucí
sloužící Pánu-. Nezhaslo světlo evangelia však docela; zůstalo
přec tu a tam ukryto jako pod hromadou popela jiskra. Po dvou
stech letech znovu dovoleno missionářům vstoupiti do pobřežních
měst japonských a vztyčiti sv. kříž nad kostelem. Potomci těch
mučedníků přicházeli s nedůvěrou, zda vskutku a pravdě jsou to
missionáři Ježíšovy církve. Zádali, aby jim ukázán byl kostel.
Missionáři otevřeli jej. Dí Japonci: »Zdá se nám, že máme jedno
srdce s vámi, ale povězte nám, zda se apoštolové vaši nežení a
nemají dětiPc »Nec — zněla odpověď, »rodinou naší jsou naši
věřící a k vůli těm opustili jsme i rodiče.: Však ještě rozsuzovali
potomci křesťanů vyučených od sv. Františka X. dále ve zkou
mání duchů a tázali se: »Ctíte Marii Pannu, nám sv. František X.
pravil, že kdo nectí Marii Pannu, není pravověrným.< Vedli je
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missionáři k oltáři Matky Páně a zde se pomodlili. Však ještě
jednu otázku měli na srdci domorodí Japonci, než uznali je za
své pastýře a tázali se dále: »Naši předkové slyšeli z úst Fran
tiškových, že církev má hlavu vrchní, kteráž se nazývá papež a
sídlív dalekémměstěRímě,jest ještě nějaký a jste vy
m u poddániřc >Ovšem že ano: — dí missionáři — »právě
papež nás posílá sem, abychom hlásali, co hlásal František X. a
papež nynější jmenuje se Pius IX.< Japonci radostí zavýskli, jméno
papežovo napsali si na lístek, tiskli jej k ústům a k čelu radostí.
Když zprávu slyšel o tom Pius IX., zaslzel radostí nad věrností
potomků mučedníků, kteréž zplodil vKristu Ježíši sv. František X.
Otevřeli japonci srdce ev. a znovu vzkvétá církev sv. v japaně.

Tak daleko příklad, nyní jeho upotřebení. Vám rovněž při
chází missionář Kristův, ovšem ne po tak dlouhé přestávce. Ne
třeba vám teprve zkoumati pravověrnost jeho — zda Matku Páně
ctí, zda hlavě církve poddán atd. — zde ve vašem chrámě ná
městek arcibiskupský přišel vám představiti duchovního pastýře,
kterého jste sice již znali, ale který má býti do úřadu slavně
uveden. Nepřichází jako soukromý muž, jenž své náhledy hlásá,
nýbrž jako úd církve katolické a sice jako kněz od biskupa po
věřený, aby hlásal slovo boží, přikázání boží a cestu života.

Vdp. vikář jest svědkem pravověrnosti i oddanosti církevní
nejlepším, že nese totéž evangelium, tentýž výklad apoštolský,
kterýž sv. apoštolové nesli do světa, že nese učení sv. kříže,
v němž béřeme spasení.

Bůh dobrotivý žehnej jeho slovům milostí svou, aby užitek
přinášela stonásobný. Přátelé, slovo boží je pravidlo života, jako
jest násobilka hlavním a prvním pravidlem počtářským. Té náso
bilce jsme se učili z paměti jako maléděti a dle ní musíme po
čítati i jako dospělí, a sice pán nepán, učenec aneb neučenec,
kdo počítá výtěžek ze svého obilí aneb měří tajemné cesty ne
beských těl — vždy se musí říditi násobilkou. Zivotní násobilkou
jest apoštolské vyznání víry, jemuž jsme se učili jako děti a jimž
se musíme řídit jako dospělí až do posledního našeho okamžiku.
Není násobilky pro různý stav rozličné, není jiný katechismus pro
různou dobu a různý stav, ale ]ežíš jest týž od věků až na
věky. —

Věčná pravda slova božího člověka přetvořuje. Zde se stává
kněz otcem osady, a má také jako otec býti ctěn.

Každý z vás, kdo otcovskou důstojnost máte, chcete také
úctu míti a dovoláváte se čtvrtého přikázání. Tak může činiti
i kněz. Důstojnost otcovská neztrácí úcty pro vadu neb poklesek.
tak jest i s důstojnosti kněze, která nepřestává býti úctyhodná,
jako rodiče i hříšní mají býti v úctě. Kdežto však každý se do
volává přikázání čtvrtého na omluvu svou, knězi nechtí toho při
znati, a bývá srdce tak mnohého předpojato.

Kristus Pán nazval učedníky své solí země. jest to příliš
trefně přirovnání. jest pravda a milost Páně potřebna všem jako
sůl, ale ona jest právě nenáviděna od těch, kteří ji mají nejvíce
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zapotřebí, těm jest solí v očích. Kněz hlásající věčné pravdy stává
se podílníkem jejím: bývá v nenávisti celého světa. asto to'
bývá jen věrnost v povinnosti, která hněv vyvolala, často před—
sudek pouhý. 

Právě špatné kolo nejvíce má a duše, která by měla nej
více spravovati sebe, ta na nejpřísnější stolici zasedá.

Přeji osadě duchovního dle srdce božího a přeji knězi
osadu dle srdce Páně; vám, pak duchovní otče přeji, abyste jako
otec duchovní všechny v Kristu obrodil k věčnému životu.

Má postavení kněz příliš těžké už samo sebou a pak, že
mnoho jest těch, kdož rozsívají zášť, nedůvěru, a mnozí, kteří se
pohoršují. Pán ovšem pravil: »Blahoslavený, kdo se nebude horšiti
nade mnou.: Kdo se tak lehce pohoršuje nad služebníkem, bude
se brzo pohoršovati i nad Pánem a jeho pravdou. Pán Bůh ucho
vej každého z nás, abychom se horšili nad Pánem svým, jeho
pravdou a knězem.

Skrze něj béřeme spasení, ač neuvěřili jsme nadarmo. Budiž
Ježíš vaší silou, osady požehnáním a nám všem odplatou. Amen.

Reč při svěcení kříže.
rjá jsem cesta, pravda a život.:

Sv. Jan 14, v. 6.

Krásné a chvalitebné jest osobám o vlast, národ neb o ně
kterou jenom osadu zasloužilým mužům, stavěti pomníky. Tak
činili již pohané hned za prvních věků. Pomník takový připomíná
okolo jdoucímu statečné činy a zásluhy a vybízí mocně k násle
dování dobrých skutků. Oko lidské zastaví se tu na obraze neb
jen na památníku, pohlíží a rozpomíná se, co vše to znamená;
když sám vše okolojdoucí nemůže si vysvětliti, táže se na vše při
nejbližší příležitosti. Tak bývá připomínáno pomníky na války,
které krutě vlast stihly, na vůdce a vojíny, kteří pro vlast život
svůj věnovali a krev prolili. Nejmilejší a nejváženější pomníky
jsou ale ty, které připomínají nám osoby takové, které pro národ
mnoho dobrého vykonali. Krásné a chvalitebné jest to i pro po
tomky, kteří si tak váží předků svých.

0, kéž by jen vždy ctností a skutků jejich následovali! Pak
pokračovali by v dokonalosti.

A není mi ani potřebí, abych připomínal vám mužů o naši
vlast zasloužilých; vy sami znáte jména jejich a trpce nesete, když
cizinec aneb odpadlík slavného jména jejich se dotkne. A spra
vedlivý jest trpký pocit váš; budte vždy jen tak šlechetné mysli!
— A pohledte sem; tu postavili jste uprostřed obce své též po
mník; nebude se nikdo ptáti, komu na počest, aneb který jest
ten, kdo toho zasloužil. Všichni zde shromáždění znáte toto zna—
mení — znamení sv. kříže, znáte i toho, kdo na něm zemřel.
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Není mi potřebí připomínati vá'mkřesťanům, katolíkům, že to byl
jednorozený Syn boží, který v plnosti času přišel, aby spasil nás;
vy sami dobře víte to. est a požehnání obci zdejší budiž z toho,
že s takovým nákladem postavili jste zde tento památník, pro
sebe i pro potomstvo tak užitečný. To nezapomenou vám synové
vaši, ano ani vnuci synů vašich. Toto znamení bude o vás svě
dectví vydávati tak trvanlivé, jakítvrdý je_sttento mramor.

Než, co všecko prospělo by vám, co pomohla by vám vzpo—
mínka, když v zemi práchnivěti budete? Co pomohlo by vám,
když byste z tohoto pomníku neměli užitku pro věčnost?

Aby se to nestalo. pohled'te na nápis, který jste tu na tom
mramoru dali vyrýti! Čtěte ho, kdykoli půjdete okolo tohoto
kříže a nezapomínejte na něho! Co jste tu dali vyrýti, to pravil
ten, který na kříži zemřel. On sám řekl: »já jsem cesta, pravda
a život.: — Ovšem, ent jest cesta; klesl hned první člověk a
uchýlil se s cesty, která ho vedla k cíli, k Bohu. Dlouho a dlouho
bloudilo pokolení lidské; nechci mluviti o národech pohanských,
kteří ani pravého Boha neznali a stvořené věci zbožňovali; ale
i lid, který sám Bůh vodil, i ten ještě nechtěl poznávati pravou
cestu. Až konečně přišel Syn boží, který ukázal člověku tu pravou
cestu, kterou má kráčeti, aby přišel tam, kam přijítl má. On sám
kráčel cestou tou napřed. A necht nemyslí nikdo, že jest to cesta
růžemi posetá. »Chce-li kdo za mnou přijíti, zapři sebe sám, vezmi
kříž svůj a následuj mnelc Když tedy protivenství a utrpení se
vás dotkne, pohleďte sem na tento kříž, rozpomeňte se, že Syn
boží nebyl bez protivenství a utrpení. »Zdaliž nemusil Kristus
toho trpěti, aby vešel do slávy "své.: pravil sám k učedníkům do
Emaus jdoucím, po svém z mrtvých vstání. Když od zlých a ne
šlechetných lidí pronásledováni budete, tu jdouce okolo kříže po
patřte, kterak Spasitel náš pronásledován byl — až ho přibili na
dřevo kříže! A když mu zlořečili, nezlořečil, ale modlil se za
nepřátely své a dobře činil těm, kteří mu protivenství činili. Ejhle,
vizte tu cestu, kterou kráčel; chcete—liza ním přijíti, následujte
šlépějí jeho!

Ale, ačkoli trnitá jest cesta tímto světem do nebeské vlasti,
přece příjemně jest okrášlena nebeským, věčně pravdivým učením;
neboť ten, kterýž je přinesl, sám o sobě říci ráčil: >]á jsem
pravda.<<A tu ten obraz Ukřižovaného představuje nám vtělenou
pravdu. Když tedy půjdete kolem, popatřte vzhůru a rozpomeňte
se, že všecko, čemu učil a nám k věření předložil, že všecko to
jest pravda a zasluhuje víry naší. Od té doby, co vzešlo v Betlemě
slunce spravedlnosti, nemusí člověk tápati ve tmách a nejistotě.
Pohanští mudrci toužili sice po pravdě, ale nemohli přijíti k pravdě,
Co v budoucím životě člověka učili, bylo velmi nejasné a často
i rozumného tvora nedůstojné, takže jeden řecký mudrc sám vy
znal: »Bůh sám musí přijíti a poučiti člověka.: A po čem tak
toužili, toho my jsme dosáhli. Bůh sám přišel a poučil lidstvo a
učení to pravdivé odevzdal církvi, aby je čisté ostříhala a kaž
dému až do skonání světa předkládala. Než bohužel, byli a jsou
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mnozí, kteří této věčné pravdě nechtí věřiti, jdouce za svým sla
bým rozumem lidským.

Byli a jsou, kteří raději nerozumné zvíře, opicí, za svého
praotce považují, nežli prvního člověka rozumem a svobodnou vůlí
ob'dařenébo. Tak hluboko neklesli ani pohané. Oni věřili v život
budoucí po smrti. Byli a jsou mnozí, kteří nechtějí věřiti, _že má
člověk nesmrtelnou duši a že jest po smrti život věčný. (), kam
přivede takové lidi jejich nevěra! Vždyť řekla věčná pravda: »Kdo
uvěří apokřtěn bude, spasen bude; kdo neuvěří, bude zatracen.:

Vám dobře známo jest, čemu Ježíš Kristus učil; toho tedy
se přidržujte a pilně v učení tom, ve sv. náboženství poslouchá
ním slova božího se zdokonalujte!

Při pohledu na obraz Ukřižovaného opakujte sobě slova
apoštolova: »Ke komu půjdeme; ty máš slova života věčného.:
Ano, jediné ]ežíš Kristus má slova života věčného; vždyť sám
říci ráčil: >]á jsem život.: Onť jest původce a pramen každého
života. V něm a skrze něho učiněny jsou všecky věcn a bez něho
není nic učiněno. On dal, dává a udržuje život náš tělesný. On
udílí nám zdraví. síly & potřebného pokrmu. On udílí i duši naší
pravého života, obdařuje ji milostmi svými. Jako ratolest, není—li
spojena s kmenem, usýchá a nemůže přinášeti ovoce, tak i- my,
nejsme-li spojeni s Kristem, pramenem života, usýcháme, nemáme
života a nemůžeme přinášeti ovoce dobrých skutků. A s tímto
původcem života spojiti se můžeme, kdykoli nám libo, v nejsvě
tější Svátosti oltářní. »Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život
věčný a já ho vzkřísím v den nejposlednější,c řekl sám božský
Spasitel. A na jiném místě praví: »Já jsem vzkříšení a život, kdo
věří ve mně, byt i umřel, živ bude na věky.:

Nuže, obracejte často zraky své k obrazu Ukřižovaného,
nebot on jest život a dává život svým věrným.

ajá jsem cesta, pravda a život;< zajisté útěchyplná slova.
Dopustí-li na nás Otec nebeský nějaké soužení, nějaké neštěstí,
pohleďte na obraz Ukřižovaného. Nařídil Hospodin Mojžíšovi na
poušti, když lid israelský mnoho trpěti musil od hadů jedovatých
řka: Ulij hada měděného a postav na sloup a kdožkoli jsa uštknut
od hada pohlédne vzhůru, bude uzdraven. Rovněž kdo živou vírou
ke Kristu vzhlédají, jsouce uštknutí od hada pekelného, bývají
zahojeni. Budete—li doprovázeti někoho na poslední cestě tam na
hřbitov, tu jdouce okolo kříže usušte slzy; ten, který umřel na
kříži, třetího dne vstal z mrtvých, — i my, dá Bůh, všichni je
dnou se shledáme.

Mějte vždycky sv. kříž ve vážnosti a uctivosti, a k tomu
veďte také dítky své; jdouce tudy cestou posmekněte, aneb po
znamenejte se sv. křížem. Vždyť víte, co řekl Kristus Pán: »Kdo
by se styděl za mne před lidmi, za toho já se budu styděti před
Otcem svým, jenž jest v nebesích; kdo mne vyzná před lidmi,
toho vyznám i já před Otcem nebeským.<
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Již tedy na vás, drazí přátelé, obracím se, zasvětte tento
kříž trojjedinému Bohu, jemuž ho zdejší zbožná obec věnovala,
aby vám byl útěchou v neštěstí, znamením lásky, základem na—
děje, středem svornosti a pořádku v obci, štítem víry, předmětem
chlouby a pramenem života věčného. Amen. VojtěchČerný.

Promluva při svěcení obecné Školy
v Ouvalech.

Dle úsudku většiny dějepisců zrodil se na blízké Hostyni
slavný Arnošt z Pardubic. Týž prý v Ouvalech, jako svém ro
dišti, založil kostel ke cti Matky boží. Poněvadž tento muž za
sadil se o založení vysokých škol v Praze, tedy jak o vzdělání
lidu milovný jistě také o to pečoval, aby v rodišti jeho dle teh
dejších poměrů možný takový pramen věd pro sourodáky jeho
se otevřel.

Než jako první kostel v Ouvalech v původní podobě se ne
zachoval, tak nemáme ani určitých zpráv o škole v obci této,
která už v nejstarších památkách městysem se nazývá. Kolem
chrámu stoji tři budovy školní, nejstarší, z níž vyšli předkové
vaši, novější z r. 1884 a škola právě posvěcená. A všechny ty
tři školní budovy vinou se ke kostelu, jakoby naznačovaly, jakým
směrem vyučování a vychování mládeže už předkové si přáli míti
a podobně i do budoucna pokračovati má.

Jenom moderní sloh toho vyžadoval, že nová škola má věž
proti věži kostelní, ne aby ty dvě věže, ty dvě budovy a v nich
hlásané zásady proti sobě vedly boj, ale aby se navzájem pod
porovaly. Na Troskách byly vlastně dva hrady s dvěma baštami
a při obléhání od nepřátel obyvatelé obou hradů po laně pokrmy
a náboje si posílali a tak se podporovali. Podobně mají se tyto
dvě věže, tyto budovy slučovati proti společným nepřátelům,
kteří na kostel a školu útok podniknouti by chtěli a skutečně
podnikají.

Tato střední škola do nedávna ještě nesla nápis: »Bohu,
vlasti, králilc Nejnovější budova těch slov nemá ve štítě svém,
ale ono heslo převzala, aby vychovávala mládež zbožnou, vlaste
neckou a oddanou císaři a králi. Škola jakoby rozepínala náruč
s jistou matronou římskou nad dětmi a pravila: »To jest můj
jediný a nejdražší poklad.: Ale od slov musí postupovati ke
skutkům a vychovávati děti hodné, poslušné, ctnostné, na které
by se_vždycky s hrdostí a chloubou poukazovati mohlo.

Skola vede děti k Bohu, vychovává nábožensky mravně,
aby nebeského učitele, onoho velikého přítele dítek, v křesťan
ských i občanských ctnostech následovaly, dle jeho šlechetného
vzoru rodiče své ctilyaposlouchaly, nejenom věkem a moudrostí,
ale i milostí u Boha i u lidí prospívaly.
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Škola musí vyučovati rozličným vědomostem v duchu ná
rodním, vštěpuje dětem do srdce lásku k mateřskému jazyku,
aby jím nepohrdaly a za lesklé pozlátko nezaměňovaly. Odcho
vává děti pro rodnou vlast i mocnářství, jehož článkem i naše
svatováclavská koruna jest.

»Bohu, vlasti, králi !:
A zase jenom sloh přivodil na zdejší školu několik štítů

na všechny strany, ale jakoby to byly rovněž štíty obranné, které
by čelily proti snahám tento účel národních škol podvrátiti.
V něm spočívá zdar, v něm prospěch, z něho blaho věčné
i časné. Z takové školy odchovanci jsou hlasateli cti svých uči
telů, chloubou rodičů, chloubou vlasti i národa. Amen.

A. D.

Před adorační pobožnosti.
Co činiti před velebnou Svátostí oltářní? Děkovati, milovati,

prositi.

Hraběnka z Ferie, jedna z nejváženějších paní španělských
té doby, jak vypravuje sv. Alfons z Lig.,*) ovdověla ve 42 letech
a vstoupila pak v Montille do řehole sv. Kláry, kde žila pod jmé
nem sestra Anna z Kříže. V klášteře si vyžádala, aby jí byla vy
kázána k obývání cella, z níž bylo viděti do kostela na oltář,
v němž byla uschována nejsv. Svátost oltářní. V této celle se pak
zdržovala po _větší část, dne i noci. Lidé však, jsouce stále stejní,
jako nyní tak i tenkrát, se divili zmíněné řeholníci, jak může tolik
hodin vydržeti před velebnou Svátostí oltářní, a tázali se jí, co
tam pořád dělá? A zbožná řeholnice na podobné otázky odpo
vídala: »Chtěla bych tam býti po celou věčnost. A co před Pá
nem Ježíšem ve velebné Svátosti dělám? Děkuji mu, miluji ho,
prosím ho.:

K tomu dokládá sv. Alfons: To jest pro tebe, milý kře
stane, krásným naučením, jak se můžeš s velikým užitkem zdržo
vati před nejsv. Svátostí oltářní. A v tom je také obsažen před
mět naší promluvy. Budemet dnes uvažovati, jak máme před ve
lebnou Svátosti 1. děkovati, 2. milovati, 3. prositi.

Pojednání
Děkovati. Co bys dělal, milý křesťané,kdyby k tobě

zavítal z daleké ciziny tvůj milý, blízký příbuzný, a kdyby tu
dalekou cestu podnikl jenom z té příčiny, aby tě navštívil, aby si
stebou pohovořil, aby svou přítomností tě potěšil a oblažil?
Jistě bys se z toho radoval a se srdcem vděčným za jeho do

*) >Der vollkommene Christ.: Přel. Ant. Passy, 4. vyd., Vídeň, 1868,
str. 315 a n.
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hrotu, lásku a přátelství mu děkoval. To je tak přirozené, že oltom
ani nepřemýšlíme, tím méně pak pochybujeme. A hleď, zde na
oltáři dlí tvůj nejlepší přítel — ba co dím — tvůj Spasitel a Vyku
pitel, ježíš Kristus, pravý Bůh a člověk. Přišel z daleké ciziny, až
z nadhvězdných výšin nebeských, do tohoto slzavého údolí, aby
tě navštívil, potěšil a svou přítomností oblažil. A ty bys mu za
tuto velikou dobrotu neděkovalř A když uvážíš, co dobrého ti
již prokázal za tu dlouhou dobu, co zde na oltáři k vůli tobě
přebývá, nemělo by pak tvé srdce přetékati vděčností?

Poslyš, jak jsou vděčny P. ježíši ve vel. Svátosti duše, které po
znaly, co dobrého jim prokázal. >Před lety byly konány v Paříži
sv. missie,c vypravuje jistý kazatel,*) »jichž se zúčastnila také jedna
pověstná žena, která vedla velmi pohoršlivý život a byla známa
jako bezbožnice a rouhačka. Co ji přivedlo k sv. missiím do ko—
stela, zda zvědavost nebo výčitky svědomí, není známo. Ale jisto
jest, že se obrátila, přijala kajícně sv. svátosti a poslouchala pak
pozorně kázání 0 Pánu ježíši v nejsv. Svátosti oltářní. Po kázání
přišla k missionáři a prosila ho, aby směla zůstati po celou noc
v kostele. Missionáři se zdála tato žádost podivnou, a proto se
ptal, proč si toho přeje. A žena odvětila: »jsem povinna dobrému
Spasiteli ve svatostánku nesmírně mnoho, jak jsem dnes v kázání
slyšela. jeho neskonalé milosrdenství mne zachovalo, neboť jinak
bych už dávno byla na věky zahynula. Ve dne v noci na mne
bídnou a hříšnou pamatoval, a já jsem neustále proti němu hrozně
hřešila. Ráda bych tedy nyní celou noc probděla před nejsv.
Svátostí, abych mu v slzách poděkovala za všecko milosrdenství;

Podle slov Páně (Mat. 18, 7.) jsou pohoršení nutná; dějíse
tedy *ina-naší osadě. Ale nemyslím. že byste právě vy, kteří mne
posloucháte, byli podobní ženě, o níž jsem vypravoval. Než ipřes
to máme dosti příčin, abychom svátostnému Spasiteli děkovali za
to, že jsme dosud nezahynuli. Neboť hříšníky jsme všichni bez
rozdílu, a kdo by řekl, že hříchu nemá, lhářem jest dle slov sv.
jana, a pravdy není v něm.

Milovati. Avšak nejenom děkovati máme před velebnou
Svátostí, nýbrž i lásku vzbuzovati. Ze života sv. Kateřiny Sienské
se vypravuje, že jednou, klečíc před velebnou Svátostí, spatřila na
místě sv. hostie žhavou Výheň, z níž na všechny strany šlehaly
plameny božské lásky. Pozorujíc to sv. Kateřina, divila se, jak je
možné, že srdce všech lidí nehoří láskou k nejsv. Svátosti. —
Tato světice má úplně pravdu. Svátost oltářní je skutečně svátostí
lásky, jak ji nazývá sv. Tomáš Aq., a jen málo lidí hoří k ní lá
skou, jako na př. sv. Filip Nerský. Když mu na smrtelné posteli
při zaopatřování přinášel kněz Svátost oltářní, volal ve sv. zaní
cení: »Hledte, láska moje! Hleďte, láska mojelc Tak máme před
velebnou Svátostí volati i my nejen snad až na smrtelné posteli,
nýbrž i nyní, kdykoli se před velebnou Svátostí ocitneme.

*) Filip Háusler, :Homil. listyc, roč. I., str. 250.
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Ale kolik lidí to chápe? Co lidí se omlouvá: Naše srdce je
chladné, bez lásky a zbožnosti před velebnou Svátostí. My ne
víme, co bychom tu před oltářem svému svátostnému Spasiteli
řekli. — Ale tu jest, moji drazí, pomoc velmi snadná. Vrhněte
se jen do prachu k nohám ježíšovým před oltářem a řekněte mu,
co jste právě byli na svou omluvu uvedli. Rekněte mu, že máte
v hlavě tmu, tak že rozum váš není schopen pořádné myšlenky,
řekněte mu, že máte v srdci chlad, tak že v něm nedoutná ani
jiskra lásky, opakujte mu to stále a nepřestaňte, dokud se nad
vámi nesmiluje, dokud váš rozum neosvítí, dokud vaše srdce ne
roznítí láskou! A buďte přesvědčeni, že Spasitel vás nenechá le
žeti v prachu u svých nohou, ale že vás pozdvihne= k svému srdci
přivine a láskou k sobě roznítí, třebas by vaše srdce o tom ani
nevědělo.

Prositi. Konečně máme před velebnou Svátostí oltářní
prositi. Neboť bl. Jindřich Suso říkával, že Pán ]ežíš spíše vyslyší
modlitby těch, kteří ho navštěvují v nejsv. Svátosti, a že jim
štědřeji uděluje svoje milosti. .A zbožný kněz Baltazar Alvarez
viděl “jednou Pána ]ežíše s rukama plnýma milosti, jenž však ne
měl, komu by je rozdával, protože ho nikdo o ně neprosil. A tu
se táže sv. Alfons, který to vypravuje: Proč ho neprosíš 0 po
třebné milosti? A pokračuje dále: Pros ho, aby ti dal moca sílu,
abys statečně odpíral pokušením, abys se vystříhal hříchů, do
nichž často upadáš, abys přemáhal vášně, jež tě poutají ati brání,
Bohu zcela náležeti! Pros ho, aby ti pomáhal trpělivě a klidně
snášeti všecka protivenství a opovržení, aby v tvém srdci roz
množil lásku k sobě, zvláště ale abys vždycky podroben byl jeho
nejsv. vůli. Neboť není bolesti, pro niž bv neměl hojivého a tiši
vého balsámu. Vždyť on sám řekl: »Pojdte ke mně všichni, kteří
pracujete a.obtíženi jste,a já vás občerstvím.: (Mat. 11, 28.) Ne
pochybuime o tom! U něho nalezneme útěchu v trudných a smut
ných, světlo v nevědomostech, radu v pochybnostech, požehnání
v práci, ulehčení v bolestech, sílu v pokušenich, *radost v opo
vržení, pomoc v každé nouzi, neboť to všecko obsaženo jest ve
slovech: »já vás občerstvímc.

Slyšeli jste, moji drazí, co může každý konati před velebnou
Svátosti oltářní. Není to nic mimořádného, nic těžkého. Neboť
každý může Pánu ]ežíši děkovati, každý jej může milovati, každý
ho může prositi. Proč bychom to nečinili? Vždyť to nic nestojí,
leda jen chvilku času, kterou před svatostánkem v kostele strá
víme, ale užitek je z toho veliký.

Nedejte se, moji drazí, v horlivosti a úctě k nejsv. Svátosti
oltářní předstihnouti a zahanbiti od křesťanů v krajinách pohan
ských! Tak na př. píše missionář z dalekého Mongolska v Asii
o křesťanech ve farnosti Si-wan-tzen mezi jiným toto: »Kostel ve
farnosti je přes den stále navštěvován horlivými návštěvníky svá
tostného Spasitele. Přijdou děti, přijdou ženy, přijdou muži. když
se vracejí z práce. Pro všecky je svatostánek místem klidu a síly.
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Marně nevolá zde Spasitel: »Pojdte ke mně všichni . . .- Denně
se koná' v této osadě sv. požehnání; denně přicházejí věřící Pánu
Ježíši děkovat za to, že mezi ně přišel a mezi nimi zůstává; denně
přicházejí duše milující, aby ho ujistily, jak vroucně ho milují;
denně se dostavují prosíCí, aby brali štědré dary z rukou svátost
ného Boha.<*) —— tastná to osada tam v Mongolsku v Asii!
A u nás, uprostřed vzdělané Evropy? Nechci ani vzpomínati!
Každou neděli a zasvěcený svátek se u nás koná sv. požehnání,
ale kolik lidí se ho zúčastní? Snadno by je spočítal. Je pak divu,
že tak málo požehnání mezi námi? — Hleďte to, moji drazí, na
praviti, a začněte hned dnesl Třebas byste měli sebe více práce,
věnujte aspoň chvilku času velebné Svátosti oltářní a modlete se
tu sami za sebe, modlete se za své domácí, modlete se za celou
naši osadu, za naši vlast, celou katolickou církev, a vězte, že kdo
se modlí, činí pro svět více než kdo bojuje. ]e-li ve světě stále
hůře, je to odtud, že se více bojuje než se modlí. Kdybychom
mohli nahlédnouti v taje Boha a dějin, trnuli bychom nad účinky
modlitby i v čistě světských a lidských záležitostech.*') Teprve
poslední soud ukáže, kdo vykonal více pro obrácení světa a od
vrácení hněvu božího, zda ten, kdo se modlil, nebo ten, kdo ho
joval. A v ten den budou také hojně odměněny všecky chvíle,
jež jste před velebnou Svátosti oltářní prožili. Amen.

Venkovskýfarář.

*) >Škola božského srdce Páně-, ročník 46., 1912, str. 12. a 13.
**) Donoso Cortes ve rŠkole božského srdce Páněc, ročník 1912,

strana 13.

ve?



LISTY VĚDECKÉ.

O křesťanské spravedlnosti.
Díl druhý.

(Díl první viz »Rádce Duchovní: ročník IX. a X.)

Dle různých pramenů napsal lan Nep. los. Holý, O. Praem., farář v Holišově.

Ciň dobré!
Otázka794.Dobré jest, co se srovnává s vůlí boží,

totiž dobré skutky a snaha po křesťanské spravedl
nosti.

1. Vypravuj podobenství o fíkovérn stromu.
Člověk, jenž měl fíkový strom, jest Bůh. Fikový strom jsi

ty. Vinice jest církev sv. Bůh tě postavil jako ilkový strom do
církve své, i žádá od tebe nejen abys zlého se varoval, nýbrž
abys též přinesl ovoce, abys činil dobré. Nepostačí tedy ke kře
sťanské spravedlnosti, abychom se jen zlého varovali, nýbrž jest
i nutno, abychom dobré činili. Proto obsahuje učení o křesťan
ské spravedlnosti dva díly ; první k vám volá: »Varuj se zléholc,
druhý volá: »Čiň dobrélc

Že jest nutno i dobré konati, učí nás Kristus podobenstvím
o fíkovém stromu: »Všeliký strom, kterýž nenese dobrého ovoce,
bude vytat a na oheň uvržena (Mat. 7, 19. a 21.): »Ne každý,
kdož mi říká: »Pane, pane: vejde do království nebeského, ale
kdo činí vůli Otce mého, kterýž jest v nebesích, ten vejde do
království nebeského-. Kdybys měl služebníka, který by tě ne
okrádal, nečinil t—inásilí, ale zanedbával by práci, pro kterou jsi
ho najal, zdali bys ho nezapudil? Není-liž dosti zlé, když nečiní,
co jest jeho povinností? Právě tak jedná křesťan, který nečiní
sice nic zlého, ale také nic dobrého, již dosti špatně a nepřijde
do království nebeského ; nebot nebe jest odměnou za vykonanou
práci. Kdo však nepracoval, nemůže si odměnu slibovati. Ptej se
sama sebe, zdali jsi činil dobré, nepřinesl-li jsi dosud ovoce,
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obrať se k vinaři, k miIOSrdnému Spasiteli, aby se za tebe u Otce
svého přimluvil a ještě čas k polepšení ti vyprosil, příslib však
také, že času toho řádně užiješ a dobré konati budeš.

2. Slyšeli jste slova Spasitelova: >Kdo činí vůli Otce mého . .,
ten vejde do království nebeského.: To jest to ovoce, které Bůh
od vás žádá: činiti vůli boží. Proto právě chválí Písmo sv. Za
chariáše a Alžbětu jako spravedlivé, protože chodili bez úhony
ve všech přikázáních Páně.

Absolon vědomě a svémlně zapudil otce svého Davida zje
rusalema, učinil něco, co se protiví zákonu božímu, vůli boží,
přestoupil čtvrté přikázání boží, dopustil se tím zlého. Proč to
bylo zlé? Protože se to protivilo vůli boží.

Král Šalomoun seděl na trůnu v překrásném sále, obklopen
knížaty židovského národa. Tu přišla matka jeho Bethsabe. Král
ihned vstal, šel jí vstříc, uklonil se před ní, dal přinésti druhý
trůn a posadil ji na pravici. Tak plnil Salomoun čtvrté přikázání
boží; tak činil dobré, neboť činil to, co se srovnává s vůlí boží.
Kdo činí, co se srovnává s vůlí boží, ten činí dobré. Dobré jest
tedy to, co se srovnává s vůlí boží.

V prvním přikázání poroučí Bůh, bychom v něho věřili,
doufali, ho milovali a jemu se klaněli. Kdo se dle toho řídí, činí,
co srovnává se s vůlí boží, t. j. dobré. Kdo v Boha nevěří, ne
doufá, ho nemiluje, jemu se neklaní, činí to, co se protiví vůli
boží, t. j. zlé. Kdo uctívá jméno boží, činí to, co se srovnává
s vůlí boží, t. j. dobré. Kdo jméno boží zneuctívá, činí to, co se
protiví vůlí boží, t. j. zlé.

Tak podobně ve všech přikázáních.
Vše, co jest tak, jak to Bůh chce, jest dobré. Když jsou

myšlenky, jak je Bůh chce, jest to dobré; jsou-li žádosti tak, jak
je Bůh chce, je to dobré, jsgu—lislova, skutky tak, jak je Bůh
chce, je to dobré; zkrátka: Ciníme—lito, co Bůh přikazuje, a ne—
činíme-li to, co Bůh zakazuje, jest to dobré, neboť se to srovnává
s vůlí boží.

Tak jest vůle boží pravidlem, „normou mravně dobrého
a zlého. Hledají neznabozi tuto normu v rozličných věcech —
viz rozličné filosofické soustavy ethické — ale jediná pravá norma
mravně dobrého a zlého jest: vůle boží. Co se s ní srovnává, je
dobré, co se jí protiví, je zlé.

3. Dobré skutky.
Milosrdný Samaritán nemocného obmyl, pečlivě o něho se

staral. Učinil něco dobrého, dobrý skutek. Tak ity konáš dobrý
skutek, když daruješ cbudému ditku chléb neb šat.

Sv. jan Křtitel napomínal lidi: »Čiňte pokáníc, a hle lidé
se polepšili, činili pokání. Sv. jan nečinil nic, jen mluvil, napo—
mínal; byl to také dobrý skutek. Nejen tedy když něco dobrého
konáme, nýbrž i když něco dobrého mluvíme, jest to dobrý
skutek. Tak ity konáš dobrý skutek, když chybujícího spolužáka
napomínáš, aby se polepšil.
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Když máš velikou touhu, abys neien ty, nýbrž i jiní Boha
řádně ctili, chválili a velebili, když žádáš něco dobrého, když máš
dobrou, svatou žádost, jest to dobrý skutek. Když při pohledu
na chrám boží si myslíš: :jak dobrotivý jest Bůhlc, myslil jsi
něco dobrého, jest to nábožná myšlenka a ta jest také dobrý
skutek. Vůbec dobrý skutek je vše, co myslíme, žádáme, mluvíme
a konáme. tak, jak to Bůh chce.

Kdo Boha upřímně miluje, ten také zajisté bude činiti, co
Bůh chce, dobré skutky. Vše, čemu se při náboženství učíme,
vzbuzuje v nás vždy větší lásku k Bohu. Čím dále, tím lépe po
znáváme lásku boží k nám, že jest Bůh dobro vší naší lásky
nejhodnější. Proto miluj Boha vždy více, snaž se mu vždy více
zalíbiti, a nejvíce se mu zalíbíš, když budeš konati to, co se
srovnává s vůlí boží; čiň dobré, konej dobré skutky!

Co se srovnává s vůlí boží? Dobré skutky.
4. Snaha po křesťanské dokonalosti.
V kázání na hoře napomíná nás Pán Ježíš: »Buďtež doko

nalí, jakož i OICC_váš na nebesích dokonalý jest.: Jediný jest
úplně dokonalý, totiž Bůh. My lidé jsme chybám podrobeni, ale
máme se snažiti, abychom byli Bohu podobní, bychom smýšleli,
mluvili, jednali jako Bůh. Abychom pak mohli dokonalost boží
lépe pozorovati a podle ní se říditi, poslal nám Bůh svého Syna
jednorozeného. Vtělil se, stal se člověkem ve všem nám podob
ným — vyjímaje hřích. Dítě vidí matku modliti se — a modlí
se také; almužnu dávati — chce činiti podobně. Matka dává
dítěti příklad — dítě se řídí podle tohoto příkladu. Také Pán
Ježíš nám dával po celý život příklad, jak máme mysliti, mluviti,
jednati. Sám nás také povzbuzuje, abychom se dle něho řídili,
řka: >Příklad zajisté dal jsem vám, abyste, jakož jsem já učinil
vám, tak ivy činili.: Bohatému mládenci pak pravil: »Pojď a ná
sleduj mnel: Kristus nás povzbuzuje, abychom po příkladu jeho
činili, následovali ho.

Jsme jeho učedníky, křesťany. On jest nejdokonalejší, právě
tak dokonalý jako Bůh Otec. Máme se snažiti proto, abychom
byli jemu, svému vzoru. učiteli podobní. Čím lépe se dle něho
říditi, ho následovati budeme, tím lepšími, dokonalejšími křesťany
budeme. Takovou snahu po křesťanské dokonalosti máme míti,
to jest dobré, to Bůh chce, to se srovnává s ívůlí boží. S vůlí
božj se tedy srovnává snaha po křesťanské dokonalosti. Dříve
jsme řekli: dobré skutky, nyní pravíme: touha po křesťanské do
konalosti. Co jest tedy dobré? “Celé.

Pamatujte si dobře slova Kristova: Budte dokonalí _. . Při
klad zajisté . . . Pojď a následuj mne! I vám dal Kristus krásný
přiklad v mládí svém, jak jste se učili o dvanáctiletém ]ežíši
v chrámě. (Otázka 134.) Tím vás poučil, jak rádi máte navště
vovati chrám Páně, jak rádi tam máte prodlévati, jak máte věkem.
moudrosti a milostí prospívati před Bohem a lidmi, jak máte býti
rodičům poddáni, jak je máte poslouchati, jim pomáhati při práci,

Rádce duchovní. 41
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Snažte se Pána ježíše vždy lépe poznávati a vždy lépe a horlivěji
následovati. _To jest dobré, to má Bůh rád. Pak i o tobě bude
moci říci: Toto dítě je mi milé, v něm mám své zalíbení.

Otázka795.Schopnosti a ochotnosti konatl
dobré nabýváme křesťanskou ctností.

Karel by rád uměl hráti na housle. Pan učitel mu dává
již delší čas hodiny, ale Karlovi to nejde, pan učitel již pravil:
»Vše je marné, nemá k tomu schopnosti.: Ve škole vykládá
pan učitel všem žákům stejně, a přece někteří to umějí výborně,
jiní méně dobře, někteří neprospívají. V čem vězí příčina? Ně—
kteří mají výborné, jiní méně dobré, jiní skrovné schopnosti.
A ty schopnosti jsou dary boží, které Bůh udělil člověku již při
narození. Proto říkají lidé: Komu není shůry dáno, v lékárně
nekoupí. Má-li člověk tedy prospívati v učení, ve hře na housle,
v malířství, básnictví atd., třeba je, aby měl k tomu vlohy,
schopnosti.

Než schopnosti samy ještě také nepostačí, aby kdo skutečně
prospíval, jest k tomu třeba ještě něčeho jiného. Ve škole jest
žák, který dosud špatně prospíval. Pan učitel dává otázku, celá
třída udiveně se dívá, nikdo nedovede na ni odpověděti, jen ten
žák se hlásí, odpovídá a to zcela správně, pan učitel se na něho
podívá a praví: »Hochu, ty by ses mohl učiti, máš k tomu
schopnosti, ale dosud jsi nechtěl, byl jsi lenivý, nebyl jsi ochotný
se učiti.< — Možná, že jste slyšeli i o dospělých lidech: Ten
to mohl přivésti daleko, ale nechtěl, scházela mu ochotnost
v mládí, nyní toho lituje. Takový člověk podobá se služebníku,
který obdrženou od Pána hřivnu zakopal. Má-li člověk v učení,
v hudbě atd prospívati, třeba mu k tomu nejen schopnosti,
nýbrž i ochotnosti.

Rovněž tak tomu jest itehdy, má-li činiti dobré tak, jak se
to srovnává s vůlí boží. Sv. Pavel před svým obrácením pro
následoval křesťany, činil něco, co se protivilo vůli boží. Avšak
když mu Ježíš na cestě do Damašku na jeho bludnou cestu po
ukázal, když mu udal, co má činiti, co se srovnává s vůlí boží,
když sv. Pavel přijal křest, hle, dostalo se mu tím i schopnosti
i ochotnosti činiti dobré Mnoho dobrého vykonal, že se jeho
skutkům až podnes divíme, ale doznává: »Milostí boží jsem, co
jsem.<< To, že tak mnoho dobrého vykonal, to byl dar boží,
který při znovuzrození, při křtu sv. 5 milostí boží byl vlít. tento
dar učinil ho schopným a ochotným činiti dobré. Tento dar na
zýváme křesťanskou ctností. Schopnosti a ochotnosti činiti dobré
nabyl sv. Pavel křesťanskou ctností. Avšak nejen on, nýbrž
i každý křesťan, my všichni, proto dí katechismus: Schopnosti
a ochotnosti činiti dobré nazýváme křesťanskou ctností

l tobě dal Bůh tento dar na křtu sv, používej ho dobře,
jest to hřivna, s kterou máš pracovati, které nemáš zakopati. lty
chceš jednou slyšeti slova Kristova: »Nuže, služebníče věrný, pro
tože jsi byl nad málem věrný, nad mnohým tě ustanovím, vejdi
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do radosti Pána svého!< Chceš-li je slyšeti, musíš býti skutečně
věrný, působiti věrně s tím, co ti Bůh udělil. Udělil-li ti Bůh
pět hřiven, nepohrdej tím, kterému Bůh udělil dvě neb jen jednu
hřivnu; udělil-li ti Bůh jen jednu hřivnu, nehled závistivým okem
na toho, který obdržel více než ty. Pán neodměnil služebníky
dle toho, kolik každý dostal, nýbrž dle toho, jak s nimi kdo
pracoval; ti, kteří obdrželi pět hřiven a dvě, pracovali stejně,
každý vyzískal ještě jednou tolik, stejně pracovali, stejně byli od
měněni. Budeš-li právě tak s jednou hřivnou pracovati, jako
druhý se dvěma, jako třetí spěti, budete všichni stejně odměněni._

A. 0 křesťanské ctnosti)

Otázka796.Křesťan s k á ctnost je n adp řirozený,
od Boha vlitý da r, který nás činí trvale schopnými a ochot
nými _činiti dobré.

Rekli jsme o Karlovi, že neměl schopnosti učiti se na housle.
Kdo chce prospívati, musí míti ochotnost a schopnost. Ne každý
má tuto schopnost a ochotnost, nemá-li jich, nemůže za to, dar
ten mu nebyl od narození, od přirození dán. Kdo má tuto schop
nost a ochotnost, má Bohu za tento dar děkovati, jest to dar
přirozený.

Když má křesťan činiti dobré, potřebuje k tomu také schopě
nosti a ochotnosti, ale tento dar nepřináleží kpřirozenosti lidské,
bez něho může člověk býti člověkem, tento dar povznáší ho nad
lidskou přirozenost, jest to dar nadpřirozený. Slyšeli jste, jak sv.
Pavel praví: »Milosti boží jsem, co jsem.: Tento dar nám Bůh
s milostí svou do nitra, do srdce našeho vlévá, jest to tedy nad
přirozený, od Boha vlitý dar.

Divoký strom přináší jen trpké ovoce; má li přinášeti dobrá
jablka nebo hrušky, třeba jej zušlechtiti. Jakmile je zušlechtěn,
jest trvale schopným a ochotným přinášeti ovoce; netřeba každo
ročně znova jej zušlechtiti.

Divokému stromu podobá se nekřesťan, hříšník, každý, kdo
nemá posvěcující milosti boží. Koná sice také snad dobré skutky,
ale ovo'ce to je trpké, před Bohem nemá ceny. Má-li to býti
ovoce skutečně dobré, cenné, má-li míti před Bohem cenu, třeba
taký strom zušlechtiti posvěcující milostí boží. jakmile je člověk
takto zušlechtěn, jest trvale schopným a ochotným činiti dobré.
Proto praví katechismus: Křesťanská ctnost . . .

Otázka797.Křesťanská ctnost se nazývá na d
přirozeným, od Boha vlitým darem, protoženám
není už od přirozenosti přistvořena, nýbrž se nám teprve při našem
ospravedlnění od Boha uděluje, takořka vlévá.

Slyšeli jste o Karlovi, že neměl schopnosti k hudbě, že ta
ková schopnost 'a ochotnost jest dar člověku od Boha udělený.
Takové dary jako schopnosti k učení, k hudbě, k malířství, jsou
člověku už od přirozenosti přistvořeny, malé dítko v kolébce už
tyto dary má, avšak tyto dary v něm ještě dřímají, až lety více

*
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a více se probouzejí. Takové dary, které jsou už člověku od
přirozenosti přistvořeny, nazýváme dary přirozené.

Tak i mnohý člověk jest už od přirozenosti nakloněn k ti
chosti, poslušnosti, štědrosti, šlechetnosti atd. Proto shledáváme,
že i pohané stkvěli se takovými ctnostmi. To však nebyly ctnosti
křesťanské, byly to jen ctnosti přirozené.

Můžeme tedy rozeznávsti ctnosti přirozené a nadpřirozené,
čili křesťanské. Sv. Pavel, jak jsme viděli, obdržel tento dar,
který ho učinil trvale schOpným a ochotným činiti dobré, při
ském ospravedlnění, když ho Kristus obrátil a posvětil. Před
tímto ospravedlněním neměl tohoto daru, nebyl mu od přiroze
nosti přistvořen, nýbrž byl mu teprve při jeho 05pravedlnění od
Boha udělen, takořka vlit. Proto pravlme: křesťanská ctnost . . .

Všimněte si ještě také dobře, že se praví: činí nás trvale
schopným Neboť není ctnostný ten, který jen jednou nebo
dvakrát něco dobrého činí, nýbrž třeba, aby stále, trvale, za
všech okolností dobré činil. Právě křesťanská ctnost činí nás
t rvale schopnými a ochotnými činiti dobré.

Tento dar nám Bůh uděluje, takořka vlévá při našem ospra
vedlnění, t. j. 5 posvěcující milostí boží. Po prvé dostává člověk
tento dar na křtu sv., když bylo malé dítko pokřtěno, má tento
dar už i v kolébce, avšak dřímá v něm ještě, teprve lety víc
a více se probouzí.

Dokud člověk není pokřtěn, jest jako planý, divoký strom;
může sice nésti ovoce, avšak jen trpké, bezcenné, může konati
skutky jen přirozeně dobré. Tak člověk nepokřtěný, na př. pohan,
může býti také štědrý, dobré konati, avšak toto dobré jest trpké,
před Bohem bezcenné, jen přirozeně dobré.

Přijde-li však k takému stromu štěpař a vštípí-li do něho
řádný roub, štěp, stává se strom trvale schopným a ochotným
stále dobré ovoce přinášeti, nejen pro jeden rok, nýbrž stále,
trvale. Tak dříve planý strom, člověk narozený, se zušlechťuje
roubem, křestní vodou, milostí posvěcující a tím se stává schop
ným a ochotným činiti dobré (Srv. otázku 520., zvláště odst. 3.,
a otázku 832.)

Než bohužel, tuto mízu posvěcující milosti může křesťan ——
pro svobodu vůle — těžkým hříchem ztratiti, pak jest stromem
suchým — nemůže přinášeti ovoce. Suchý strom již se obyčejně
nikdy nezazelená, není již k ničemu, než aby byl podťat. Tak by
i každý křesťan, který po křtu svatém těžce hřešil, zasloužil, aby
zůstal suchým na vždy, aby byl podtat a a na oheň uvržen.
Avšak milosrdný Bůh zachází jinak s člověkem než se stromem.

'Dokud člověk je na světě, při životě, dotud jest pořád ještě na
děje, že opět nabude míry posvěcující milosti, že se opět zazelená,
rozkvete a i chutné ovoce přinese. To se stává při ospravedlnění
ve svátosti pokání. Tu mu opět uděluje, takořka vlévá Bůh nad
přirozený dar, který ho činí opět trvale schopným a ochotným
činiti dobré.
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U hříšníka, jenž je v těžkém hříchu, nemůže tedy o _kře
sťanské ctnosti býti ani řečil.

Slyšeli jste, že můžeme rozčznávati ctnosti přirozené a nad
přirozené. Přirozenou ctnost má ten, kdo má taký dar už od
přirozenosti přistvořený, který má již od přirozenosti náklonnost
k štědrosti, poslušnosti, který činí to dobré, co za dobré svým
rozumem poznal, co jen z přirozených sil. bez milosti pomáhající
stále chce a vynasnažuje se činiti dobré. Vše je při tom přiro—
zené; tato ctnost vychází z přirozenosti, z přirozeného poznávání,
z přirozených sil, z přirozených pohnutek; činí to, ne aby se za—
líbil Bohu. Protože je při ní vše přirozené, nemůže si zasloužiti
odměny nadpřirozené v nebesích.

Když však křesťan, nacházející se ve stavu posvěcující mi—
losti, s pomocí milosti pomáhající trvale chce a vynasnažuje se
vší mocí činiti dobré, co jest Bohu milé, jest to ctnost nadpři
rozená, křesťanská. Také křesťan chce a trvale činí dobré, o němž
mu víra praví, že se to Bohu líbí, chce a činí to trvale s pómocí
milosti pomáhající a to za tím úmyslem, aby se Bohu líbil. Při
této ctnosti je vše nadpřirozené: milost posvěcující. nadpřirozené
poznání dobra skrze víru, nadpřirozená je síla, s kterou je činí,
totiž milost pomáhající, též i úmysl je nadpřirozený, který ke ko
nání dobra vybízí a pobádá. Na př. ctnostný křesťan dává almužnu,
poněvadž z víry skrze zjevení poznává, že jest to dobré, dává ji
s pomocí milosti pomáhající a z úmyslu, by se Bohu zalíbil.

jsou lidé, kteří praví: i bez křesťanské víry může býti člo
věk pořádný, poctivý, ctnostný. Ti velice bloudí. Tací lidé mohou
ovšem činiti mnohé dobré, řádné, starati se o své dítky, dávati
almužnu, mluviti pravdu atd. Jsou to jen přirozené ctnosti, po
zlátko. křestanská ctnost to není, a ta jediná dodává člověku cenu
před Bohem, Jejich ctnost má s pravou ctností jen zdání spo
lečné, jako pozlátko podobně jako pravé zlato se třpytí, ale ceny
pravého zlata nemá. Křesťanská ctnost jest nadpřirozená, protože
síla k ní jest nám dána s posvěcující milostí boží a jen k tomu
směřuje, co jest Bohu milé.

Otázka798.Křestanskou ctností uděluje se
nám sice schopnost a ochotnost ke konání do
brého; ale zručnost a obratnost v konání do
brého musíme sobě teprve zjednati věrným
spolupůsobením s milostí boží a vytrvalým cvi
č e n í rn v n ě m.

Sv. Pavel nabyl schopnosti a ochotnosti ke konání dobrého
při svém ospravedlnění, ale tím nenabyl ještě zručnosti a obrat
nosti tak, aby snadno, lehce, zručně a obratně dobré činil. Sám
musil bojovati proti tělesným svým žádostem. Nejen on, nýbrž
i všichni svatí musili bojovati, musili s milostí boží, která jim
byla udělena, věrně spolupůsobiti a vytrvale se cvičiti v dobrém,
a jen tím způsobem, věrným spolupůsobením s milostí boží a vy
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trvalým cvičením v dobrém zjednali si teprve zručnost a obratnost
v konání dobrého.

Zvláště na počátku obrác'isní, ale idále staví se člověku
“vkonání dobrého překážky v cestu, jsou to překážky vnitřní, zlé
žádostí v člověku, jsou to i překážky zevnější, na př. když lidé
jiní takým člověkem pohrdají nebo ho i pronásledují.

Když se loď nachází na moři, jak často jest tu třeba, aby
se plavci vší silou namáhali, chtějí-li loď přivésti k žádoucímu
cíli. Tak i člověk se musí namáhati, pracovati, s milostí boží
spolupůsobiti, neustáti, nýbrž vytrvale se cvičiti v konání do
brého.

Ičlověk, byt i měl výborné vlohy, schopnosti k hudbě,
malířství, umění, musí si zjednati zručnost a obratnost v tomto
umění cvikem, musí se namáhati, cvičiti, vytrvati, vytrvale se
cvičiti.

Cena křesťanské ctnosti.
Řekové vyprávějí, že rek Herakles nalezl na rozcestí dvě

osoby ženské, různě oblečené -— nepravost a ctnost. Nepravost
mu lichotila & slibovala mu mnoho rozkoší a radostí. Ctnost mu
vážně poukazovala na námahu a utrpení, která ho potkají, když
ji bude následovati, ale ukázala mu také odměnu, která ho za
všecko namáhání a utrpení očekává. Herakles rozhodl se pro
ctnost.

Skutečně nepravost, hřích vypadá vábně a hledí nás do svých
tenat zapřísti jako pavouk obět svou, ale krátká jest rozkoš, ra
dost, hřích, nepravost neštěstí přináší jak jednotlivému člověku,
tak i celému národu, a právem dí Písmo sv.: »Hřích nešťastné
činí národy. Ctnost naproti tomu je vážná, žádá od nás obětí,
námahy, avšak veliké jest její požehnání. <

Ctnost nás činí již zde na zemi v pravdě šťastnými. Nej
krásnějších radostí dočkáme se ze ctnosti zvláště na sklonku
svého života. jakých radostí zakusil na př. sv. Pavel na sklonku
svého života, jak nám o tom vypráví v druhém listě k Tim. (4,
7.) Ctnost má v zápětí dobré následky též pro zdraví, čest a
blahobyt člověka; naopak hřích má zlé následky i pro zdraví
i pro čest i pro blahobyt člověka. Ctnost též osvěcuje rozum náš
a vede nás k tomu, že lépe pochopujeme učení Kristovo. Sám
Kristus nás ujišťuje (jan 7. 17.): »Bude-li kdo chtíti vůli jeho
(Boha) konati, pozná v učení (Kristově), zdali z Boha jest.:

Ctností získáváme si věčné blaženosti. Ctnost nás činí v pravdě
bohatými a slavnými před Bohem, Bohu milými. Pozemské statky

„mohou rez a mol zkaziti, zloději vykopati a ukrásti, ctnost však
jest statek, který věčně trvá. (Mat 6. ZO.) Pravé bohatství nejsou
pozemské statky, nýbrž ctnosti. Čestné úřady, urozený rod 'a jiné
podobné cti nejsou trvalé a nečiní nás slavnými před Bohem,
ctnost však nám připravuje věčnou slávu, věčnou blaženost.

Ctnost nás činí Bohu podobnými. Bůh jest štědrý, milosrdný
atd.; budeme-li také takovými, budeme Bohu podobní. Máme
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tedy častěji uvažovati o vlastnostech božích a vynasnažovati se
podle nich se říditi: »Budte dokonalí, jako Otec váš v nebesích
dokonalý jestlc

Ctnost nás činí i přátele boží, když nás činí Bohu podobnými
Neboť přátelství vyplývá z podobnosti osob. Proto praví Kristus:
(Mat. 12, 50.): »Kdožbykoli činil vůli Otce mého, jenž jest v ne
besích: tenť jest bratr můj, i sestra (má) i matka.:

Ctnost nám dodává také krásy před Bohem. Krása tělesná
jest klamná a marnivá. Největší a nejkrásnější krása je ctnost.
(Sv. Aug.) Tato krása není nyní našim zrakům viditelná, ale jed
nou celá se nám objeví. Jako krásu stromů v zimě nevidíme,
avšak na jaře objevují se nám stromy v celé své kráse, tak i do
kud trvá zima našeho putování zde na zemi, nevidíme dokonale
krásu ctnosti, objeví se nám však v celém jasu, až nastane jaro,
až budeme probuzení k novému životu.

jenom ctnost nás činí pravými křesťany. Křesťan bez ctnosti
jest jako ořech bez jádra, studně bez vody, strom bez ovoce.
»Nikdo nemůže se zváti křesťanem, když nepěstuje ctnosti Kri
stovy, jak může.: (Sv. Cypr.)

Když vidíme, jaké ceny nám křesťanská ctnost dodává, bu
deme hleděti si zjednati zručnost a obratnost v konání dobrého,
a těch sobě zjednáme, když budeme věrně spolupůsobiti s milostí
boží a vytrvale se cvičiti v dobrém.

Otázka799.Křesťanskěctnosti se rozdělují nabožské a mravně ctnosti.
Křesťanská ctnost jest, jak jsme řekli, nadpřirozený, od Boha

vlitý dar, který nás činí trvale schopnými a ochotnými činiti
dobré.

Tato schopnost a ochotnost konati dobré jeví se při roz
ličných přikázáních, která nám poroučí konati dobré, rozličným
způsobem, a proto jsou také rozličné křesťanské ctnosti.

Jako jsme poznali rozličné druhy hříchů, které měly jistá
znamení společná, tak poznáme také rozličné druhy ctností, které
mají také některé vlastnosti společně. Tak víra, naděje a láska
mají společnou vlastnost, že Bůh sám jest bezprostřední předmět
a pohnutka těchto ctností, jak se tomu lépe naučíme při otázce
804. Proto se víra, naděje a láska nazývají božské ctnosti. ]sou
božské ctnosti.

Všecky ostatní ctnosti mimo víru, naději a lásku mají tu
vlastnost společnou, že přede vším naše mravy Bohu milými činí,
proto se jmenují mravně ctnosti. Více o tom při otázce 809.

Křesťanské ctnosti se tedy rozdělují na božské a mravně
ctnosti. Víra, naděje a láska jsou bóžskě ctnosti, všechny ostatní
ctnosti jsou mravně ctnosti.

Některé z těchto ctností chválí i světáci, jako štědrost, opa
trnost; jiné ctnosti dělají světáci směšnými, jako pokoru, tichost.
Na takových lidech nám nesmí záležeti, musíme hleděti, nikoli
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abychom se jim zalíbili, nýbrž Bohu. A tu je třeba, abychom
konali všechny křesťanské ctnosti.

Bůh praví skrze sv. ]akuba (2, 10. »Kdokoli by celý zá
kon lzachoval, ale přestoupil by v jediném. učiněn jest vinen
všemi.: Právě tak bygnebyl vpravdě ctnostným, kdo by některé,
ano i všechny mimo jednu konal a tu jednu nikoli, nepostačí mu
to. Komu jedna ctnost schází, není v pravdě ctnostný. Tu atam
nějaká květina na spustošeném poli nečiní ještě zahradu; tu a
tam nějaký dobrý skutek při životě jinak lhostejném nečiní ještě
člověka v pravdě ctnostným. :]edna ctnost bez druhé není ctností,
nebo jen nedokonalou ctností. Všechny ctnosti před Stvořitelem
podporují se tak, že se ve svém spojení vzájemně posilují, poně
vadž jedna ctnost bez druhé bud není ctností neb jen malou
ctností. Nebo opustí-li čistota pokoru nebo zříká-li se pokora
čistoty,co můžebud pyšná čistota nebo poskvrněná
pokora prospěti před původcem čistoty a polroryřc (sv. Reh.
Vel.) »jako mnoho větví stromu z jednoho kořene vychází, tak
povstává mnoho ctností z jedné lásky. Žádná ctnost však se ne
může Bohu líbiti, nezůstane-li v kořenu lásky.c (Papež Řeh.)
Proto nás napomíná sv. Pavel: »Nade všecko mějte láskulc Tomu
se naučil od svého učitele Ježíše Krista, který přikázání lásky za
největší přikázání prohlásil. Nuže cvičte se ve všech ctnostech,
nevyjímejte ani jednu, ale nade všecko mějte lásku!

1. 0 božských ctnostech.

Otázka800.Božské ctnosti jsou: víra, nadějealáska.
O víře, naději a o lásce jsme se již učili, ano důkladně,

neboť právě tři první části katechismu jednají onich, první ovíře,
druhá o naději, třetí o lásce. (Srv. o tom mou stať: Rádce duch.
VII. 127—131: Uvod do nového katechismu). Protože jsou tyto
ctnosti pro život křesťanský tak důležité, právě proto nás ka
techismus důkladně poučuje a celé první tři části jim věnuje.
Tyto tři božské ctnosti jmenuje sv. Pavel společně (I. Kor.):
»Nyní pak zůstávají víra, naděje a láska, tyto tři; ale větší znich
je láska.:

Víru, naději a lásku měli a dokazovali v St. Z. všichni sv._
patriarchové (Abraham, Isák, jakub), proroci (Mojžíš, Eliáš, Da
niel), lidé nábožní (Job, Tobiáš), v) N. Z Maria, josef, apošto
lové, všichni svatí a světice cirkve katolické. Uvedu vám jen pří
klad patrona země české sv. Víta (15, 16.). Narodil se z rodičů
pohanských, ale chůva a pěstounka jeho sv. Krescencia a manžel
její sv. Modest vštípili záhy v srdce jeho víru Kristovu, kterouž
Ochotně přijal a neohroženě vyznával jak před svým otcem, tak
i před vladařem Valeriánem, ano i před samým císařem Diokle
ciánem, z lásky k Bohu snášel mnohá muka s největší trpělivostí
a podstoupil bolestnou smrt, koje se nadějí na věčnou blaženost,
jíž se mu také v nebesích dostalo.
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Byl dítětem jako vy, následujte ho v oněch božských ctno
stech, které mu bránu nebeskou otevřely.

a) Sv. Vít je vám příkladem pevné, živé víry. Vy jste tak
šťastni, že jste se narodili z rodičů křesťanských, že jste hned
na křtu sv. obdrželi ctnost víry, že jste byli ve víře křesťanské
záhy již vyučení, jak od rodičů, tak i ve školea v chrámu Páně.
Děkujte Bohu za toto štěstí, za tuto milost a držte se pevně
Boha, v něhož jste uvěřili.

b) Příklad sv. Víta povzbuzuje nás dále k naději. Upevněte
se v naději, že Bůh dá vám síly a statečnosti, byste své povin

něoslti věrně mohli plniti a nad nepřáteli svého spasení zvít zi i.

cl Sv. Vít pobízí také k lásce, vroucí, horlivé lásce. Milujte
Boha Otce, ukazujte mu lásku svou tím, že budete věrně zacho
vávati jeho přikázání. Milujte Syna božího, který za nás na kříži
umřel, abychom i my hříchu umřeli a pokání činili. Milujte Ducha
sv., který lásku rozlévá v srdce vaše; proste ho za milost jeho
a snažte se s ní horlivě spolupůsobiti. Z lásky k Bohu milujte
i své bližní i sebe, jakož nám Syn boží přikázal, abychom se
vespolek milovali. Tak následujte sv. Víta ve víře, naději a
lásce.

_ Krásně opěvá tři božské ctnosti básník Fr. Čelakovský:

Ať si jak chce moře zmítá
člun našeho života,
at ho stíhá bouře lítá,
živlů vzteklá mrákota:
zjasňujíce černé nocí,
ve tříhvězdí tajné moci
nad námi se vznášejí:
víra, láska s nadějí.

Tyto tři božské ctnosti se nám vlévají již při křtu sv. azů
stávají v křesťanu, dokud jest ve stavu posvěcující milosti boží.
Pokud člověk nepřišel do rozumu, takořka v něm s_pí,nemůže
ještě mysliti a proto také nemůže Bohu říci, že vněho věří,doufá
a ho miluje. Teprve když přišel do rozumu, můžejich upotřebiti,
může je vzbuzovati.

Každý člověk nemůže býti virtuosem, slavným malířem.Ale
všichni můžeme býti virtuosy ve víře, naději a lásce, nebot nám
na křtu sv. bylo dáno k tomu nadání, i jest jen třeba, abychom
tuto hřivnu nezahrabávali, nýbrž máme se v nich cvičiti a tak si
zjednáme v nich zručnost a obratnost.

Když se díváme na řadu, jak po sobě následují, vidíme, že
jest víra na prvním místě; neboť kdo nevěří, nemůže také dou
fati a milovati. Víra jest kořenem, základem naděje a lásky.]ako
květina nemůže růsti a kvésti bez kořenů, tak nemůže v Boha
doutati a tím méně ho milovati, kdo v něho nevěří. Po víře ná
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sleduje naděje; ta jest' jako kmen, který z kořene víry vyrůstá.
Ukazuje ti, že toho dosáhnouti můžeš, v co věříš, a srdce se
cítí tím pohnuto, aby také po něm toužiloa ho milovalo. Láska
jest korunou kořene a kmenu. Jedna z nich slouží druhé za pod
klad, tak, že, kdo má lásku, nutně má víru anaději. Můženěkdo
věřiti, aniž by doufal a miloval; může doufati, aniž by miloval,
avšak nikoli aniž by věřil; ale může milovati jen ten, kdo věří
a doufá. Komu víra schází, tomu scházejí všechny tři božské
ctnosti, všecky má, kdo lásku má.

jakou cenu mají tyto tři božské ctnosti? Největší cenu má
láska, proto sv. Pavel dí, že jest láska větší než víra a naděje.
Má největší cenu, protože kdo má lásku, má- i víru a naději,
protože nás také dokonaleji s Bohem spojuje než víra a naděje,
pratože všem ostatním ctnostem teprve ceny a záslužnosti do
dává. Víra a naděje nechávají Boha stále ještěv zahalení av dálce,
víra se Bohu pravdomluvnému podrobuje, naděje k němu z hlu
bokosti žádostivě pohlíží, láska však se k Bohu povznáší a tako
řka ho objímá a s ním se spojuje tak, že může říci se snouben
kou v písni alamounově: »Nalezla jsem toho, jehož miluje duše
má, uchopila jsem ho, aniž ho pustím.< (3, 4.) Neboť co jest
láska jiného, než nejvřelejší spojení milujícíhoa milovaného, než
spojení člověka s Bohem, proto sv. Jan dí: »Kdo vlásce zůstává,
v Bohu zůstává a Bůh v něm.: Zádná jiná ctnost nepřistupuje
tak blízko k Bohu jako láska, a proto jest láska největší mezi
ctnostmi. A nejen to, nýbrž každá jiná ctnost potřebuje lásky,
má-li obdržeti zásluhu a odměnu, jak to vyslovil sv. Pavel ne
předstižně slovy: >Kdybych jazyky lidskými mluvil i andělskými,
a neměl bych lásky, byl bych jako měď zvučící nebo zvonec zně
jící . .. Kdybych měl všecku víru tak, že bych hory přenášel, lásky pak
kdybych neměl, nic nejsem.: (I Kor. 13, 1, 2.) Co dáme za to,
abychom si tento poklad zachovali a rozmnožili? Tisíce světů,
tisíce životů kdybychom za ní dali, nebylo by to nic proti ní.
Jak rád proto zvoláš: »Všechny rozkoše života svého rád obětují,
abych měl jenom tebe, ó Bože, ty jedinýjsimi dražší, užitečnější,
sladší než všechno ostatní.<

Díváme-li se na trvání božských ctností, mohou všechny
rozmnoženy, ale také všechny ztraceny býti. Když se rozmnožují,
posiluje nebo zvyšuje se ochotnost věřiti, doufati, milovati. Již sv.
apoštolové prosili Pána ]ežíše: »Pane, přidej nám víryíc (Luk.
17, 5.) Podle příkladu jejich modlíme se též, by Bůh naší víru
rozmnožil (»Bože rozmnož víru mou!)c, by naši naději posilňoval
(»Bože, posilni naději mouc), by naši lásku rozněcoval (»tu ve
mně, ó Bože, vždy více a více rozněcujlc). Tři božské ctnosti
rozmnožují se vším, čím se milost posvěcující rozmnožuje, sv.
svátostmi a dobrými skutky. Posvěcující milost jest jako pod
stata nového, nadpřirozeného života, tři božské ctnosti jsou jako
síly, jimiž se podstata nového života doplňuje.

Jako se rozmnožují síly, když náš život, naše podstata se—
siluje, tak se také posilují tři božské ctnosti, když se milost po
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svěcující rozmnožuje. ]ak posvěcující milost, tak i tři božské
ctnosti lze ztratiti. Posvěcující milost ztrácíme těžkým hříchem.
S posvěcující milostí ztrácí člověk sice lásku, nikoli však vždy
víru a naději. jak by tomu mohlo býti jinak, když nás láska
s Bohem spojuje, těžký hřích však nás od něho odlučujeř Když
jest člověk od Boha odloučen, nemůže míti lásky.

Když sv. Pavel mluví o tak silné víře, že by mohla hory
přenášeti, a přece praví, že může býti bez lásky, následuje z toho,
že člověk víru neztrácí každým těžkým hříchem, nýbrž jen takým
hříchem, který jest pravý opak víry, na př. nevěrou. Totéž platí
o naději, kterou ztrácí člověk, když se poddá zoufalství. jaká jest
dobrota boží, která nás, když jsme těžce hřešili, nezbavuje všech
božských ctností, nýbrž nám ještě víru a naději nechává, poněvadž
jsou tyto ctnosti počátkem našeho pokání, to by bylo znesnad—
něno a často i znemožněno, kdybychom i víru i naději ztratili.

Když by se nám zdálo, že víra a naděje dle trvání mají
přednost před láskou, platí jen v pozemském životě. Obrátíme-li
oči své k nadpozemskému životu, shledáme, že jen láska stále
trvati bude. Víra, která zde byla poutníku světlem v temnostech
tohoto života, promění se v blažené patření. Co jsme zde věřili,
Spatříme tam jasně. Nejen však viděti, ale i požívati toho budeme,
a proto přestane i naděje. Má, co očekávala, Láska jediná stále
potrvá.

Tři božské ctnosti se takto vyobrazují: víra křížem, nebot
křesťanskou víru nám přinesl ukřižovaný Spasitel; naděje se vy
obrazuje kotvou: sv. Pavel v listě k židům (6, 19.) nazývá na—
ději pevnou a jistou kotvou, námořníci mívají železnou kotvu.
kterou při bouři do moře spouštějí, a ta celou loď pevně drží,
aby nazmar nepřišla — v bouři vezdejšíbo života udržuje nás
naděje, abychom si nezoufali a nazmar nepřišli; láska se vyzna
čuje planoucím srdcem neb i sv. hostií. Kristus nám právě v nej
světější Svátosti oltářní podal největší důkaz lásky, i chce, abychom
i jemu lásku láskou spláceli a srdce své mu věnovali.

Otázka801.Křesťanská víra je nadpřirozená,
o d B o b a vl i tá c tn o s t, kterou pro boží pravdomluvnost
všecko za pravdu máme, co Bůn zjevil a skrze církev katolickou
k věření předkládá.

O svaté Otilii se vypravuje, že byla dříve slepá, že však
“nabyla zraku v okamžiku, kdy byla pokřtěna od sv. Erharda,
biskupa řezenského. Co se zde stalo tělesně, toho se nám- dostalo
duševně na křtu sv. Naše duše, která byla až dosud slepá pro
tajemství boží, byla najednou obdařena světlem pravé víry. Rozum
náš sice může nějaké známosti o Bohu dosáhnouti, avšak tato
známost nemůže býti úplná a jasná. Úplné, jasné, jisté známosti
o Bohu nabýváme vírou. Ta se nám na křtu sv. zároveň s mi
lostí posvěcující uděluje, vlévá, je tedy víra ctnost od Boha vlitá.
Tím udáváme p r a m en naší víry, sám Bůh nám ii daruje, v naši
duši takořka vlévá. Nikoli přirozeností, nikoli okem rozumu jí
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nabýváme, nýbrž nadpřirozeným působením božím. je tedy víra
nadpřirozená, od Boha vlitá ctnost.

O křesťanské víře jakožto základu veškerého života křesťan
ského učili jsme se hned na počátku katechismu.

Otázka 6. nás poučuje: Křesťansky věřiti jest všecko za
pravdu míti, co Bůh zjevil a skrze církev katolickou k věření
předkládá. Tim se naznačuje, co máme věřiti, čili p řed mět
naší víry. Předmět naší víry je tedy zjevení boží, jak je nám
církev katolická (učící) k věření předkládá. je tedy křesťanská
víra nadpřirozená, od Boha vlitá ctnost, kterou všecko za pravdu
máme, co Bůh zjevil a skrze církev katolickou k věření předkládá.

Otázka 7. poučila nás o tom. proč musíme míti za pravdu
všecko, co Bůh zjevil. Protože je Bůh pravda sama. Tím se na
značuje, proč máme věřiti, čili pohnutka naší víry. Pohnutkou
naší víry je tedy Bůh sám, nejvýš pravdomluvný: otázka 57. Bůh
je nejvýš pravdomluvný, znamená: vše, co Bůh mluví, je pravda.
Pohnutka naší víry je tedy pravdomluvnost boží, my všecko, co
Bůh zjevil a skrze církev katolickou k věření předkládá, máme
za pravdu pro boží pravdomluvnost.

Víra je tedy nadpřirozená, od Boha vlitá ctnost, kterou pro
boží pravdomluvnost všecko za pravdu máme, co Bůh zjevil a
skrze církev katolickou k věření předkládá.

V těchto slovech katechismu je tedy obsažen:
1. pramen naší víry (nadpřirozená, od Boha vlitá ctnost),
2. pohnutka naší víry (pravdomluvnost boží),
3. předmět naší víry (zjevení boží, skrze církev katolickou

nám k věření předkládané).
Křesťanskávíra jest pro nás světlem: rozšiřuje světlo

v nejdůležitějších otázkách našeho života, které ani nejmoudřejší
mužové. postavení mimo křesťanství,bezpečně rozluštiti nedovedou.
Sv. Augustin sám vyznává. jak ho Bůh z temnoty k pravému
světlu přivedl, a volá: »Příliš pozdě jsem tě poznal, ale díky tobě,
že jsi mne osvítil, že tebe i sebe poznávám.<

Víra jest však také pro nás útělc h o u. jak potěšila ]oba
v souženi víra: »Bůh dal, Bůh vzal.< Utěchy té postrádá nevěrec
v životě, ale zvláště při smrti, kdežto věřící křesťan zvláště tu
není bez útěchy. Proto važ si své víry,v hleď si ji zachovati, za
žádnou pozemskou cenu ji neprodávej. Zádný poklad, žádná ko
runa na zemi nemá takovou cenu.

Otázka802.Křesťanská naděje jest nadpřiro
zená, od Boha vlitá ctnost, kterou pro božívšemohouc
nost, dobrotu a věrnost s pevnou důvěrou očekáváme všecko, co
nám Bůh pro zásluhy ]ežíše Krista slíbil.

Při křtu sv. vlévá nám Bůh do duše nejen víru, nýbržina
ději. Naděje je také nadpřirozené, od Boha vlitá ctnost. I její
pramen spočíváv Bohu.
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O křesťanské naději jedná druhá část našeho'katechismu.
Viz otázky 254. a 255. P ře d m ě t e m naší naděje je tedy všecko,
co nám Bůh pro zásluhy Ježíše Krista slíbil, totiž věčná blaže
nost a prostředky, kterými bychom jí dosáhfi. Křesťanská naděje
je tedy nadpřirozená, od Boha vlitá ctnost, kterou s pevnou dů
věrou očekáváme všecko, co nám Bůh pro zásluhy Ježíše Krista slíbil.

Vypravuje se o sv. Bernardu, jak ho ďábel chtěl svésti
k malomyslnosti, pravil mu: »Bernarde, ty doufáš v nebe, ty, tak
bídné stvoření? Kde pak jsou tvé zásluhy pro tak velikou radost
a slávuřc Sv. Bernard odpověděl: »Pravda jest, že jsem pro nebe
zcela nehodný, že sám ze sebe nikdy si je nemohu zasloužiti;
ale přes to doufám v nebe, doufám ve věčnou blaženost nebe
ského království, protože to Ježíš Kristus pro mne zasloužil.: Jak
důvěrná a pokorná to odpověď! Sám ze sebe nedoufá v nic, pa
mětliv je své slabosti a nehodnosti, _místo svých zásluh ukazuje
na zásluhy Ježíše Krista. Očekávejme i my všecko důvěrně pro
zásluhy Ježíše Krista!

Máme-li od někoho s pevnou důvěrou očekávati, "co nám
slíbil, třeba nám věděti, zdali nám to dáti může, chce a zdali také
slibu dostojí. Od Boha můžeme s pevnou důvěrou očekávati vše,
neboť nám to dáti může ——jestiť všemohoucí (otázka 52), —
dáti chce -—jestiť nejvýš dobrotivý (otázka 55.), ale také dostojí
slibu — jestiť věrný (otázka 57.) Doufáme od Boha všecko,
protože jesr “všemohoucí, nejvýš dobrotivý a věrný, a proto splniti
může a chce, co nám slíbil. (Otázka 256.)

P 0 h n u t k o u naší naděje je tedy boží všemohoucnost, do
brota a věrnost. Proto můžeme říci: Křesťanská naděje je nad—
přirozená, od Boha vlitá ctnost, kterou pro boží všemohoucnost,
dobrotu a věrnost s pevnou důvěrou očekáváme všecko, co nám
Bůh pro zásluhy Ježíše Krista slíbil.

V těchto slovech jest zase obsažen:
1. pramen naší naděje (nadpřirozená, od Boha vlitá ctnost),
2. pohnutka naší naděje (boží všemohoucnost, dobrota a

věrnost),
3. předmět naší naděje (všecko, co nám Bůh pro zásluhy

Ježíše Krista slíbil).
Písmo sv. nás často povzbuzuje doufati v Boha, zvláště

v knize žalmů. David ve všech nebezpečích a svízelech doufal
v Boha, o cudné Susanně rovněž vypravuje Písmo sv. (Dan. 13.35.),
že její srdce mělo důvěru v Boha. Až dosud pravdivými osvěd
čila se slova (Sir. 2, II.), že nebude zahanben, kdo v Boha doufá,
Byť i nám zde na zemi bylo vše odňato, byť bychom byli v moři
slz, přece nám svítá naděje, že jednou vnebi Boha viděti budeme,
že nám tam Bůh stokrát odplatí za všecko, co nám zde na zemi
bylo vzato.

Otázka803. Křesťanská láska jest nadpřiro
zená, od Boha vlitá ctnost, kterouBohapro jehone
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konečnou dokonalost a dobrotu nade všecko, sebe pak a bližního
pro Boha milujeme.

Při křtu sv., jakož i při každém ospravedlnění vlévá nám
Bůh s milostí posvěcující nejen víru a naději, nýbrž i lásku. Jest
tedy křesťanská naděje také nadpřirozená, od Boha vlitá ctnost.
l jeji pramen spočívá v Bohu.

Znáte již největší a první přikázání: Milovati budeš Boha . . .
Otázka 342.

Máme tedy milovati Boha, sebe a bližního, Boha pro něho
samého, sebe a bližního pro Boha. Boha máme milovati z celého
srdce svého atd., čili kratčeji: nade všecko. Křesťansky milovati
jest . . . Otázka 327. Tím jsme naznačili, koho máme milovati
čili předmět křesťanské lásky.

Křesťanská láska jest tedy nadpřirozená, od Boha vlitá ctnost,
kterou Boha pro něho samého, sebe pak a bližního pro Boha
milujeme.

Při tom jsme již také řekli, proč máme milovati, čili nazna—
čili jsme pohnutku křesťanské lásky, máme milovati Boha, sebe
a bližního pro Boha. Bůh sám jest pohnutkou naší lásky.

Otázka 328. poučuje nás, co jest to Boha pro něho samého
milovati. I otázka 332. nám to v pamět vštěpuje: Abychom . . .
V odstavci 1. vidíme boží dobrotu, v odstavci 2. jeho nekonečnou
dokonalost. Milujeme tedy Boha pro jeho nekonečnou dokona
lost a dobrotu. Můžeme nyní čísti celý text: Křesťanská láska . ..

Ve slovech těch jest opět obsažen:
1. pramen křesťanské lásky (nadpřirozená, od Boha vlitá

ctnost),
2. předmět křesťanské lásky (Bůh, my sami a bližní),
3 pohnutka křesťanské lásky (Bůh, jeho nekonečná doko

nalost a dobrota).
Křesťanská láska je mezi všemi ctnostmi nejkrásnější, nej

přesnější a nejnutnější. První ctnosti jsou božské ctnosti, a mezi
nimi je dle slov sv. Pavla láska nejpřednější. Nebot víra pohlíží
na Boha jako na nejvyšší pravdu, které se podrobuje ve všem,
co Bůh zjevil; naděje pohlíží na Boha jako na nejvyšší dobro,
kterého ve věčné blaženosti dosáhnouti očekává; láska však Boha
takořka již teď dosahuje, až ho konečně úplně dnsáhne na věč—
nosti. Ani víra, ani naděje nás s Bohem neSpojuje tak jako láska,
pravíť Kristus (]an 14. 21.): »Kdo miluje mne, milován bude od
Otce mého, i jáť budu jej milovati.: Co člověk miluje, tím také
jest. Kdo špínu miluje, špína jest, kdo Boha miluje, takořka bož
ským se stává. Proto také dle lásky poznávají se učedníci Kri
stovi.

Ani víra, ani naděje nerozeznávají spravedlivé od nesprave
dlivých, hříšníky od svatých, přátele boží od jeho nepřátel, neboť
věřiti a doufati mohou obojí: jenom láska je od sebe rozlišuje.

Víra a naděje pominou, láska však na věky potrvá. Co
jsme věřili, na to budeme patřiti ; co jsme doufali, toho budeme

\,

\n
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požívati; ale láska nikdy nezmizí, bude naší rozkoší po celou
věčnost.

Ale láska je také nejnutnější ctnost. Bez lásky není žádná
ctnost, a_spoň není záslužná pro život věčný. Proto sv. Bernard
praví: »Cistota bez lásky je lampa bez oleje; odstraň olej, a lampa
nesvítí; odstraň lásku, a čistota se nebude líbiti.:

Láska nejen každou ctnost oplodňuje, nýbrž také v život
uvádí

Kde láska, tam nemůže zůstati srdce prázdným a neplod
ným, nýbrž tam nutně vše pučí a květ za květem vyráží, jako na
jaře slunce vše oživuje. Tu se vyvíjí rozmanitost barev, rostlin,
život plný radosti a plodnosti, že se oko nemůže dosti na to na
dívati. Tak i láska plodí bohatství a množství ctností, které sv.
Pavel líčí slovy (I. Kor. 13. 4—7): >Láska je trpělivá . . .<<

Ale láska plodí také zásluhy a rozmnožuje je. Přirozené
potřeby, jako jídlo, spánek, odpočinek nejsou samy sebou ani
dobré ani zlé, tedy bez zásluhy. Přistoupí-li však k nim láska,
obětujeme-li je v dobrém úmyslu Bohu, stávají se Bohu milými
a záslužnými. Víme, že těm, kteří Boha milují, vše k dobru pro
spívá (Rím. 8. 28). Magdalena měla velikou lásku, proto jí bylo
mnoho odpuštěno a skutky její měly velikou cenu. Láskou mů
žeme vše dohoniti, jako lotr na pravici láskou ráje si vydobyl.

Proto miluj Boha nade všecko, z lásky k němu zoškliv si
hřích, zvláště těžký, který by tě o lásku připravil, ukazuj lásku
svou tím, že budeš zachovávati přikázání boží a církevní. Miluj
také svého bližního, pamatuj na slova Kristova: >Po tom všichni
poznají, že jste moji učedníci, budete-li míti lásku jedni ke dru
hým.: Pamatuj si slova sv. apoštola jana: »Dítky, milujte se ve
spolek . . . jestli jste jen toho dobře ostříhali, dostitjestc. (Bibl.
děj N. Z. Přídavek)

Otázka804.Pročse jmenují víra, naděje a láska
»božskéc ctnosti?

Víra, naděje a láska jmenují se božské ctnosti, protože Bůh
sám jest bezprostřední předmět a pohnutka těchto ctností.

Otázka805.Co znamená: Bůh sám jest bezpro
střední předmět božských ctností?

Bůh sám jest bezprostřední předmět božských ctností zna
mená: Božskou ctností víry v Boha samého věříme, božskou
ctností naděje v Boha samého doufáme, božskou ctností lásky
Boha samého milujeme.

Otázka806:Co znamená: Bůh sám j est bezpro
střední pohnutka božských ctností?

Bůh sám jest bezprostřední pohnutka božských ctností zna“
mená: Boží pravdomluvnost nás pobádá, abychom Bohu věřili;
boží všemohoucnost, dobrota a věrnost, bychom v něho doufali;
nekonečná boží dokonalost a dobrota, bychom jej milovali.
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Při všem, co konáme, při každém činu, třeba dbáti toho,
co činíme & proč to činíme; na př. při víře, co věříme a proč
věříme.

To, co činíme, to, kam náš čin směřuje, nazýváme předmět
činu, tak jest to, co věříme, předmět naší víry. Příčina však, proč
něco činíme, to co nás pobádá, abychom to činili, jest pohnutka
činu našeho; tak jest pohnutka naší víry pravdomluvnost boží.

jak předmět, tak i pohnutka mohou býti bezprostřední nebo
prostředeční. ]e-li mezi nimi ještě nějaký prostředek, jsou pro
středeční; není-li nic, žádný prostředek mezi nimi, jsou bezpro
střední.

Předmět naší víry jest Bůh, neboť v Boha věříme; předmět
naší naděje jest Bůh, neboť v něho doufáme; předmět naší lásky
jest Bůh, neboť jej milujeme. Bůh jest tedy předmět naší víry,
naděje a lásky. Byt i nebyl jediný předmět těchto ctností, jest
aspoň nejpřednější jejich předmět. Neboť nevěříme toliko v Boha
a v jeho dokonalosti, věříme i v jiné pravdy, tak na př. v ne—
smrtelnost duše, těla vzkříšení; nedoufáme pouze v Boha, nýbrž
pevně a důvěrně očekáváme od něho také všecko, co nám pro
zásluhy ježíše Krista slíbil, věčnou blaženost totiž, jakož i pro—
středky, kterými bychom jí dosáhli; nemilujeme pouze Boha, ale
i sebe a bližního. Nejpřednější a nejvzácnější předmět naší víry,
naděje a lásky jest však Bůh. A to směřují tyto ctnosti k Bohu
bezprostředně čili v první řadě. jiné, mravně ctnosti na př. opa
trnost, statečnost nemají Boha za předmět nejprve, bezprostředně,
nýbrž jen v dalším spojení čili prostředečně. Neboť nejprve chceme
bližnímu dáti, co jsme mu povinni (spravedlnost), nebo naše ne
dovolené náklonnosti krotlti (mírnost); v druhé řadě teprve jimi
k Bohu, jakožto poslednímu cíli směřujeme.*) Bůh jest tedy před
mět a to bezprostřední předmět víry, naděje a lásky, proto je
nazýváme božské ctnosti. Jmenují se božské ctnosti, protože jest
Bůh jejich bezprostřední předmět. Rovněž je tím vyložena
Otázka 805.

Bůh však jest také pohnutka těchto ctností Věříme v Boha
pro něho samého, pro jeho pravdomluvnost, protože Bůh pro
mluvil, jenž jest pravda sama a nemůže se ani mýliti, ani klamati;
doufáme v Boha, protože Bůh všemohoucí, nejvýš dobrotivý a
věrný, nám něco slíbil; milujeme jej pro něho samého, protože
jest nekonečně dokonalý a dobrotivý, sebe a bližního milujeme
pro Boha. Protože pak'věříme pro boží pravdomluvnost, čili pro
tože nás jeho pravdomluvnost pobádá, bychom Bohu věřili; pro
tože douíáme pro boží všemohoucnost, dobrotu a věrnost, čili
protože nás tyto vlastnosti boží, čili Bůh sám pobádá, bychom
v něho doufali, protože milujeme pro Boha, čili protože jeho ne
konečná dokonalost a dobrota čili Bůh sám nás pobádá, bychom

*) jinak jest tomu u víry, naděje a lásky: bezprostředně,vprvní řadě
jest Bůh předmět naši víry, naděje a lásky, neboť v Boha věříme, v něho
doufáme, jej milujeme.
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jej milovali, říkáme, že jest Bůh bezprostřední pohnutka víry, na
děje a lásky. Otázka 806.

A protože Bůh sám jest bezprostřední pohnutka těchto
CtDOStí.ijDUjÍ se »božské- ctnosti. Dříve jsme řekli, že se jme
nují »božskéc ctnosti, protože Bůh sám je jejich bezprostřední
předmět, nyní k tomu dodáváme, že se tak jmenujíiprotože Bůh
sám jest jejich bezprostřední pohnutka, řekneme tedy dohromady:
Víra, naděje a láska jmenují se »božskéc ctnosti, protože Bůh
sám jest bezprostřední předmět a pohnutka těchto ctností.
Otázka 804.

' Otázka807. szbuzovatic tři božské ctnosti
znamená Pána Boha ujištovati, že v něho věříme,
v něho doufáme, jej milujeme, a proč tak činíme.

Když chcete spícímu člověku říci něco důležitého, vzbudíte
ho. Člověk měl by vlastně stále na Boha mysliti, stále mu říkati,
jej ujištovati, že v něho věří, doufá a jej miluje. Ale pro různá
zaměstnání nemůže tak stále činiti; když tak ne'činí, tyto ctnosti
v něm jaksi dřímají. Když pak si vzpomene a Bohu řekne, ho
ujišťuje, že v něho věří, doufá. jej miluje a zároveň ho ujišťuje,
proč v něho věří, v něho doufá, jej miluje, říkáme, že vzbuzuje
tři božské ctnosti. Otázka 807.

Pěkně o tom píše v »Rádci duchovnímc, ročníku III., str.
624 d. Klement Markrab, ke které katechesi zde odkazuji.

Ve přídavku našeho katechismu str. 204 d) nalézáme takové
vzbuzení tří božských ctností. Pokaždé můžeme tím získati od
pustků 7 let a 7 quadragen, ale můžeme tyto ctnosti k získání
odpustků vzbuditi také jinými slovy, kratčeji, nebot odpustky tyto
nejsou vázány na určitá slova.

Ve vzbuzení víry můžeme rozeznávati tři části. V první
ujišťujeme Boha. že v něho věříme, ve druhé ujišťujeme Boha,
proč v něho věříme, ve třetí prosíme Boha, by naši Víru roz
množil. První část jest nejdelší. Obsahujeť i hlavní PranYa ve
které věříme, srovnej otázku 39. První část: Počátek až - ' —velí.
Druhá část: Tomu . . . oklamána. Třetí: zakončení.

Ve vzbuzení naděje jsou rovněž tyto části: V první části
je také obsaženo vše, co od Boha očekáváme. První část: počátek
až . . . až dosáhl. Druhá část: doufám . . . milosrdný. Třetí část:
Bože, posilní naději moul ,

Ve vzbuzení lásky jsou opět tři části. V první ujišťujeme
Boha, že ho milujeme: počátek až . . . nade VŠeCkO- Ve dmhé
ujištujeme Boha, proč ho milujeme: protože iSi . . - dCbTOtiVÝ
Ve třetí prosíme Boha, abychom jej mohli dokonale milovati a
aby rozněcoval naši lásku: Žádám . . . rozněcuj. — Ke vzbuzení
lásky jest ještě přidáno také vzbuzení lítosti, zvláště dokonalé:
Ježto . . . Ježíše Krista. Amen.

Otázka808.Víru, naději a lásku jsme povinni
vzbuzovatL

Rádce duchovní. 42
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-1.'jakmile ve svatém náboženství dostatečně vycvičeni jsme;
2. častěji v životě, zvláště v těžkém pokušení proti těmto

ctnostem; '
3. v nebezpečí' života a*v hodinu smrti.

- Když uzdravil Pán Ježíš slepého od narození (článek 47. N.
Z.), ptal se ho, když mu vstříc' přišel: »Věříš—lity v Syna bo
žího ?: Chtěl, aby ho ujistil, že v něhc věří. Tak i Bůh od nás
požaduje. abychom ho svou vírou, nadějí a láskou ujišťovali, čili
abychom víru, naději a lásku vzbuzovali.

Co od nás Bůh požaduje, jsme povinni činiti jsme tedy po
vinni víru, naději a lásku vzbuzovati. Ale kdy? 

1. Bůh vlévá tu božské ctnosti již při křtu sv. \? srdce ma
lých dítek, ale dřímají delší dobu v těchto srdcích. Aby se pro
budily, učí se dítky sv. náboženství a v něm se cvičí. jakmile
dítky tyto tři ctnosti dostatečně poznali, jsou povinny je vzbu
diti. jsme tedy povinni tyto tři božské ctnosti vzbuditi, jakmile
ve sv. náboženství dostatečně vycvičeni jsme, »čilina počátku na—
šeho rozumného života.

2. Ale nejen na počátku našeho duševního života, ale i ča
stěji v životě jsme povinni tyto ctnosti vzbuzovati. Skoro v každém
umění a v každé vědě může se člověk vyučiti; „ale v důležitělší
vědě, totiž ve sv. náboženství ve třech božských ctnostech ani
nejpobožnéjší a nejučenější křesťan se nikdy nevyučí ; proto
se má křesťan v nich často cvičiti Tak se v nich u nás přisluž
bách božích, zvláště v postních nedělích cvičíme a je vzbuzu
jeme. jsme povinni tedy tyto tři božské ctnosti vzbuzovati častěji
v životě.

Za našich dnů lehce se může přihoditi, že křesťan slyší nebo
čte věci proti sv. víře i přichází v pokušení, pochybovati u víře
nebo i ztratiti víru; takové pokušení je těžké pokušení. Když lékař
vidí, že dítě požilo jed a že jest v nebezpečenství, že umře, chce
je zachrániti a dá mu protijed. Tak když jsme v_těžkém poku
šení proti víře a nebezpečenství 'jest, že bychom mohli u víře
škodu utrpěti, jsme povinni Boha ujistiti, že v něho věříme, čili
jsme povinni víru vzbuditi. Kdy? Zvláště v“ těžkém pokušení
proti víře.

Leckdy Bůh sesílá na nás utrpení. a někdy tak těžké, že se.
o nás pokouší zoutalství, že bychom si zoufalí a tak naděje se
vzdali. Nalézáme se tu v těžkém postavení proti naději Co máme
činiti? Máme ujistiti Boha, že v něho doufáme a proč v něho
doufáme, čili jsme povinni vzbuditi naději. Kdy? Zvláště v těžkém

, pokušení proti naději.
Ale leckdy také zkouší Bůh naši lásku, jako zkoušel Abra—

hama, zdali více miluje Boha či syna svého Izáka. Ale také jsme
někdy v pokušení a to těžkém pokušení bližního svého nenávi
děti, zvláště když nám ublížil a nevděkem nám naši dobrotu od
platil. Co máme činiti? Tu jsme povinni vzbuditi lásku. Kdy?
Zvláště v těžkém pokušení proti lásce.
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Zvláště kdy máme vzbuzovati víru? V těžkém pokušení proti
víře. Zvláště kdy máme vzbuzovati naději? V těžkém pokušení
proti naději. Zvláště kdy máme vzbuzovati lásky? V těžkém po
kušení proti lásce. Můžeme říci dohromady: Jsme povinni vzbu
zovati víru, naději a lásku'častěji v životě, zvláště v těžkém po
kušení proti víře, naději a lásce, čili proti těmto ctnostem, '

3. Nejen na začátku našeho duševního, křesťanského života,
nejen častěji v životě, ale i na konci našeho života jsme'povinni
vzbuzovati tři božské ctnosti. Neboť na konci nejvíce záleží. Kdo
nevytrvá až do konce, nebude spasen. Proto jsme povinni vzbu
zovati tři božské ctnosti, když se octneme v nebezpečenství života
a v hodinu smrti.'Celé nacvič!

Všichni svatí stali se dokonalými ve víře, naději a lásce,
i my se máme snažiti, v tom se jim podobati, v těchto ctnostech
se cvičiti, je častěji vzbuzovati. '

Máme je častěji vzbuzovati.
A. Proč?

a) Pro jejich vznešenost,
a) neboť jsou to nejvznešenější ctnosti, nebot
1. Bůh sám jest jejich bezprostřední předmět a
2. Bůh sám jest jejich bezprostřední pohnutka;
13)jsou to také nejdůležitější ctnosti, neboť nadpřirozené. cena

všech ostatních ctností na nich závisí.

b) Pro jejich užitečnost,
a) přispívají více ke cti boží než ostatní ctnosti,
j?) nejen samy jsou velice záslužné pro nás a rozmnožují

milost posvěcující a zásluhy, nýbrž i všem ostatním ctnostem a
dobrým skutkům, které z nich vyplývají, zcela zvláštních zásluh
dodávají.

B. Jak?
a) Co se týče vzbuzení těchto ctností.
Toto vzbuzení může býti:
a) výslovné, když ústně nebo v myšlenkách ujišťujeme, že

věříme, doufáme a milujeme a proč tak činíme. Můžeme tak uči
niti kratčeji nebo déle, vlastními slovy nebo cizími slovy (kate- _
chismu, modlitební knihy). Doporoučí se určitou formuli naučiti
se zpaměti;

p') vztažné, na př. při dělání kříže, při mši sv., zvláště při
pozdvihování, při kázání, přijímání sv. svátostí, modlitbě.

b) Co se týče vzbuzování:
a) nejen když je to povinnost,
3) nýbrž i jinak dobrovolně a ochotně, na př.
1. v neděli, když se v kostele vzbuzují,
2. každý den při „ranní modlitbě.
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2. 0 mravných ctnostech.

Otázka809.Všechny ctnosti křesťanské mimo
tři božské ctnosti jmenujeme ctnosti »mravnéc
proto, že především naše mravy Bohu milými
činí. .

S božskými ctnostmi spojeny jsou všeliké jiné ctnosti kře
sťanské, buď od nich berou počátek, nebo se jimi zdokonalují: a
proto křesťan s vírou, nadějí a láskou nabývá také způsobilosti
ke všemu, co ke křesťanské spravedlnosti náleží.

Víra, naděje a láska mají za bezprostřední předmět a po
hnutku Boha, jmenují se proto ctnosti božské. Mimo Boha jest
však ještě mnoho bytostí, mnoho stvoření. Tato stvoření jsou
pro nás prostředky, abychom dosáhli svého cíle, věčné blaženosti.
Když prostředků k dosažení našeho posledního cíle užíváme tak,
jako těchto stvoření, tu se naše mravy Bohu líbí. Mravy vyroz
umíváme veškeré smýšlení a jednání lidské. Kdo dobře podle
zákona se chová, jest mravný: kdo proti zákonu smýšlí a jedná,
jest nemravný.

Zákony jsou dvojí: totiž lidské čili světské a božské čili
křesťanské. Proto jsou také dvojí mravy: světské a křesťanské.

Mravy světské se řídí dle zákonů a obyčejů světských, jsou
rozdílné dle věků, národů, na př. uctivost, zdvořilost, vlídnost.

Mravy křesťanské spravují se dle zákonů víry křesťanské,
jako dobročinnost, pokora, tichost atd.

Všechny ostatní křesťanské ctnosti mimo víru, naději a
lásku činí naše mravy Bohu milými, proto se jmenují »mravnéc
ctnosti.

Na křtu svatém byla vůle naše učiněna schopna a ochotna
konati mravně dobré; avšak zručnosti v tom nabýváme jenom
častým opakováním dobrých skutků a přemáháním zlých ná
klonností. Tak nabýváme zručnosti, snadnosti, dovednosti v tom,
abychom své veškeré chování, své mravy bohumile zařídili, vždy
právě tu ctnost konali, kterou právě v tom čase konati máme.
Jako častým cvikem v psaní, v mluvení třeba cizířeči, v mecha
nických pracích atd. konečně zručnosti a dovednosti nabýváme,
tak nabýváme častým cvikem dobrých skutků, na př. štědrosti,

.střídmosti atd. konečně jakési zručnosti v těchto skutcích: nejen
nalézáme zalíbení v tom, co se nám s počátku protivilo, nýbrž
konáme je též bez zvláštních obtíží a s lehkostí.

Každá křesťanská ctnost musí býti nadpřirozená, musí spo—
,čívati na nadpřirozených pohnutkách, základech a musí se ko
nati pomocí milosti boží.

Otázka810. Zvláště si máme pamatovati tytomravné ctnosti:
]. Ctvero hlavních ctností,
2. ctnosti, které jsou protivou sedmera hlavních hříchů,
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3. ctnosti, které ježíš Kristus ve svém kázání na hoře zvláště
velebil,

4. ctnosti, které se nám v evangeliu zvláště přikazují.
Některé ctnosti nám již přirozenost sama doporučuje; totiž

4 hlavní ctnosti a 7 ctností, které jsou protivou sedmera hlav
ních hříchů; jiné ctnosti nám doporučuje ]ežíš Kristus a to ně
které v kázání na hoře: osmero blahoslavenství, jiné na rozlič
ných místech v evangeliu: šest zvláštních ctností.

Otázka811.Čtyři hlavní ctnosti jsou:
1. Opatrnost, 2. spravedlnost, 3. statečnost, 4. mírnost.
Prorok Elizeus viděl, kterak Bůh Eliáše uvichru na ohnivém

voze s ohnivými koňmi do nebe vzal. (St. Z. čl. 67.) My máme
tentýž cíl, i my máme přijíti do nebe. Na této cestě máme čtyři
ctnosti jako kola u vozu proroka Eliáše: jsou to opatrnost, spra
vedlnost, statečnost a mírnost

I prorok Ezechiel v 1. kapitole viděl osobu, člověku po
dobnou, leskem obklopenou, jak sedí na trůnu, který spočíval na
klenbě podobné obloze, kterou nesly čtyři bytostiajim po straně
byla čtyři kola. Pod těmito koly vyrozumívají sv. otcové čtyři
hlavní ctnosti. Tyto čtyři ctnosti musí býti kola přišvozu života
našeho, chceme-li bez vyšinutí z kolejí dojíti k svému věc
nému cíli. —

V knize moudrosti 8. 7. se dí: Miluje-li kdo spravedlnost,
práce této mají veliké ctnosti; nebo střídmosti a opatrnosti vy
učuje a spravedlnosti i statečnosti, nad něž nic užitečnějšího není
lidem v tomto životě. Zde jsou všechny hlavní ctnosti jmeno
vány. .

Nad branou v jednom městě stojí čtyři sochy v lidské po—
době. Jedna drží zrcadlo v ruce a dívá se do něho, druhá zadr
žuje rukou svou letící šíp, třetí má váhy v ruce a čtvrtá objímá
silný strom. Těmito sochami naznačil umělec čtyři základní
ctnosti; vyhledej jel

Otázka812. Opatrnost, spravedlnost, statečnost
a mírnost jmenuji se ctnosti »hlavníc, protože všecky ostatní
ctnosti mravně v sobě obsahují a je pořádají.

Tyto čtyři ctnosti jsou hlavou, základem, pramenem všech
ostatních ctností mravných, ony všecky ostatní ctnosti mravné
v sobě obsahují. Proto se jmenují ctnosti hlavní čili základní. Tak
obsahuje mírnost v sobě ctnosti: střídmost, čistotu, pokoru, ti
chost; statečnost obsahuje v sobě horlivost v dobrém. Na cestě
k svému cíli potřebujeme jistého, pevného průvodce a tím je
opatrnost; tou poznáváme v každém případě, co máme činiti a
co ne, co jest Bohu milé, co ne, tato opatrnost jest světlem pro
rozum náš. Jako jest opatrnost naší průvodkyní, tak jest spra
vedlnost soubor všech ctností, neboť jí jsme ochotni každému
dávati, co jsme mu povinni, tato spravedlnost—vztahuje se po
nejvíce na jiné a tak jest nepřítelkyní, takořka hrobem sobectví,
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egoismu, sílí tak naši vůli. Než na cestě k nebi staví se nám do
cesty rozličné překážky zevnější, nepřátelé 'naši usilují o to, aby_
chom klesli, padli; máme,pro celý život náš boj a to tuhý boj,
a k tomu je nám vedle milo'sti boží s naší strany třeba rOzhod'
nosti, statečnosti, abychom dobré konali přese všecky překážky
do cesty se nám stavící. Ale i v sobě samých máme nepřítele,
_zléžádostí, žádostivost, tu jest třeba tyto žádosti krotiti, přemá
hatí, mírniti a to dokážeme mírnosti. .

Když se jedná o to, aby některý sluha boží byl prohlášen
za svatého, vyžaduje se zkouška, zdali právě tyto čtyři hlavní
ctnosti hrdinně, t. j. více než obyčejní lidé vykonával. Tyto čtyři
ctnosti jsou mezi sebou úzce spojeny, jak dí sv. Bernard: “»Spra
vedlnost hledá, opatrnost nalézá, statečnost přivlastňuje a mírnost
požívá,c Opatrnost nás osvěcuje,abychom rozeznali pravé od faleš
ného; statečnost posiluje nás, abychom se nebáli žádných hrozeb,
abychom nedbali na škodu, nýbrž abychom až do smrti vytrvali;
spravedlnost nás udržuje na úzké cestě k nebi, bychom se ne
uchýlili ani v pravo ani v levo, mírnost nás učí zapírati a krotiti
zlé žádosti.

Tentýž sv. Bernard učí nás také, že jsou tyto ctnosti nutny,
slovy: »Statečnosti je třeba v pokušeních k hříchu, abychom
stáli u víře a odpírali statečně nepříteli; spravedlnosti je _třeba,
abychom dobré konali; opatrnosti je třeba, abychom jako ne
opatrné panny zavržení nebyli; mírnosti je třeba, abychom vábení
k rozkošem se nepoddali.< '

Tyto čtyři ctnosti jmenují se hlavní nejen proto, že všecky
ostatní mravné ctnosti v sobě obsahují, ale také proto, že všecky
také pořádají.

Pěkná ctnost je štědrost; ale když by někdo vše daroval
bez ohledu, zdali toho se užívá k dobrému nebo zlému, nebyla
by to již ctnost, scházela by opatrnost. Opatrnost tedy jiné ctnosti
pořádá.

Kdyby někdo jmění své rozdal a nedbal by toho, co je ji
ným povinován. nedbal by též, že je jim dlužen, nebyla by tato
štědrost ctností, scházela by jí spravedlnost. Spravedlnost tedy
jiné ctnosti pořádá.

Pěkná ctnost jest také tichost, ale kdyby někdo nechal vše
běžeti, jak to běží, kdyby otec nevystoupil proti nepořádkům,
proti bezbožnému životu svých dětí, své čeledi, nebyla by tato
tichost ctností, scházela by jí statečnost. Statečnost tedy jiné ctnosti
pořádá.

Kristus doporučuje ctnost: Zapři sebe sám! Kdyby někdo
tak dalece se zapíral, že by nemohl povinnosti stavu svého vy
konávati a zdraví si podryl, nebylo by toto sebezapírání ctností,
schází tu mírnost. Mírnost tedy jiné ctnosti pořádá.

Mají-li tedy ostatní mravné ctnosti míti pravou cenu, mají-li
býti zlatem a nikoli pozlátkem, musíme je konati s opatrností.
spravedlností, statečností a mírností, tyto ctnosti musí všechny
ostatní mravné ctnosti pořádati.
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Z toho, že jsou tyto ctnosti hlavní, že všecky ostatní mravní
_ctnosti v sobě obsahují a je pořádají, učíš se, jak si musíš dáti
na tom záležeti, abys je náležitě poznal. a je také náležitě konal.

Proč je máš náležitě konati, v nich že cvičitiř
Protože na tom závisí tvé časné i věčné blaho.
A. Záleží na tom tvé časné blaho:
neboť tyto ctnosti jsou zlatým klíčem ke statkům tohoto

světa:
a) k penězům (proved dále i),
b) k pravému vnitřnímu pokoji, který bez nich nemůže býti

(proveď dále !), '
c) ke cti a úctě mezi lidmi (proved dále |).
B. Záleží na tom tvé věčné blaho, neboť tyto ctnosti
a) nám podávají na ruku prostředky, jak bychom stvoření

zde na zemi dobře užívali, abychom spaseni byli,
opatrnost poučuje rozum, aby poznal případné prostředky,
spravedlnost posiluje vůli, aby jich řádně užíval,
statečnost přemáhá zevnější překážky a
mírnost krotí zlou žádostivost.
C. Jak je máš konati?
a) Negativně: Nepřipust, abys některou znich nekonal; ne

bot kdyby jen i jedna scházela, stávají se ostatní snadno chybam
a přestávají býti ctnostmi. tak jest

a) opatrnost bez spravedlnosti lstí, bez statečnosti bláznov
stvím, bez mírnosti pošetilostí ;

B) spravedlnost bez opatrnosti nerozum, bez statečnosti zba
bělost, bez mírnosti nespravedlnost;

7) statečnost bez opatrnosti smělost, bez spravedlnosti libo—
vůle, bez mírnosti odvážlivost;

&) mírnost bez opatrnosti přepiatost, bez spravedlnosti ne
láska, bez statečnosti nízkoprsost.

b) Positivně: Konej z těchto ctností hlavně ty, které tvé
povaze a tvému stavu nejvíce jsou potřebny.

Otázka813.Opatrnost jest ctnost, kterouž po
zná'váme,co máme v jednotlivých případech či
niti, bychom jednali bohumile.

Chceš-li ve svém životě Bohu se líbiti a k němu se po smrti
dostati, třeba, abys měl při všem, při veškerém svém smýšlení,
dychtění, mluvení i jednání jistého vůdce — a tím jest prv-nízá
kladní ctnost: opatrnost.

Jak náš katechismus v poznámce praví, napomíná nás svatý
Pavel: »Zkoušejte, která jest vůle boží dobrá a líbezná a doko
nalá.: Máme tedy dle slov těchto, dříve nežli něco konáme, zvláště
nežli konáme něco důležitějšího, zkoumati, zdali je to dle vůle
boží, zdali se to s vůlí boží srovnává. Na bráně města byla socha,
,držící v ruce zrcadlo a pohlížející do něho. Tato socha značí
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ctnost: opatrnost. Před skutkem máme, bych tak řekl, pohlížeti
do zrcadla, na přikázání boží, na vůli boží — a když poznáme:
v tomto případě chce Bůh, žádá od tebe, bys tak a tak jednal,
tu se máme pro tento skutek rozhodnouti a rozhodnutí své také
provésti. Pak jest jistě skutek tvůj bohumilý. Tři věci žádá tedy
od nás křesťanská opatrnost:

1. uvažuj — zdali tento skutek, který vykonati míníš,
jest Bohu milý; když jsi to uvážil,

2. ro zhodni sel — Když jsi poznal: ano, je to skutek
Bohu milý, když tak učinim, budu se Bohu líbiti, budu jednati
bohumile, nuže rozhodni: Učiním to. — Když _jsi poznal, nikoli,
není to skutek Bohu milý, kdybych to učinil, nelíbil bych se
Bohu, nejednal bych bohumile, nuže rozhodni: Nikoli, toho ne
učiním. - Když jsi se rozhodl, pak

3. proveď své předsevzetí! Nepostačí,abys jen se
rozhodl, předsevzetí učinil, nýbrž třeba je i provésti. Kolik lidi
přišlo na zmar, ztratilo své spasení proto, že sice dobré předse
vzetí učinilo, ale neprovedlo ho. Nuže: uvažuj, rozhodni se a
proveď své rozhodnuti!

Znáte podobenství, které vyprávěl Pán Ježíš o desíti pannách.
Všechny očekávaly příchod ženicha a nevěsty. Ale ne všechny se
stejně na tento příchod připravily. Neopatrné panny vzaly s sebou
sice lampy, ale nevzaly s sebou oleje. Ale opatrné vzaly s sebou
5 lampami i olej v nádobách svých. Opatrně panny uvážily, co
v případě tomto mají s sebou vzíti, co mají činiti, by se ženichu
a nevěstě zalíbily, když přijdou; jak to uvážily, rozhodly se pro
to a rozhodnutí své provedly. Neopatrné neuvažovaly o tom a
tak přišly pozdě.

Imy, křesťané, očekáváme ženicha, Krista Pána, na jeho
příchod máme se připravovati řádně, Kristus Pán nemá nás pře
kvapiti, nemá nás přistihnouti nepřipraveny. Když budeme uva
žovati: Když by nyni přišel ženich, Kristus Pán, co by chtěl,
abych činil; když poznáme: v tomto případě chce to neb ono,
nuže učinim to a provedu to. Když tak budeme jednati, budeme
se podobati pannám opatrným, budeme opatrní; když bychom
opačně jednali, podobali bychom se pannám neopatrným, byli
bychom neopatrní.

Opatrnost je tedy ctnost, kterou poznáváme, co máme vje
dnotlivých případech činiti, bychom jednali bohumile. Opatrnost
je tedy ctnost rozumu: je to a) poznání toho, co jest Bohu milé
a to b) v jednotlivých případech. Opatrnost jest skutečně ctnost,
poněvadž nás činí schopnými a ochotnými, voliti dobré a dobré
činiti.

Opatrnost jest základní ctnost, neboť je třeba, aby byla se
všemi ostatními ctnostmi spojena, by je řídila a je před chybami
uchránila. Proto křesťanští svatí o ní praví: Ona jest veslo při
plavbě života (sv. Bernard), vozka všech ctností (sv. František
z Assissi), pramen, ze kterého všechny ostatní ctnosti čerpati musi
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(sv. Ambrož), světlo našeho duševního oka (sv. Antonín, poustev
ník). »Odejmi opatrnost a z ctnosti stane se neřest,c dí sv. Ber
nard. Bez opatrnosti stává se štědrost často marnotratností.

Ke křesťanské opatrnosti vybízí nás sám Kristus Pán slovy:
»Budte opatrní jako hadovélc (Mat. 10, 26.) Tím nám Kristus
za vzor opatrnosti dal hada, o němž již Písmo svaté (Genes.2,1.)
praví, že byl chytřejší, opatrnější než ostatní zvířata. Zvláště
v pěti částech může nám býti had vzorem, jak máme býti opatrní.

1. Had se každoročně omlazuje, starou kůži odhazuje a
novou se přiodívá. I my máme svléci starého člověka, člověka
hříchů a zlých žádostí. Chceme-li býti opatrní, třeba, bychom co
nejdříve odhodili hřích a vše, co hřích podporuje, zlé žádosti.

2. Had má ostré oko, vidí do dálky, ihned nepřítele
zpozoruje, před ním se chrání, dává pozor na každé nebezpečí.
I my máme oko své ostřiti, na každé nebezpečí pozor dáti, vždy
obě oči otevříti a smysly své na uzdě držeti, před nepřítelem se
chrániti. Neopatrností je tedy bláznovstvím, bezstarostně žíti,
v sebe důvěřovati, do každého nebezpečí se vydávati nebo své
volně zlou příležitost vyhledávati.

3. Ctihodný Beda dí, že had, aby neslyšel škodlivé lákání,
klade jedno ucho na kámen a druhé ucho zakrývá ohonem.
Tak jedná opatrný křesťan,má proti lákání světa dva prostředky:
slovo boží a modlitbu. Jedno ucho sklání, aby slyšel hlas Ježíše
Krista, učení církve svaté a druhé ucho zakrývá horlivým: mo
dlitbami, které k nebi vysílá o osvícení a milost.

4. Had hledí při všelikém nebezpečí hlavu ukrýti, byť
i celé díly od jeho těla se odloučily, zachová si život, jen když
hlava zůstala neporušena. I u nás jest hlava nejpřednějsí a tou
hlavou jest naše duše. Za každou cenu musíme duši zachrániti,
i kdybychom nemohli nic jiného zachrániti, i kdybychom musili
vše ostatní obětovati. »Co by prospělo člověku, kdyby celý svět
získal, ale na duši své škodu trpěli:

5. Hadví,kdy má jed vypustiti a kdy zadržeti
Křesťanská opatrnost hledá také ve všem vhodný čas. Praví nám,
kdy máme pracovati a se modliti, kdy odpočinouti, kdy máme
jíti do kostela, kdy doma zůstati: Ukazuje nám místa, která máme
vyhledávati a kterých se máme varovati; ukazuje nám okolnosti,
ve kterých bychom sobě nebo bližnímu prospěti nebo uškoditi
mohli; ukazuje nám osoby, se kterými můžeme obcovati, kterých
máme se varovati, ano poučuje nás i o slovech, kterých užívati
a kterých se varovati máme,

Kristus Pán pak si přeje, abychom s opatrností i prostotu
spojovali: »Budte prostí jako holubicela Opatrnost bez prostoty
jest šalba, lest, prostnost bez opatrnosti nerozum, zpozdilost.

Na jiném místě praví Kristus Pán: »Synové tohoto světa
jsou opatrnější v pokolení svém, než synové světla.: (Luk. 16, 8.)
Z těchto slov vysvítá, že jest dvojí opatrnost, světská a křesťan
ská. Opatrným vůbec nazývá se člověk, který k dosažení cíle
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.nejvhodnější prostředky volí. Cíl pak může býti dvojí: tOtižrsvět
ský a duchovní, čili křesťanský; dle toho je také světská a kře
sťanská opatrnost. Světská opatrnost neb chytrost užívá nej_vhod

nějších prostředků k dosažení cíle světského, na př. časného zisku
nebo užitku. ChytrOSt; zchytraIOSt jen výhradně směřuje k'.dosa
žení; pozemských věcí a často i nešlechetných prostředků užívá,
aby došla svých záměrů.- Proto se také tato zchytralost zobrazuje
osobou, která drží jednou rukou před sebou larvu zbožnosti,
v druhé ruce za zády pak skrývá dýku. Podle ní stojí liška nebo
se plazí ještěrka. Tato chytrost jest pošetilostí před Bohem;
(Kor. 3, 19.)

Nejkrásnější příklad křesťanské spravedlnosti dal nám sám
]ežíš Kristus. jednal jak se svými přátely (apoštoly a učedníky),
tak i se svými nepřátely (farisei a zákoníky) s nejpodivuhodnější
opatrností.

Opatrný byl též Sv. Pavel; našelov Athenách oltář s nápi—
sem: >Neznámému Bohuc; od toho započal hlásati evangelium.

Sv. Kateřina 'svou opatrností, moudrostí 50 mudrců pohan
ských přehádala. Sv. Athanáš svou opatrností zachránil sobě život.
Mikuláš Bobadilla, missionář, svou opatrností nejen se z rukou
divochů vysvobodil, ale je i k pokání obrátil.

jak nabudeme opatrnosti?
1. Když se vystříháme chyb proti ní, a to
a) takých chyb, které příčinu mají v nedostatku,
a) v nedostatku potřebného uvážení, když jednáme příliš

rychle, nedbáme na okolnosti místa, času, osob;
13)v nedostatku zdravého rozhodnutí, když jsme“ v rozhod

nutí nestálí, vrtkaví,
7) v nedostatku potřebného provedení rozhodnutí leností

a vlažností;

b) takových chyb, které příčinu mají v přehánění:
a) když prostředky (časné statky) na místo konečného cíle

(věčné statky) klademe, (světská chytrost),
8) nebo když lstí, „podvodem jiné v jich právu poškozujeme.
2. Když budeme užívati „prostředků k dosažení křesťanské

opatrnosti, totiž:
a) modlitby, zvláště v těžkých a. důležitých případech,
b) přemáhání náruživostí, zvláště nízkých, které jasný vzhled

ducha zatemňují a správný úsudek stěžují nebo zcela nemo
žným činí

c) když budeme sebe samy zkoušeti, svůj dosavadní způsob
smýšlení, mluvení a jednání a jich dobré nebo špatné následky;

d) když si budeme zjednávati poznání lidí dějinami, vlastní
nebo cizí zkušeností, '

e) když se budeme raditi. s opatrnými, zkušenými lidmi
a nebudeme neústupné držeti se vlastního mínění.



—667 —

Otázka814. Sprave dlnost jest ctnost, kterouž
jsme ochotni dávati každému, :čím jsme mu povinni.

O spravedlnosti jsme již jednou se učili, otázka 754. Tehdy
jsme mluvili o spravedlnosti v nejširším slova smyslu; v tomto
'smyslu jest křesťanská spravedlnost, abych tak řekl, vážná snaha
zachovávati veškeren "zákon boží; z tohoto stanoviska není spra
vedlnost zvláštní ctnost, nýbrž soujem všech ctností vůbec. Dnes
však se učíme o spravedlnosti jakožto hlavní ctnosti; jest to ctnost
zvláštní, v užším slova smyslu.

Kristus Pán nás vybízí: >Dávejtež tedy, co jest císařovo vcí
saři, a co jest božího Bohuc. (Mat. 22. 21.) Kristus sobě přeje,
abychom my křesťané dávali císaři, Bohu a vůbec každému, co
jejich jest, čeho od nás každý může právem požadovati, čím jsme
mu povinni. Leckteré z těchto povinností jsou tak veliké, že jim
nikdy nemůžeme dokonale dostáti; jsou to zvláště povinnosti naše
kBohu, krodičům apředstaveným, ale máme býti aspoň ochotni,
podle sil svých tak činiti. A tu Bůh nám počítá naši ochotu,
naši ochotnost, naši dobrou vůli již za skutek. ]sme spravedliví
tedy, když jsme ochotni dávati každému, co jsme povinni a spra
vedlnost je ctnost, kterouž jsme ochotni dávati každému, co jsme
mu povinni.

Jaké povinnosti máme k Bohu? Boha máme ctíti, chváliti,
jemu sloužiti a ho poslouchati. Poddaní mají poslouchati před
stavených, dělníci mají svou práci náležitě konati, hospodáři slu
žebným mzdu vypláceti atd. — Kdyby někdo plnil povinnosti
k Bohu, na př. dny sváteční světil, ale neplnil by povinnosti
k bližnímu, na př. okrádal ho, nebyl by spravedliv. Kdyby někdo
plnil povinnosti k bližnímu, ale neplnil povinnosti k Bohu, také
by nebyl spravedliv. Spravedlnost jest hlavní ctností, nebot jest
základem všech ostatních ctností, všechny ostatní ctnosti v sobě
obsahuje a řídí je. Kdo jest ochoten dávati každému, čím jest
mu povinen, bude také všechny jiné ctnosti konati, ježto ho
k tomu zákon boží a prospěch bližního zavazují.

Spravedlnost tedy směřuje k jiným, hledá prospěch jiných
spíše nežli vlastní prospěch.

Spravedlnost k Bohu budeš vykonávati,-když vždy a všude
věrným budeš k Bohu, když budeš zachovávati všechna přikázání
boží a církevní, když budeš vyuakládati na každý svůj skutek

„takovou píli, na čas tobě Bohem svěřený takovou váhu, jako
kdyby na tom spasení duše tvé záviselo, když všechny své dobré
skutky a pobožnosti jediné pro Boha co nejlépe vykonávati a při
tom na paměti míti budeš boží zalíbení, milost a odměnu, když
všechny dary a milosti vděčně od Boha přijímati a jich vždy a
všude podle vůle boží svědomitě užívati budeš.

Spravedlnost k bližnímu zaujímá v sobě dva díly: Neučiň
nikdy bližnímu, čeho právem od bližního žádáš, aby také tobě
neučinil. Tedy neubližuj nikomu slovem, skutkem nebo svým cho
.váním ani na jeho majetku, ani na duši, ani na těle, ani na cti,
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nemluv o nikom špatně, nehled' mu ŠkOClltl,nebot za,isté nechceš,
aby tobě také věci činili. Naopak: Hleď jiným činiti, co bys rád
měl, aby ti i jiní činili. Proto cti, miluj své bližní (nikoli však
jejich hříchy a chyby). Raduj se s radujícími se, plač s plačícími,
haj bližního ve své nepřítomnosti. Modli se rád za živé i mrtvé.
Pros sv. Josefa, jenž »byl spravedlivý muže (Mat. 1, 19.), o jeho
pomoc!

Krása a užitečnost spravedlnosti. Jak září
spravedlnost mezi všemi ctnostmi zvláštní krásou! Neboť poně
vadž všechny ostatní ctnosti kBohu a bližnímu v sobě obsahuje,
shromažďuje takřka všechny paprsky krásy, kterou každá z nich
se stkví, jako v ohnisku a je všemi ozdobena jako zlatem, stří
brem, drahokamy a perlami. Proto také i bezbožný a nesprave
dlivý přece spravedlnost u jiných miluje a ctí, a nejkrásnější chvála
duše je ta, když se o ní může říci, co praví Písmo sv. 0 pěstounu
Páně, sv. Josefu: Byl muž spravedlivý. Tato jediná věta pravi
vice nežli celé svazky vypsání jeho života, pravít nám, že byl
v životě pravý obraz, odraz božského Spasitele. Proto nemůžeš
míti na své cestě ve svém životě Panny Marie a Krista Pána
krásnějšího vzoru nežli sv. Josefa a jdi k němu, uč se od něho
spravedlnosti !

V pokoji záleží naše blaho. Bez vnitřního pokoje nemohou
tě všechny radosti a statky celého světa učiniti šťastným. Spra
vedlnost plodí tento pokoj. Neboť kdo koná spravedlnost k Bohu,
ho miluje, jemu slouží, kdo se vynasnažuje dávati bližnímu, čím
jest mu povinen, úctu, lásku, pomoc v nouzi, pociťuje v sobě hlu—
boký mír a pokoj. Má pokoj v srdci, neboť má pokoj s Bohem
a s bližním. Kdyby panovala všude ve světě spravedlnost, byl by
pokoja blaho. Ale náruživosti, lakomstvi, sobectví a následkem
toho nespravedlnost činí zemi peleší lotrovskou, jak dí sv. Au
gustin. Jdi tedy k sv. Josefu a uč se od něhol

Otázka815. Statečnost jest 'ctnost, kterouž
dobré přese všechny obtíže podnikámea vyko
náváme a raději všecko trpíme, než bychom se
hříchu dopustili.

Když Malchus udeřil Pána Ježíše do obličeje, odpověděl
jen . . . Když se ho nejvyšší kněz Kaifáš ptal, zdali je Syn boží,
odpověděl, ačkoli věděl, že potom bude odsouzen k smrti: >Ty
]Si řekl, já jsem.: Trpěl mnoho při bičování a ukřižování, ale vše
trpělivě snášel. Když na kříži se mu posmívali, modlil se ještě
šlechetně za své nepřátele. Pán Ježíš nás učí svým příkladem či
niti dobré, i když je to těžké a obtížné.

Nepřátelé naší spásy kladou nám na cestě dobré mnohé,
těžké obtíže a překážky vcestu, mnohdy jest boj krutý a bohužel
se i. stává, že v boji tom, ovšem svou vinou klesáme.

Tu jest ovšem vedle milosti boží s naší strany potřebno
statečnosti vzdorovati všem obtižím a překážkám, netřásti se, ne
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couvati neb zbaběle boj opouštěti, nýbrž v Boha důvěřovati a
statečným býti. To platí zejména, když se jedná o těžké obtíže,
boje, oběti, utrpení, pronásledování, nedostatek, náhlé výpady na
čest a nevinnost, čistotu, ano i o život. Kdo pevně stojí, neutíká,
neustupuje, nýbrž věrně k Bohu a ke ctnosti drží, je statečný, má
ctnost statečnosti. '

Ctnost statečnosti posiluje vůli člověka tak, že se od vy—
konávání dobrého žádnou (námahou a obtíží nedá odstrašiti, že
dobré přese všechny obtíže podniká a vykonává, a na druhé
straně při nastalém utrpení na mysli neklesá, nýbrž vytrvá, že
raději všechno trpí, než by se hříchu dopustil.

Statečnost je tedy ctnost oproti vnějším nepřátelům naší
spásy. Ukazuje se I. (aktivní energií) tím, že 1. dobré podnikáme,
2. že dobré vykonáváme, 3. a to přese všechny obtíže, II. (pas
swní energií) že 1. trpíme všechno, 2. v boji proti hříchu.

Statečný podobá se lvu, který se nedá lehko zastrašiti, dia
mantu, který se kamenem nedá pokaziti: Statečnost se vyobra
zuje jako statný muž s taseným mečem, _ujehož nohou leží pal
cát a meč.

Statečnost jest uprostřed zbabělostí a drzé odvážlivosti, ztře—
štěnosti. Zbabělý, bázlivý, leká se každé obtíže a oběti, ztřeštěný
bezdůvodně v nebezpečí se vrhá, statečný nevyhýbá se obtížím a
nebezpečím, kdykoli toho povinnost žádá.

Biblické příklady: Noe, job, Eliáš. Tobiáš, judith, Susanna,
tři mládenci v peci ohnivé, Daniel, Esther, Elazar, sedm bratrů
machabejských a matka jejich, sv. jan Křtitel, jos. z Arimethie,
Petr, Stěpán, Pavel.

Statečnpu byla Panna orleánská, nedávno za blahoslavenou
prohlášená. Zivot její viz: jan ježek: Hrdinky, str. 26. Celý spis
podává příklady statečnosti, hrdinnosti. Všichni sv. mučedníci
byli stateční.

I děti ukazují velikou statečnost: sv. Anežka, sv. Vít; ve
francouzské revoluci v krajině Vendée nesl 12letý hoch ukrytému
knězi potraviny. Tu zadržen byl patrvolou: »Kam jdeš s tímto
košíkem chlebařc Hoch se bojí. — »Rekni pravdu, malý zloději,
nebo tě dám zastřeliti,c praví k němu důstojník. Ubožák se
vzpouzí, váhá, pak se poznamená sv. křížem a odpovídá: »Zabijte
mne, udělejte z těla mého, co chcete; ale Rodičku boží volám
za svědkyni, že už vám ani slova dále neřeknu.: Národní gardy
hrozily, položily mu bajonet na prsa, ale slova už od něho ne
dostaly. Vojini byli jeho statečností dojati a nechali ho dále jíti.
(Weisz, Weltgeschichte II., 117, 118).

I u pohanů shledáváme statečnost ve snášení zkoušek život
ních. Anaxagoras, Xenophon, Leonidas. ,

Statečnost je nám potřebná a užitečná. Máme býti tak sil
nými, abychom, co za pravé jsme uznali, také vždy, při všech ob
tížích a překážkách věrně konali.

Prostředky: judith se modlila: »Posilni mne, Pane, v tuto
hodinu.c jest nám tedy třeba modlitby. Vynasnažujme se býti



—670—'

stále've stavu posvěcující“milosti, uvažujme o příkladech stateč
nosti, čti životy svatých, hrdinných, statečných mužů, žen i dětí,
pohlížej častěji'na Pána Ježíše, cvič se již v statečnosti v malém,
poslouchej nejen, když je to lehké, nýbrž i když je to těžší. když
musíš obtíže překonávati, oběti přinášeti. Bojuj jako udatný vojín
a kdybys někdy z křehkosti snad klesl, povstaň, vzmuž'se a drž'
se srdnatě.

Opice a ořech. Vlašský ořech našla opice, tvrdou práci měla,
než jej otevřela. Sestra jí dí: bNejsi blázen, když se tak namáháš?
Když to nejde, nechala bych toho.< — »Mluv co mluv,: dí opice,
>nedbám těžké nehody, jádra znajíc lahody, neb čím práce trud
nější, tím zisk bude libější.: Chmela.

Pevné vůli, tužbě ušlechtilé,
nerozdílně srdce žádosti,
rádo dává nebe dojít cíle. Kollár.

Pokračuj a vytrvejl
Pravda budiž prapor tvůj;
budoucnost je nedohledná
pravda věčná — důvěřuj. Krámo/tarrká.

Otázka816.Mírnost je ctnost, kterou všecky
nedovolené, zvláště všecky smyslné nebo ne
čis'tě náklonnosti krotíme a věcí dovolených
jen mírně užíváme.

Sv. jan Křtitel byl syn židovského kněze Zachariáše. Byl
by mohl míti dobrá jídla, ale čím se živil? Byl by mohl míti
krásné šaty, ale čím se odívalř Poněvadž však člověk nezřízenou
náklonností 'k jídlu a pití a k nádhernému rouchu snadno do
hříchu upadnouti může, odepřel si dobrovolně tyto věci. Přísným
životem sv. jan potlačoval v sobě zlou náklonnost

Poněvadž Pán Ježíš jest Bůh i člověk, nemůže býti u něho
řeči o nezřízené náklonnosti; ale aby nám ukázal, jak má křesťan
své nedovolené náklonnosti krotiti, připustil, aby ho ďábel tři
kráte pokoušel. Pokoušel ho pýchou života, hrahivostí, smyslnou
žádostí. Kdy?

Mírnost je ctnost, která odstraňuje vnitřní překážky spasení.
I. Máme krotiti všechny nedovolené náklonnosti, zvláště

všechny smyslně a nečisté.
II. Máme věcí dovolených jen s mírou, mírně užívati.
Strom se kloní na tu neb onu stranu, třeba mu dáti oporu,

aby rostl přímo. I člověk kloní se na tu neb onu stranu, má ná
klonnost k dobrému nebo ke zlému. již u dětí malých vidíme
rozličné náklonnosti, dělá raději to neb ono nežli opak toho. ]e-li'
tato náklonnost namířena ke zlému nebo, překročuje-li v dovole
ných věcech míru, jest to nezřízená náklonnost. [ jest třeba, aby
člověk dostal oporu, rodiče a učitelé snaží se takové zlé náklon—
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nosti u dětí krotiti, jako zahradník uřezává u stromu větvičky, ke
vhodnému vzrůstu nepatřící.

Tyto zlé náklonnosti, které člověk má, jsou následek hříchu.
Aby nás tyto zlé náklonnosti ke hříchu nesvedly, musíme je kro
titi, musíme k tomu působiti, aby příliš nesesílily, musíme nad
nimi panovati, je na uzdě držeti.

Náklonnosti některé jsou dovolené, jsou to náklonnosti k do
brému, k ctnostem, k milosrdenství, k štědrosti, čistotě atd. jiné
náklonnosti jsou nedovolené, jsou to“náklonnosti zlé, ke zlému.
Tyto mohou býti i duševní na 'př. náklonnost k pýše, k pomstě,
k závisti. jiné opět jsou smyslné, ke kterým nás naše smysly lá
kají, na př. k nestřídmosti; mezi nimi jsou zvláště nedovolené
náklonnosti, náklonnosti k smilstvu, proti ctnosti čistoty, o níž
později budeme věděti. Všechny tyto náklonnosti máme krotiti,
na uzdě držeti, jako bujného oře. Naše tělo jest taký bu1ný oř,
duše má panovati nad ním, duše jest pánem těla.

Náklonnosti jiné jsou dovolené, můžeme věcí pozemských
užívati, všeho, co jest na světě, všech radOstí a příjemností tohoto
života máme užívati s mírou, mírně tak, aby to nebylo na škodu
duše. Ctnost mlrnosti nás tedy učí ve všem užívati míry dle před
pisu rozumu a božského zákóna.

Mírný jest tedy ten, kdo své náklonnosti, které ho od do—
brého svádějí a ke “zlému navádějí, krotí a ve věcech pozem
ských, dovolených pravou míru dodržuje. Abstinel

Mírnost způsobuje, že člověk užívá pozemských věcí, pokud
mu napomáhají k dosažení posledního cíle, věčné blaženosti.

Mírný se podobá orlu, který na zemi přilétá, aby si zde vý
živy vyhledal, ale potom opět k nebi se povznáší.

již Kainovi řekl Bůh: >Přemoz zlou žádost a panuj nad nílc
Jakou zlou žádost měl Kain? Byla to zlá náklonnost k závisti a
hněvu, ale Kain neuposlechl Boha. neboť choval hněv a závist
v srdci svém. A kam ho to přivedlo, že zlou náklonnost nekrotilř
K bratrovraždě, k zoufalství. Viz příklad, jak nutno zlé náklon
nosti nedovolené krotiti a nad nimi panovati.

Podle kterého znamení měl Gedeon poznati, které Bůh za
bojovníky své vyvolilř ..... Ve službě boží jest panování nad
sebou, mírnost nutná, bez ní není vůbec žádné pravé ctnosti. Kdo
sebe neovládá, jest otrokem svých náklonností a vášní.

»Sebe přemáhati nejtěžší boj,
nad sebou zvítěziti blaha zdroja

Esau měl velikou touhu po jídle, a aby tuto okamžitou ná
klonnost ukojil, prodal své prvorozenství. Měl svou náklonnost
krotiti, pak by nebyl tak lehkomyslně, bláhově a hříšně jednal.
Nebyl mírný. V jaké ctnosti se cvičíme, když nedovolené ná—
klonnosti svékrotímeř Ke kterému druhu ctností náleží mírnost?

Příčina, proč Israelité na poušti tak často reptali, byla jejich
smyslnost. Měli chut stále po jiném jídlu a nechtěli snášeti sví
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zele. Místo aby své chtíče krotili a do vůle boží se odevzdávali,
reptali a naříkali. Která ctnost jim scházela?

Samson uvěřil Dalile ve slabé chvíli tajemství své síly. Ta
toho využitkovala, že Samson bídně zahynul. Jediná nedovolená
náklonnost přivedla ho k pádu. To nám má býti výstrahou, aby
chom hned z počátku každou nedovolenou náklonnost potlačo
vali. Sv. Ambrož praví: »Silný Samson přemohl lva, ale své ná.
klonnosti, vášně nepřemohl; roztrhl pouta svých nepřátelů, ale
pout svých vášní, zlých náklonností neroztrhl.<

Proto nás napomíná sv. Petr (I'. 2. II.): »Prosím vás, abyste
se zdržovali od tělesných žádostí, které bojují proti duši.c

Tedy si,učiň zásadou:
I. Krot své náklonnosti nedovolené, varuj se všeho nedo

voleného, nedovolené jest něco každému člověku, v každé době,
za každých okolností. Nedovolené jest něco pro toho neb onoho
člověka podle jeho postavení.

II.I dovolených věcí neužívej vždy! Odřekni si leccos:
1 z lásky k Bohu, 2. z lásky k bližnímu, k rodičům, sourozen—
cům, 3. z lásky k sobě.

H[. I dovolených užívej mírně: hled na čas a zachovávej
míru! Užívej jich bohumile, pomýšlej při všem na Boha.

(Srovnej mé kázání na neděli II. po devítníku: Světské ra
dovánky, »Rádce duchovníc, VII., 172, d.)

Co jest mnoho, všecko škodí,
mírnost pravé blaho rodí.
Užívej všech věcí střídmě,
sic svůj život skončíš bídně.

Mírnost se vyobrazuje jako osoba ženská, ana drží udidlo
na význam krocení svých vášní a náruživostí.

Otázka817.Tyto ctno sti jsou protivou hlav
n í o b h ř í 0 h ů:

. pokora protivou pýchy,
. štědrost lakomství,
. čistota smilstva,
. příznivost závisti„
. střídmost nestřídmosti,
. tichost hněvu,
. horlivost lenosti.

Ve svatyni lidu israelskěho nalézal se také dle nařízení bo
žího sedmiramenný svícen; byl naplněn nejčistším olivovým ole
jem, aby po celou noc svatyni osvěcoval. Naše srdce je také sva
tyní, a to ještě krásnější než svatyně lidu israelského. I tato sva
tyně má býti osvícena sedmi hořícími lampami. Je to sedm ctností,
které jsou protivou sedmi hlavních hříchů. Tento sedmiramenný
svícen ctností ve svatyni srdce svého chceme nyní lépe poznati.

QGW-FUDNH
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Rozdělení sedmi ctností. Protožetyto ctnostipo
řádají užívání pozemských statků, a tyto statky jsou trojího druhu ;
rozdělují se na tři části:

1. Ctnosti k pořádání ž á d o s t i v o s ti o čí (majetek bla
hobyt), tedy k pořádání zevnějších statků:

a) vzhledem k vlastnímu majetku: štědrost (2.),
b) vzhledem k cizímu majetku: příznivost (4..)

2. Ctnosti k pořádánížádostivosti těla (požitek a
klid), tedy tělesných statků:

tedy

a) vzhledem k žádostivosti těla v užším smyslu: čistota (3.),
b) vzhledem k žaludku: střídmost (S.),
c) vzhledem k pohodlí: horlivost v dobrém (7.).

3. Ctnosti ku pořádání pýchy živ ota (čest a vážnost),
duševních statků:
a) vzhledem ku prokazované cti: pokora (1.),
b) vzhledem k odepření cti: tichost (6.).
1. Ctnosti k pořádání žádostivosti očí:
a) štědrost záleží v ochotě z vlastního majetku:
a) odpomoci hmotné bídě bližního,
pl) hmotný blahobyt bližního (dobré účely) podporovati.

b) Příznivost záleží v ochotě, cizí blahobyt:
a) vnitřně bližnímu přáti, a
p') zevně to účastenstvím a podporou ukazovati.

2. Ctnosti k pořádání žádostivosti těla:
a) čistota záleží v krocení:
a) zapovězených chtíčů a žádostí (nedokonalá čistota),
p') tělesných chtíčů a žádostí vůbec, i v manželství dovole

ných (dokonalá čistota).
b) Střídmost záleží v krocení žádostí žaludku:
a) zdržováním se nedovoleného,
(i) mírným požíváním dovoleného.
c) Horlivost záleží v ochotě konati všechno, co pomáhá:
a) k oslavě boží a
()*)k našemu spasení.

3. Ctnosti k pořádání pýchy života:
a) Pokora záleží v ochotě:
a) rozumu, vše dobré Bohu, slabost a hříšnost však sobě

přičítati,
(9) vůle, proto se rádi ponižovati.
b) Tichost záleží :
a) v potlačování všeliké mstivosti,
(3) v krocení veškerých hnutí nespravedlivého hněvu a nevole.

Rádce duchovní. 43
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- Otázka818.Pokora jest ctnost, kterouž vše
dobré Bohu přičítáme, svou vlastní slabost a
hříšnost uznáváme a proto se rádi ponižujeme,

_ . 1. Vypravuj příběh o obrácení sv. Pavla! Kdo vlastně“ způ
sobil tuto změnu, kdo učinil ze Savla Pavla? Byl to ježíš Kri
stus, Syn Boha živého, pravý Bůh, byla to milost boží. Nikoli
svým přičiněním, nikoli svou zásluhou stal se tím, čím byl.
A proto právem vydával svědectví pravdě slovy: »Milostí boží
jsem, co jsem. a Připisoval toliko Bohu, co dobrého na sobě měl,
byl pokorný, neboť pokorný vše dobré Bohu přičítá, připisuje.

" Když zmužilá ]udith přemohla Holoíerna a z ležení do města
šla, ukázala hlavu Holofernovu a řekla: »vaaltež Pána Boha,
jenž neopustil těch, kteří doufají. v něho, a nepřítele rukou mou
zabil.: Judith zachránila město Bethulii, vykonala něco dobrého;
vyzývá však lid, 'aby chválil koho? Proč má Chváliti Boha? Pro
tože její rukou zabil nepřítďele Co dobrého vykonala, přičítala
Bohu, byla pokorná.

Vypravuj příběh o íariseovi a publikánu! jaký byl fariseus?
Pyšný, protože sebe sama přeceňoval.

Hle, právě opačně se chová publikán. Jak nazývá sebe sama?
Hříšníkem. On svou hříšnost sám uznával, byl pokorný. Htíchu
se často dopouštíme ze slabosti lidské. Když uznával hříšnost
svou, uznával i slabost svou. Pokorný svou vlastní slabosta bříš
nost uznává. Kdy jsme pokorní? Když vše dobré Bohu přičítáme.
svou vlastní slabost a hříšnost uznáváme.

Panna Maria slyšela, že se má státi Matkou boží, že se jí
má dostati nejvyšší důstojnosti, že jest požehnaná mezi ženami.
A co odpověděla andělovi? »Aj, já dívka Páně, staniž se mi podle
slova tvého.: Pokládala se za dívku, služebníci Páně, ráda se po
nížila, byla pokorná. Pokorný se rád ponižuje. Kdo jest pokorný?

Co jest pokora?
2. Nejlepší příklad pokory sám dal Ježíš Kristus. Neboť,

ačkoli Bůh, přece vzal přirozenost lidskou na sebe, stal se člově—
kem; za matku si vyvolil chudou pannu, nechtěl se naroditivpa
láci královském, vůbec v žádném lidském příbytku, nýbrž ve
chlévě; žil v největší poníženosti, laskavě jednal s lidmi, i s nej
většími hříšníky, jak nám toho příklad dává Maří Magdalena,
žena u studnice jakubovy, žena v cizoložství nalezená. Trpěl a
umřel na kříži smrtí tehdáž nejpotupnější. Jaký krásný příklad
dal nám Ježíš, abychom i my ho v pokoře následovali!

Ale i slovy doporoučel svým věřícím pokoru. »Učte se ode
mne (ne svět stvořiti nebo divy činiti, nýbrž) neboť jsem tichý a
pokorný srdcem.<

Kdysi se hádali učedníci, kdo jest nejvyšší mezi nimi. Iřekl

Ježíš: »Kdo z vás chce býti nejvyšší, nechat jest vaším služebníkemlc
3. Při kázání horském vypočítával ]ežíš stupně, po kterých

člověk kráčí ke spasení, k dokonalosti. Na první místo klade po
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koru. »Blahoslavení chudí duchem, neboť jejich jest království
'nebeské.c Je tedy pokora první stupeň dokonalosti, vede k do
konalosti. Čím vyšší dům chce kdo stavěti, tím hlubší základy
dlužno kopati — a čím kdo dokonalejší, tím pokornější jest.

VypraÍWujpříběh o sv. Filipu z Neri a jeptišce, vpověsti svatostistOjic . .
Ze slov Spasitelových: »Blahoslavení chudí duchem, neboť

jejich jest království nebeskéc, se vyrozumívá, že pokora vede ke
království nebeskému, k věčnému spasení. '

Kristus Pán kdysi řekl: »Kdo se sám povyšuje, bude po
nížen, kdo se sám ponižuje, bude povýšen.: Z toho vidíme, že po
kora vede k povýšení;

Ještě jiná slova Spasitelova jsem vám řekl: »Učte se . . .,
tak najdete pokoj pro srdce vaše.< Tato slova ukazují, že po
korou docházíme duševního pokoje.

Publikán pokorný odešel do domu svého ospravedlněn, Bůh
mu hříchy odpustil. Příběh ten nás tedy poučuje, že pokorou do
cházíme odpuštění hříchův.

Pohanský setník byl také pokorný. »Pane, nejsem hoden . . ..
A proto vyslyšel Kristus Pán prosbu jeho a řekl k němu: :]di,
a jak jsi uvěřil, staň se tobělc A uzdraven jest služebník v tutéž
hodinu. Pokorou tedy docházíme vyslyšení modliteb, když jsme
pokorní, rád Bůh naše modlitby vyslyší.

Pod čárou máte ještě jiná slova Spasitelova: »Bůh se pyš
ným protiví, ale pokorným dává milost.: Tedy pokorou dochá
zíme také milosti.

Proč máme býti pokorní? ProtožesámježíšKristus
byl pokorný a slovy sám pokoru doporučoval, protože pokora
vede k dokonalosti, k věčnému spasení, k povýšení, protOže po
korou docházíme duševního pokoje, odpuštění hříchův, vyslyšení
modliteb, milosti boží.

4. Prostře dky. Protože vše dobré od Boha máme, má
křesťan se modliti, aby nabyl pokory. Modlitba jest tedy první
prostředek k získání pokory.'_Můžeme tak činiti krátce slovy:
»Pane, pomoz mi, abych byl pokornýlc ' '

Pán ]ežlš měl trnitou korunu na hlavě, snášel trpělivě po
směch a potupu. Pro koho tolik trpěl? Když nám připadnou
pyšné myšlenky, snadno je zapudíme, když budeme pozorovati
Krista trpícího. Svatá Alžběta nosila zlatou korunu, v kostele ji
sundala. Když byla tázána, proč tak činí, řekla: _rSpasitel můj má
zde trnovou korunu, jak bych já, ubohá hříšnice, mohla nositi
zlatou korunu?: Když pak po smrti svého manžela byla zapu
zena a pronásledována od lidí, kterým dříve dobrodiní prokazo
vala, zůstala klidnou a pokojnou; odkud brala k tomu sílu? Druhý
prostředek k získání pokory je tedy rozjímání o Spasiteli, zvláště
o jeho umučení.

Král Šalomoun byl hezký, bohatý, vážený a moudrý, a přece
řekl: »Marnost nad marnost, a všechno jest marnost.: Myšlenka“

*
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na to, že jest na světě všechno marnost, jest také dobrým pro
středkem k získání pokory. Proč se svatí tak rádi dívali na lebku?
Ukazovala jim marnost všeho na světě, pobízela je ke ctnostem,
zvláště také k pokoře.

O tom, co jest ti ke cti, mluv zřídka a co nejméně. Když
něco činíš, nečiň to, aby ses lidem zalíbil, nýbrž především hled,
aby ses Bohu líbil.

Otázka819. Štědrost jest ctnost, kterouž jsmě
ochotni nuzným ze svého majetku udíleti a k do
brým účelům přispívati.

1. V zajetí assyrském žil bohabojný Tobiáš. Chodil ke spolu
zajatým židům, napomínal a těšil je. Uděloval také každému ze
statku svého, pokud mohl, krmil lačné a nahým oděv dával,
mrtvé přes zákaz krále v noci uctivě pochovával. Když pak po
sílal syna Tobiáše do Ráges pro peníze, dával mu mnohé spaSi
telné napomenutí ; mezi jiným pravil: »Dávej almužnu ; majetku
svého! Budeš-li míti mnoho, dávej mnoho; jestliže málo míti bu
deš, i z mála rád udělujřc A hle, za své dobré skutky byl opět
od slepoty uzdraven, jak mu archanděl Rafael naznačil slovy:
»Modlitba s postem a almužnou lepší jest než poklady zlata na
shromažďovati.<

Vidíte štědrého Tobiáše. Byl ochotný nuzným ze svého ma
jetku udíleti. Byl-li kdo lačný a potřeboval pokrmu, rád, ochotně
mu pokrm dal; byl-li kdo nahý a oděvu potřeboval, rád, ochotně
mu oděv dával.

Člověk, který potřebuje pokrmu, oděvu neb něčeho jiného,
jest potřebný, nuzný. Nuzným udílel rád ze svého majetku. Zci—
zího majetku nemá nikdo udíleti, děti, služební nemají bez vě
domí a svolení rodičů neb představených udíleti. Kdo jest tedy
štědrý? Kdo ochotně ze svého majetku nuzným uděluje, čeho
potřebují. A nejen Tobiáš byl štědrý, i syna svého napomínal,
aby byl štědrý. Kterými slovy?

Fariseové také dávali almužnu, ale přecejich Pán ježíš proto
nechválil — a proč? Protože před sebou vytrubovali, aby byli
ctěni. od lidí. Čemu se z toho učíme? Neměli bychom ctnosti
Štědrosti, nebyli bychom v pravdě štědří, kdybychom z majetku
svého nuzným udíleli pro lidskou chválu, aby nás lidé chválili a
ctili. Chceme-li býti v pravdě štědří, třeba bychom tak činili
z lásky k Bohu, z lásky k bližnímu.

Ale řeknete: My jsme sami chudí, nemůžeme nikomu nic
dáti, nemůžeme býti štědří. A přece i chudí mohou býti štědří,
i jsou leckdy poměrně štědřejší než boháči. Ježíš se jednou díval
v chrámě, kterak lidé metali peníze do pokladnice. Mnozí bohatí
dávali mnoho. Přišla také chudá. vdova a vhodila tam dva malé
penízky, asi 2 haléře. Vida to Ježíš, řekl učedníkům svým: »Amen,
pravím vám, tato chudá vdova obětovala více nežli všichni ostatní.
Nebo tito dávali z toho, co jim zbývalo, ale tato tam dala všechno,
co měla.: Vidíte, byla chudá, dala jenom 2 haléře, apřeceji Pán
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]ežíš tak chválí. Tedy i chudí mohou býti štědrými. Bůh se ne
dívá tak na dar, co dáme, nýbrž dívá se spíše na srdce, na
úmysl, se kterým dar dáváme._ A tu má leckdy malý dar, od
srdce daný, větší cenu než veliký dar, který nedáváme od srdce.
Což může býti menšího než sklenice vody, a přece dí ježíš:
»Kdožkoli podá vám jen číši vody studené kpití ve jménu mém,
zajisté, pravím vám, neztratí odplaty své.< Hle, to může učiniti
i nejchudší, a nepozbude odplaty své.

Stědrý také ochotně přispívá z majetku svého k dobrým
účelům: ke cti a chvále boží a ku prospěchu bližního: stavba
a ozdoba chrámu Páně (spolek sv. Bonifáce), stavba nemocnice,
chudobince, dobrého, katolického tisku atd. Sv. Alžběta je nám
vzorem.

Co jest tedy štědrost?
2. Abych vás ještě více ke štědrosti povzbudil, poukáži ina

některé výhody, které nám ze štědrosti vyplývají.
a) V Caesarei bydlel římský setník Kornelius. Žil nábožně

a bohabojně s celým domem svým, dával lidu mnoho almužny
a modlil se k Bohu bez přestání. Proto poslal Bůh k němu sv.
Petra. a ten ho pokřtil. Ve křtu sv. byly mu hříchy odpuštěny.
Vidíte, štědrostí docházíme odpuštění hřichův.

b) Při posledním soudu řekne soudce, ježíš Kristus, spra
vedlivým na pravici: »Pojd'te, požehnaní . . ., neboť jsem byl
l_ačný. . .c Hle ti na pravici přijdou do nebe, poněvadž byli štědří.
Stědrostí tedy docházíme věčné blaženosti.

c) Pán Ježíš pravil: »Dávejte a bude vám dáno.< ]estliže
chceme sami časné statky dostati, máme sami také dávati.

Příběh o proroku Eliáši a vdově v Sareptě. Byla chudá
vdova; pro štědrost však jí Bůh tak požehnal, že neubývalo mouky
v nádobě ani oleje v láhvici. Tak Bůh odměňuje štědrost i čas
nými statky.

Slyšeli jste již, že Bůh navrátil starému Tobiáši zrak pro
jeho štědrost. Hle, štědrosti docházíme časných statků i nzdra-
vení.

d) Slyšeli jste také slova, která řekl anděl k setníkoviKor—
neliovi: '

»Modlitby tvé a almužna vstoupili před Boha.: jeho mo
dlitby byly vyslyšeny, protože s nimi spojoval almužnu. Štědrostí
docházíme dále vyslyšení modliteb.

e) V Kafarnaum vystavěl římský setník na svůj náklad školu.
A dobře se mu za to odměnili. Nebot když služebník na smrt
onemocněl, šli starší města ke Kristu Pánu a prosili ho, aby při
šel a uzdravil ho. Vypravuj též příběh o Tabithě. Tyto dva pří
klady nás poučují, že štědrostí získáme si přátele, kteří za nás
prosí, kteří se za nás modlí.

Proto rádi a vhodné udělujme z majetku svého nuzným a
přispívejme k dobrým účelům, buďme štědři z lásky k Bohu a
bližnímu, nebot štědrostí docházíme odpuštění hříchů, věčné bla
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ženosti, časných statků i uzdravení, vyslyšení modliteb, získáváme
si ji i přátele, kteří se pak za nás modlí.

Otázka820.Čistota jest ctnost, kterouž krotíme
všecky chtíče a žádosti, jež stydlivost urážejí.

1. Vypravuj příběh o ]osefu egyptském a o Susanně!
]osef ani Susanna nechtěli duši svou poskvrniti hříchem; již

sám vnitřní cit, stydlivost, jim pravil: »Nedej poskvrniti duše
své. A oni tohoto hlasu uposlechli a vystříhali se,aby stydlivosti
neporušili. Byli lákání od zlých lidí, aby hřešili, ale v sobě sa
mých měli také chtíče a žádosti, které je ke zlému svésti chtěly,
tyto chtíče a žádosti má v sobě každý člověk, jsouť to následky
dědičného hříchu.

Sám sv. Pavel naříká na ně (Řím, 7, 23—25.): »Vidím jiný
zákon v údech svých, kterýž odporuje zákonu mysli mé, a jímá
mne pod zákon hříchu, jenž jest v údech mých. . _. (l. Kor. 9,
27.): »Trestám tělo své a v službu je podrobují, abych snad, když
jiným káži, sám nebyl zavržena Tedy sv. Pavel trestal tělo své,
v službu je podroboval, krotil všecky chtíče a žádosti svého těla,
které stydlivost urážejí, aby nebyl zavržen. Byl čistotný, přemáhal
tělo své, krotil všecky zlé chtíče a žádosti; takimy máme všecky
chtíče a žádosti těla přemáhati, krotiti, jak se modlíme: >Tělo,
svět, ďábla přemáhám.:

Kdo jest tedy čistotný? Co jest čistota?
Ivám dal Bůh tento přirozený cit, stydlivost, do srdce.

Tento přirozený cit stydlivosti poučuje nás, co jest počestné aco
jest nestoudné. Proto bedlivě se střezte všeho, co jest nepočestné,
nestoudné, jak vám to stydlivost praví. Kdo na tento cit dbá a
vše v ošklivost si béře, co jest nepočestné, jest stydlivý, cudný,
čistotný.

Tato stydlivost nejen se může porušiti, může se také poka
liti, uraziti. Ona jest jako zrcadlo. Zrcadlo se může rozbíti, může
se však také pokaliti, uraziti. Když jest pokalené, uraženě, není
pěkné, ztratilo svou krásu. Tak istydlivost ztrácí svou krásu,
když se i jemným dechem nečistým, nečistou žádostí poskvrní.
Stydlivost jest jako lilie Lilie ztrácí také krásu, je-li naplněna
třeba jemným práškem. Tak i stydlivost se kazí i lehkým hří
chem nečistoty! Kdo chce býti v pravdě čistotným, vystříhá se
1 všehp, co by stydlivost uraziti, pokáleti mohlo.

Rekl jsem vám již příklady čistoty: egyptský josef, Su
sanna, sv. Pavel. Nejlepší příklad z lidí nám dala Panna Maria,
»panna nejčistotnějšícc. 1 jiné svaté, jako Anežka, Lucie, Voršila

' raději prolily krev, než by se byly poskvrnily. Tak miloval či—
stotu také sv. Alois, sv. Stanislav, který jako hoch od ostatních
utíkal, když uslyšel nějaké méně počestné slovo. Hle, jak bedlivě
krotil své chtíče a žádosti, které urážely stydlivost.

2. Proč si mámečistotu oblíbiti, zamilovati,
čistotným'i býti?
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Pro její krásu, kterou hlásá zjevení boží i naše přiroze
nost.

Zjevení boží ji hlásá slovy:
»O jak krásné jest čistotné pléměc (Moudr. 4, l) cf. ot. 439.
Zjevení boží ji hlásá skutky:
Syn boží vyvolil si za matku pannu neposkvrněnou, nej

čistotnější, za pěstouna čistotného Josefa, za svého předchůdce
čistotného Jana Křtitele, ze všech apoštolů věnoval nejvíce lásky
svému »miláčkuc. panickému Janovi: Z toho vidíme, jak Bůh či
stotu miluje. Proč máme býti čistotnýmiř Protože Bůh čistotné
miluje. _

Sama přirozenost čistotu vychvaluje:
Světové dějiny o ní chválu pějí: u křesťanů, nesčetné pří

klady, jakož i u židů, ba iu pohanů: uPeršanů panenské kněžky
slunce, u Římanů vestálské panny byly veřejně uctívány, a byl-li
na popraviště veden zločinec, který potkal vestálskou pannu, byl
na místě propuštěn; kdyby se byla některá vestálská panna po
skvrnila. měla býti za živa pohřbena. Tak si již pohané vážili či
stoty! Což teprv křesťanél Proto máme čistoty dbáti, protože

nlŽjen nás činí Bohu milými, nýbrž nám i bližních vážnosti zí“s ává.

Lidský rozum praví: Krása jest pořádek, souměr; čistota
však jest pořádek mezi tělem a duší; čistota vtiskuje i zevnějšku
člověka vznešenost a krásu: nevinnost v tváři dítěte, mnohých
jinochů a panen. '

Máme býti čistotnými, nebot čistota nám přináší užitek pro
pozemský a nadzemský život.

Pro pozemský život:
Cistota přináší čest, lásku a vážnost u lidí.

istota propůjčuje tělu sílu, zdraví, dlouhý život, vytrvalost.
istota uschopňuje dušikbohatému vývoji: zušlechtujeobra

zotvornost, posiluje pamět, ostří rozum a dává zvláště vůli velikou
pevnost a sílu charakteru.

Pán ]ežíš miloval sv. Jana. Pro čistotu byl osvícen tak, že
hned s počátku svého evangelia jako orel až k nebesům se vznáší
a věčný původ Syna božího vypravuje. Čistota rozum osvěcuje.
Blahoslavení čistotní, nebot Boha viděti budou.

Když ]udith přemohla Holoferna a Bet-hulské z jeho ruky
vysvobodila, chválili ji Bethulští a volali (15, 11.): »Srdce tvé bylo
posilněno, protože jsi čistotu zachovávala.: Přičítali tedy její hr
dinské srdce, které je z nebezpečí vysvobodilo, čistotě, kterou
i jako vdova věrně zachovávala. Proto i my dbáti jí máme, po
něvadž se jí srdce, vůle naše posiluje.

.Josef egyptský, křivě obžalovaný. byl i v žaláři šťasten a
blažen, svědomí mu nedělalo výčitek. I Susanna tvrdíc, že jest
nevinná, cítila se i v tomto postavení blaženou a důvěřovala pevně
v Boha. Tak se může čistotný i v neštěstí, které ho potká, cítiti
blaženým a šťastným. Tak nás blaží čistota již zde na zemi.“ '
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Čistota však přináší nám užitek i pro život nadzemský:
Čistota již sama o sobě přináší velikou odplatu; panenská,

stálá čistota dojde pak zvláštního vyznamenání v nebi; sv. Jan
praví ve zjevení o čistých duších: »Budou následovati Beránka,
kamkoli půjde.: '

Máme býti čistotnými, protože je čistota nutná, potřebná:
Vzhledem k p0zemskému životuz.
Pro trvání a blaho jednotlivcevzhledem na zevnější statky

(peníze, čest atd.), tělesné statky (zdraví, síla), jakož i duševní
statky (pamět, rozum, obrazotvornost, vůle). Poukaž na hrozné
následky nečistoty, smilstva, v tomto trojím ohledu!

Pro trvání rodiny, státu, církve a lidské společnosti vůbec,
jak dějiny dotvrzují: záhuba rodin, států a národů, kteří se ne
pravosti oddali: Římanů, Vandalů atd.; síla a sláva čistotných
rodin a národů.

Vzhledem k věčnosti:
Sama o sobě jest nutná k dosažení věčné blaženosti: O tom

vězte, že žádný smilník nemá dědictví v království božím. (Ef. 5,
5 I. Kor. 6, 9.)

pokud jest potřebným prostředkem ke konání jiných ctností,
k věčné blaženosti nutných, které bez čistoty trvání nemají, jako
víra, naděje, láska, základní ctnosti.

O prostředcích, jak máme si zachovati čistotu, mluvili jsme
již při šestém přikázání božím. proto si je jenom zopakujme.

»Čest bud tobě poklad cenou neskonalý,
jí braň sobě statně posledním až vzdechem!
Dbej, at její zář ti nikdy nezakalí
ni skvrny stín, ni hana lehkým dechem:
nade všechen půvab cudný vděk je ženy
jejím čistým leskem libě ozářený.:

Otec ]: Dagmaře na rozloučenou. Sv. Čech: Dagmar.

Blaze duši, dokud tuší,
že s ní božská láska dlí,
v jasném zdroji víry svojí
dokud nebe zrcadlí,
dokud čisté srdce hostí
líbezný sen nevinnosti
a skráň tichý zápal svatý
libým bleskem ovíjí
jako jitra paprsk zlatý
rosný kalich lilií.

Šotek: Sv. Cech. Sebr. sp. IV. 18.

Otázka821. Příznivost jest ctnost, kterouž
bližnímuvšehodobrého přejeme,zjeho blaha se
těšímeakněmu pomáháme.
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Když anděl Gabriel zvěstoval Marii, že i příbuzná její Alž
běta obdrží syna, spěchala k ní, navštívila ji a zůstala u ní nějaký
čas a sloužila jí. Ona Alžbětě její štěstí, všeho dobrého přála,
z jejího blaha se radovala, těšila a k němu pomáhala, sloužíc jí.
Rovněž Alžběta byla plna radosti nad návštěvou Mariinou, než
ještě více se radovala, těšila se z blaha, z vyznamenání, kterého
se Marii dostalo, že se má státi Matkou boží, i zvolala: >Pože
hnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod života tvého . . .

Hle, jak Maria, tak i Alžběta jedna druhé všeho dobrého
přály, z blaha druhé se těšily a k němu pomáhaly.

Ale i Alžběta měla přátele, sousedy a příbuzné, kteří se sní
srdečně radovali, když zaslíbený čas přišel, a Alžběta syna do
stala.

Sv. Pavel nás vybízí, bychom i my, jako P. Maria, Alžběta
a její příbuzní, bližnímu všeho dobrého přáli, z jeho blaha se tě
šili a k němu pomáhali, slovy: »Radujte se s radujícími a plačte
s plačícímih

Ctnost pak, kterouž bližnímu všeho dobrého přejeme, z blaha
jeho se těšíme a k němu pomáháme, nazýváme příznivost. Co jest
tedy příznivost?

Jonathas. syn krále Saula, byl upřímným přítelem Davido
vým, a když Saul životu Davidovu chtěl činiti nástrahy, upozornil
ho na to ]onathas a radil mu, aby před Saulem uprchl. Tak také
David učinil. Tak ukázal ]onathas skutkem svou příznivost kDa
vidovi, napomáhal mu k jeho. blahu. Proto i my máme nejen
v srdci upřímně se z blaha bližního těšiti, všeho dobrého mu
přáti, nýbrž máme k němu i skutkem pomáhati. Příznivost máme
také skutky dokazovati.

Zvláště na něco vás, milé dítky, při této příležitosti upozor
ňuji. Máte příznivost ke starším lidem ukazovati tím, že je při
setkání slušně zdravíte.

Sám ježíš Kristus i po svém oslavení pozdravoval učedníky
slovy: »Pokoj vám!: I archanděl Gabriel pozdravil Pannu Marii.
Proto i vy slušně pozdravujtel Nejlepší křesťanský pozdrav jest:
»Pochválen buď ježíš Kristuslc

Blahopřání rodičům, příbuzným k svátku, k Novému roku,
k povýšení; projevení soustrasti při neštěstí, úmrtí. Vcelém svém
chování máte příznivost dokazovati, máte býti zdvořilými ke
všem, zvláště ke starším osobám, i mezi sebou. Chraňte se tedy
jiným záviděti, špatná jména jim dávati, nadávati, zlořečiti, je
urážeti, hrubých výrazů užívati!

Pohnutek k příznivosti lze užíti týchž jako při lásce k bliž
nímu a štědrosti. Proto je na tomto místě .opomíjím.

Otázka822.Střídmost jest ctnost, kterouž ne
zřízené žádosti jídla a pití odporujeme a obo
jího jen mírně užíváme.

1. Král Nabuchodonozor nařídil, aby někteří mladíci zajatí
z rodu královského a knížecího k jeho službě byli vybráni a s jeho
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'stolu stravování. Mezi vybranými byli Daniel, Ananiáš, Misael a
Azariáš. Ale tito umínili sobě, nejísti pokrmů královských, protože
požívání některých těchto pokrmů židům zákonem bylo zapově
zeno. Prosili proto nejvyššího komorníka, aby jim dával toliko
zeleninu k jídlu a vodu k pití, Komorník byl by žádosti jejich
vyhověl. »Avšak,< pravil, >bojím se krále; nebot uzří-li, že jsou
tváře vaše hubenější než jiných mladíků, dá mne ,usmrtiti.: Daniel
prosil ještě jednou: »Zkus nás aspoň po deset dní! Pak učiň
s námi, jak se tobě líbiti bude-.c Komorník vyslyšel prosbu jeho.
Po těch dnech pak bylo líce jejich krásnější a plnější nežli všech
ostatních mládenců, kteří jedli jídla královská. Dával jim tedy ko
morník i dále toliko vařeniny a vodu. Bůh jim dal rozumnost a
moudrost.

Podobně byl střídmý sv. Jan Křtitel, který, jsa synem židov
ského kněze, lehko mohl míti jídla vybraná, ale spokojil se ko
bylkami a divokým medem.

Střídmí byli také sv. poustevníci na poušti, jídali jen kořínky
a zeleninu. '

Střídmí máme býti i my, máme odporovati nezřízené žádosti
jídla a pití 'a obojího jen mírně požívati, t. j. máme jen jísti a
pití, když to pořádek žádá, když máme hlad a žízeň, nikoli z mls
nosti. Člověk potřebuje pokrmu a nápoje, jídla a pití k životu
svému. Ale nezřízené žádosti jídla a pití má křesťan odpírati a
v požívání jich slušnou míru zachovávati, tím spíše, když pohlíží
na příklad Spasitele svého, který se postil 40 dní a 40 nocí. Proto
nejezte tak mnoho, až by se vám udělalo špatně.

Při jídle nebuďte hltaví a vybíraví. jezte, co vám matka
předloží. Když má dítě hlad, jí, co se mu předloží, hlad jest nej
lepší kuchař. Střídmí jsme, když nezřízené žádosti jídla a pití
odporujeme a obojího jen mírně požíváme. Co jest střídmost?

2. Prospěch. a) Ačkoli mládenci ti jen zeleninou a vodou
se spokojili, bylo po desíti dnech líce jejich sličnější a plnější
než ostatních, byli zdravější. Střídmostí stáváme se tedy zdra
vější.

b) Když se střídmostí lépe o zdraví staráme, prodlužujeme
si jí také život. Hippokrates, otec lékařů, dožil se vysokého stáří
140 let. Byv otázán, čím tak dlouhého věku se dožil, “odpověděl:
»Protože jsem se nikdy do syta nenajedl.c

c) Mládencům dal Bůh nejen plnost a krásu líce, nýbrž
irozumnost a moudrost. Také se střídmostí bystří náš rozum.

d) Kristus Pán, než počal učiti, šel na poušť a postil se 40
dní a 40 nocí. Pak přistoupil k němu ďábel a pokoušel ho tři

,kráte. Kristus toto trojí pokušení vítězně přemohl. Chtěl nám
ukázati, že střídmostí i my pokušení snadno přemůžeme.

e) Když střídmostí snadno pokušení přemáháme, docházíme
jí i jiných ctností, zvláště čistoty.

f) Když Bůh skrze proroka Jonáše Ninivetským záhubou
města pohrozil, rozhlásili Ninivetští půst a oblékli se v roucha
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kajícná. A Bůh jim odpustil pro pokání a půst. Tak střídmostí
docházíme odpuštění hříchů.

g) Mojžíš a Eliáš postili se 40 dní ve Starém Zákoně jako
Kristus Pán v Novém Zákoně. Tito dva proroci zjevili se na hoře
Táboru, kdež Kristus se proměnil před apoštoly. Sv. Vincenc F.
přičítá toto vyznamenání 'jich postu, jich střídmosti. Střídmostí
docházíme zvláštního vyznamenání.

Budte tedy střídmí, střídmostí stáváme se zdravějšími, pro.
dlužujeme si život, bystříme rozum, snadno pokušení přemáháme,
docházíme i jiných ctností. zvláště čistoty, odpuštění hříchů a
zvláštního vyznamenání v nebi.

Otázka823.Tichost jest ctnost, kterouž vše
likou mstivost potlačujeme a veškerá hnutí
nespravedlivého hněvu a nevole krotíme.

1. Tichý byl David vůči Saulovi. Ačkoli velice nepřátelsky se
k němu choval, ano i kopím po něm mrštil, zůstal David stále
tichým, nechtěl se mu mstíti, všelikou žádost po mstě, mstivost
v sobě potlačoval, ačkoli příležitost ku pomstě se mu naskytla.
Tichý byl David i vůči svému -synu Absolonovi. Když před ním
utíkal, potkal se s nim muž z domu Saulova, jménem Semei,
házel po něm kamením, zlořečil mu. Popuzen jsa touto podíostí,
řekl Abisai ke králi: >Půjdu a setnu mu hlavu.c Ale král odpo
věděl mírně a klidně: »Nech ho, at zlořečí; snad popatří Hospodin
na soužení mě a odplatí mi dobrým za toto zlořečením David
veškerá hnutí nespravedlivého hněvu a nevole krotil.

Nejkrásnější příklad tichosti nám dal Pán Ježíš sám. Když
zrádce Jidáš přišel a políbením ho zradil, odpověděl Pán Ježíš
tiše a vlídně: >Příteli, nač jsi sem přišel?: A když před Anná
šem služebník ho do tváře udeřil, pravil: >Jestliže jsem nesprávně
odpověděl, dokaž to; když jsem správně odpověděl. proč mne
tepešřc Ještě na kříži, když se mu posmívali, děl: »Otče, odpust
jim, nebot nevědí, co činílc Oorazem tichosti jest ovečka, be—
ránek, a tak o tichosti jeho již Jidáš prorokoval: »Jako ovce kza
bití veden bude a jako beránek před tím, kterýž ho střiže, oněmí,
a neotevře úst svých . A sv. Jan Křtitel o něm pravil: »Ejhle,
Beránek boží . . .c Od Pána Ježíše máme se učiti tichosti. Sám
praví: »Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.:

Od Pána Ježíše naučil se tichosti první mučedník sv. Štěpán,
když byl kamenován, nechtěl se mstíti, veškerá hnutí hněvu a
nevole krotil, ještě se za nepřátele své modlil.

I my máme býti tiší, všelikou mstivost máme potlačovati.
Když nám někdo ublíží, snadno pociťujeme v srdci žádost po
mstíti se. Bůh však pravíž »Má jest pomsta c Pomstu máme pře
nechati Bohu, Bůh každé bezpráví trestá; tuto žádost pomstíti se,
mstivost, máme potlačovati. Když jsme mluvili o hlavním hříchu,
hněvu, řekl jsem, že je spravedlivý a nespravedlivý hněv. Všechna
hnutí nespravedlivého hněvu a nevole máme krotiti. '
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Sv. František Saleský byl od přirozenosti velice nakloněn
hněvu a mstivosti. Ale přemáhal se, krotil tuto žádostivost, cvičil
se dlouhá léta; když se opět hněval, uložil si pokání za to, a
tak cvikem toho dosáhl, že byl velice tichý srdcem.

2. Výhody. a) Sv. Klement Dvořák sbíral r. 1800 pří
spěvky pro sirotky v hostinci. Místo almužny vplivl mu jeden
host do obličeje. Utřel se a řekl: »Pane, to bylo pro mne, nyní
také dejte něco sirotkům.: Tu se ulekl onen host a dal mu celé
své jmění. Tichostí přemohl člověka jej potupivšího. A tuto vlast
nost tichosti — že tichostí překonáme nepřátele — slíbil nám
Kristus slovy: »Blahoslavení tiší, nebot oni zemí (t. j. lidmi) vlád
nouti budou.< Oni lidi překonají tichostí. Více much chytíme na
trochu medu než na plný sud octa.:

b) Slyšeli jste již výrok Páně: >Učte se . . . a naleznete od
počinutí duším svým.: Kristus slibuje tichým odpočinutí, pokoj
duše. A skutečně tichý jest stále v dobré náladě, má pokoj duše.

c) Čeledín jeden nemohl se přese všechny řeči hospodářovy
zdržeti hněvu. I slíbil mu hospodář dvě koruny, když celý den
bude tichý. A čeledín se celý den opanoval, ačkoli ho spoluslu
žebníci hrozně ke hněvu ponoukali. Večer mu podal hospodář
dvě koruny a řekl: >Pro mizerný peníz mohl ses opanovati, pro
věčnou odplatu však nemůžešřc Zastyděl se čeledín a hleděl kro
titi na dále svůj hněv. Ano, tichosti docházíme věčné odplaty

Proto také vy krotte veškerá hnutí nespravedlivého hněvu
a nevole, potlačujte veškerou mstivost, buďte tiší, nebot tichostí
překonáváte nepřátele, naleznete pokoj duše, dojdete věčné od
platy v nebesích.

_ Otázka824.Horlivost jest ctnost, která nás
činíochotnýmikonativšecko,copomáhákoslavě
boží a k našemu spasení.

1. Horlivosti se nejlépe učíme od samého Spasitele svého.
Tato ctnost ho učinila ochotným konati všechno, co pomáhá
k oslavě boží. Hned, jak se narodil, proč přišel na svět, totiž aby
Bohu opět slávu získal; pělit: »Sláva na výsostech Bohul: ]eho
horlivost pro slávu boží vidíme dále v chrámě, když mu bylo
dvanáct let, an na svého pěstouna ani na Rodičku boží se ne
ohližel, když se jednalo o čest a slávu boží: »Zdaž jste nevěděli,
že já v tom, co jest Otce mého (nebeského) musím býtiPc Opět
ho vidíme později v chrámu, jak jej vyčistil a řekl: >Nečiňte
domu Otce mého domem kupeckým.c Tu se rozpomenuli, jak
jste četli v dějepravě, mučedníci jeho na proroctví Písma sv.,
v němž budoucí Vykupitel k Bohu takto mluví: »Horlivost domu
tvého strávila rnne.< Všude vidíme jeho horlivost pro oslavu boží,
domu božího Při vykonávání úřadu svého zapomínal svého vlast—
ního pohodlí, neumdleně kázal o Bohu a dobré činil.

Ale nejen byl ochotný konati všechno, co pomáhá k oslavě
boží, nýbrž byl také ochotný konati všecko, co pomáháknašemu
spasení. I tento účel naznačili andělé nad Betlemem pějící: »Na
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zemi pokoj lidem dobré vůle; Tento účel naznačují slova v Credu:
»Který pro nás a pro naše spasení sestoupil s nebe a vtělil se. . .:
K našemu spasení zvláště trpěl a umřel.

Tak nejlépe nám svým vlastním příkladem ukazuje Kristus
ctnost horlivosti, abychom i my byli ochotni konati všecko, co
pomáhá k oslavě a našemu spasení.

K horlivosti nás Pán Ježíš vybízel i podobenstvím o hřiv
nách, jak jsme otom mluvili při lenosti. (»Rádce duchovníc,
IX., 802)

Horliví byli sv. apoštolé, šli do celého světa, učili, trpěli;
vše to konali k oslavě boží a k našemu spasení. Nejhorlivější ze
všech apoštolů byl sv. Pavel; vykonal tři veliké cesty (Nový
Zákon, čl. 92, 94, 95). Když sv. Pavel a Silas šli zase jednou
k modlení, potkala se s nimi nějaká děvečka (čl. 94), mající vět
šího ducha; ta jdouc za nimi, volala bez přestání: >Tito lidé jsou
služebníci Nejvyššího a zvěstují vám cestu spasení.:

Těmi slovy krátce naznačila, proč vše konají, totiž k oslavě
Nejvyššího a k našemu spasení. Ani žalář, ani kamenování, ani
pronásledování nezdrželo ho, aby nehlásal slávu boží, aby nepra
coval ke spasení lidí.

Láska k Bohu má nás pobádati a nás ochotnými činiti,
abychom všecko konali k oslavě boží, abychom dobré dle sil
svých konali a podporovali, zlého se varovali a zlému bránili.
Laska k sobě samým má pobádati a nás ochotnými činiti konati
všecko, co pomahá k našemu spasení. Neboť sebe pro Boha mi
lujeme, když především pečujeme o spásu své duše. »Co jest
platno člověku, byť všecken svět získal a na duši své škodu
trpělřc (Ot. 334.) Láska k bližnímu má nás pobádati a ochotnými
činiti konati všecko, co pomáhá k spasení bližního. Bližního mi
lujeme jako sebe, když předevšim pečujeme o spásu duše jeho.
(Ot. 338.) K horlivosti nás napominá apoštol slovy: »V pečování
jsouce neleniví, duchem vroucí, Pánu sloužící.<

Horlivý křesťan rád se modlí, častěji jde ke sv. zpovědi a
přijímání, rád poslouchá slovo boží, navštěvuje pilně chrám Páně,
čte nábožné knihy, používá každé příležitosti, aby oslavoval Boha,
svou duši spasil a napomáhal také jiným ke spasení. Nyní se
může otázka zopakovati a nacvičiti.
_ 2. Horlivosti je třeba. Neboť bez horlivostinemů
žeme přijlti do nebe. _To řekl sám božský Spasitel: »Království
nebeské trpí násilí a jenom kdo násílí užijí, dobudou si ho.: Bez
horlivosti nejsme Bohu milými: »Poněvadž nejsi ani studený ani
horký, začínám tě odmítati ze svých úst.: Ano, bez horlivosti
nemůžeme nic dobrého vykonati: Neboť při každém dobrém
skutku naskytují se překážky, které jen horlivostí můžeme pře
moci. Buďte tedy horliví, neboť bez horlivosti nemůžeme přijíti
do nebe, nejsme Bohu milými, nemůžeme nic dobrého vykonati.

Dobrou radu dal otec synu svému: »Chovej se tak, jako
bys měl věčně žíti; žij však také tak, jako bys měl každý den
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zemříti.< Těmi slovy vybízel otec syna svého k horlivosti; pa
matujte si tuto dobrou radu a řiďte se podle ní!

Otázka825.PánJ'ežíš vele'bilvkázání nahoře
zvláště ctnosti, které jsou obsaženy v os'merublahoslavenství.

Jednou, když Ježíš uzřel zase veliké množství lidu, kteříž
přišli, aby jej slyšeli, vstoupil na horu. I posadil se s učedníky
svými. Zástupové pak stáli a seděli po stráni. Iotevřev ústa svá,
učil je, počínaje blahoslaviti ctnostné. Těmi slovy chtěl Pán ]ežíš
říci, že ti, kteří těmito ctnostmi se vyznamenávají, nalézají se na
pravé cestě k nebi.

]akožkdysi jakub viděl žebřík nebeský, po němž andělé
vystupovali a sestupovali, tak nám ukazuje Pán Ježíš v osmeru
blahoslavenství osm stupňů, po nichž máme k věčné blaženosti
kráčeti. A při každém blahoslavenství dal zvláštní přislíbení, za
slíbení. Nakreslíme si tedy nebeský žebřík, který jde ze země do
nebe, na jednu stranu napíšeme si blahoslavenství. na druhou
zaslíbení.

Otázka 826.

N E B E

Blahoslavení """""""""""""""" i""""""" Zaslíbení

& Éšávfáůtgffsm trpí pro ——--— jejich jest královstvínebeské.

7. pokojní; Šv-„»—-——--synové boží slouti budou.

6. čistého srdce; Ě—m Boha viděti budou.

5. milosrdní; Š_______ milosrdenství dojdou.

4. litgšřrlšžgějia žíznějí po spra- ;___„„_' nasycení budou.
3. lkajicí; |——— potěšeni budou.

2. tiší; ; „_ zemívladnoutibudou.

1. chudí duchem; i————»——jejich jest království nebeské,

_ ' „ICZ—E_MĚ

A. Jedny z těchto ctností odstraňují překážky, které
dosažení věčné blaženosti v cestě stojí (negativní ctnosti):

1. chudí duchem (pokora), proti žádostivosti očí,
2. tichost, protiva pýchy života,
3. lkající, protiva žádostivosti těla.

B. Jiné ctnosti spoieny jsou s k o n á n i m d o b rý e b
s k u t k ů, které k dosažení věčné blaženosti vedou (po
sitivní ctnosti):
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I. Některé vztahujíse k bližnímu:
1. milosrdenství: vůči cizí bídě;
2. pokojnost: vůči cizímu statku;
II., Některé vztahují se k n á m s a rn ý m:
1. touha po spravedlnosti oproti touze po penězích a statku;
2. čistota srdce oproti touze po hříšných požitcích;
3. trpění pro nespravedlnost oproti touze po cti a vyzna

menání.

'(K dalšímu srovnej mé kázání (dle Busla) o svátku Všech
svatých: Nebeský křížosmera blahoslavenství. »Rádce duchovnív,
XIII. 826. d.)

I. Přistoupíme-li k nebeskému žebříku blíže a pohlížíme-li
na jeho první stupeň, shledáme na něm nápis: »Blahoslavení
chudí duchem, neboť jejich jest království nnbeské.c Kdo jsou ti
blahoslavení, kteří na tomto stupni stojí?

1. Ach, volají tu chudí, nuzní, kterým bohatství schází, to
jsme my. Než Kristus nepraví: Blahoslavení chudí, nýbrž přidává:
chudí duchem. jste chudí, to se nedá popírati: ale jestliže chudí
jsou plni nevůle nad svou chudobou. plni závisti oproti majetným
a plní touhy po statcích pozemských, nejsou chudí duchem, ni
koli, duchem, srdcem, touhou jsou bohatí a snad nenasytné bo
hatí. Chudý duchem jest jen ten chudý, který svůj nedostatek
klidně a z lásky k Bohu snáší, jako ochuzený Job, který při svých
ztrátách a své nouzi volal: »Bůh dal, Bůh vzal — jméno jeho
budiž pochváleno. <

V VI. století žil v Římě docela chudý a nemocný člověk.
jmenoval se Servulus, na česky služebníček. Nemohl choditi ani
rukama pohybovati. Jeho bratři a sestry nosili ho každý den ke
kostelu sv. Klementa; tam před kostelem nábožně se modlil
a přese všechnu bídu vždy veselý a laskavý byl. Srdečně děkoval
za každou almužnu, části z ní užíval pro sebe, část daroval opět.
jiným chudým, kteří mu za to z Písma sv. předčítali. Když měl
umříti, zpovídal se ještě jednou kajícně, obdržel sv. přijímání a
poslední pomazání. Kolem stojící modlili se s ním. Tu najednou
zvolal: Tiše! Neslyšíte líbezný zpěv, který sem s nebe zaznívá?
V témž okamžiku byla duše jeho u Boha. Svatý papež Řehoř,
který tehdy v Římě žil, vypravuje, že se ve světnici, kde Servulus
zemřel, velmi líbezná vůně šířila. až tělo jeho bylo pochováno
Dne 23. prosince slaví církev sv. tohoto sv. Servula.

Sv. Servulus byl zcela chudý a přece vždy veselý, protože
snášel chudobu svou 5 odevzdaností do vůle boží. Byl v pravdě
chudý duchem, a zasluhuje blahoslavení. Kdo je tedy chudý
duchem?

Chudý, který svou chudobu s odevzdaností
do vůle boží snáší.

2. Sv. Štěpán, král uherský, byl velmi bohatý pán. Ale srdce
jeho nelnulo k penězům a statkům pozemským, proto také po
třeboval málo pro sebe, a bohatství svého užíVal k slávě boží a
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ku blahu svých poddaných. Zřídil nová biskupství, kláštery, stavěl
kostely, nemocnice a mnoho daroval chudým, vdovám a sirotkům.
Itento bohatý král byl chudý duchem, užíval bohatství svého dle
vůle boží ke cti a chvále boží a ku blahu svých spolubližních.
Chudý duchem může býti tedy i bohatý, a jest jím skutečně, když
má pozemské statky, jak praví apoštol (I. Kor. 7, 30 ), jakoby
jich neměl.

Chudý duchem je tedy i bohatý, který bohat
ství svého užívá dle vůle boží ke slávě boží a ku
blahu bližního.

3. V městě Tarsu žil otec židovský, který poslal syna svého
Šavla do ]erusalema, aby ho tam slovutný učitel Gamaliel vy
učoval. Šavel měl dobré vlohy, učil se pilně a žil přísně dle pra
videl fariseů, ale byl pyšný na své vědomosti a na svou domnělou
zbožnost, pokládal se za bohatého duchem. Křestany nenáviděl;
hlídal ,šaty těch, kteří kamenovali sv. Štěpána, ano vyprosil si
listy, aby šel do Damašku a zjímané křesťany přivedl do Jerusa
lema. Než Bůh se nad ním smiloval a zázračně ho obrátil. Po
korně potom žádal o křest sv., dal si jméno Pavel, Paulus, t. j. ,
malinký, kázal židům i pohanům horlivě evangelium, a cítil se
blaženým, že může pro Krista trpěti a umříti. Jako křesťan byl
sv. Pavel pokorný čili chudý duchem. Před křtem pokládal se za
bohatého duchem. Poněvadž Pavel přese všechnu svou velikou
učenost a hrdinskou ctnost byl pokorný čili chudý duchem, již
na zemi byl blahoslavený, ještě větší blaženosti však požívá nyní
v nebi.

Chudý duchem jest zvláště pokorný.
Tedy chudé, kteří chudobu svou 5 odevzdaností do vůle

boží snášejí, ji milují, ji si vyvolí, bohaté, kteří bohatství svého
dle vůle boží užívají ke slávě boží a ku blahu bližního, zvláště
pak pokorné jmenuje Spasitel blahoslavené a '

4. za slibuje jim království nebeské. I když jen na prvním
stupni nebeského žebříku stojí, jsou nebi mnohem blíže než svě
tácký člověk, poněvadž mají zemi s jejími statky a ctí pod no
hama svýma. Jako však chudoba, aspoň dle názoru světa, všechnu
bídu v sobě obsahuje, jelikož se při ní žádné náruživosti ukájeti
nemohou, tak obsahuje nebe všecky statky, které věčnou cenu
mají a věčně požitky poskytují.

Il. Jak těžko jest vystoupiti na tento první stupeň, tak snadno
jest s něho na druhý stupeň vystoupiti. Tento však nese nápis:
»Blahoslavení tiší, nebot zemí vládnouti budou.:

1. Sv. biskup František Salesský byl od zlých lidí velice
pomluven. Bolelo to velice sv. biskupa; někteří přátelé mu radili,
aby dal pomluvače soudně potrestati. Světec pohleděl na kříž a
řekl vlídně: »Chci následovati raději Spasitele svého, a životem
svým ukázati, že vše jest vylháno, co nepřátelé o mně rozšiřovali.:
Sv. biskup pokračoval v horlivém kázání a svatém životě. Následek
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toho byl, že si ho dobří lidé tím více oblíbili, a ' jeho nepřátelé
sami pomluvy odvolali.

Tiší jsou tedy ti, kteří netrpělivost, hněv, pomstychtivost a
všechny prudké vášně na uzdě drží, křivdy trpělivě snášejí a ke
svým nepřátelům laskavě a přívětivě se chovají.

2. ]im slibuje Kristus zemi, tuto zemi, poněvadž tiší to, co
mají, s vnitřním klidem mají, poněvadž svým klidem a trpělivostí
svou protivníky své často získávají a tak jaksi nad nimi vládnou.
Vždy dosáhneme tichostí více než hněvem, tichého člověka váží
si celý svět, kdežto hněvivý jest všude neoblíben. Když však
chudým duchem slibuje se nebeatichým země, co zbývá pyšnému
a ukrutnému jiného než peklo?

III. Než ku předu! Postupme na třetí stupeň. Co čteme zde?
»Blahoslavení lkající, nebot potěšeni budou.:

1. Maří Magdalena litovala hříchů svých, padla k nohám
]ežíšovým a počala lítostí hořce plakati. Slza za slzou stékala na
nohy Ježíšovy. jakž to zpozoroval utírala nohy jeho vlasy hlavy
své, pak je líbala a mastí mazala. Řádně plakala, lkala nad hříchy
svými, a potěšena byla slovy Páně: »Odpouštějí se ti hříchové...
Jdi v pokoji.:

Pán Ježíš blahoslaví ty, kteří lkají nad svými a cizími hříchy,
nad hříchy celého světa, nad útisky církve sv.

I apoštolové lkali, rmoutili se nad smrtí Pána Ježíše. Po
něvadž však s odevzdaností do vůle boží to snášeli, byli brzy
potěšeni při vzkříšení Páně.

R. 1521 ležel statečný důstojník těžce nemocen. Byl velmi
smutný. Ale četl dobré knihy, modlil se vroucně, a Bůh ho
uzdravil na těle i na duši. Byl to sv. Ignác. Nemoc byla pro něho
štěstím, zármutek jeho obrátil se v radost. I ti, kteří lkají nad
ztrátou jmění, zdraví, drahé osoby a to ke svému spasení použí
vají, jsou blahoslavení.

Lkající nescházejí nikde na světě, ani vchaloupce ani vpa
láci, a proto se země právem nazývá slzavým údolím, ale ne
každý zármutek vede k blaženosti; nebot jest i světský zármu
tek nad zmařenými nadějemi, plány, časnými ztrátami, a tento
zármutek působí smrt, jak dí sv. ap. II. Kor. 7, 10.

Které lkající však blahoslaví Pán Ježíš? Dle předešlého.
2. Viděli jste již, jak zaslíbení Páně: apotěšenibudouc bylo

splněno na Maří Magdaleně, apoštolech, sv. Ignáci. Tací lkající
budou potěšeni již zde na zemi odpuštěním hříchů, milostí,_kte
rou pro sebe a jiné vyprosí, vnitřními, čistými a sladkými ra
dostmi, o nichž sv. Augustin dí: »Sladší jsou slzy pokání a mo
dillby než radosti divadla.-= Největší však útěcha bude údělem
jejich na onom světě. Tu »setře Bůh všelikou slzu s očí jejich,
a smrti více nebude, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti nebude
více, nebo první věci pominulyc. (Zjev. 21, 4.) Blaze nám, _když
k těmto lkajícím náležíme, když se na tomto třetím stupni ne

Rádce duchovní. 44
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beského žebříku nalézáme. Chudobou duševní potlačilijsme pýchu,
tichostí hněv a zármutkem hříchy své jsme odkáli.

IV. Pány nad hříchy a hříšnou žádostivostí jsouce, můžeme
postoupiti výše, na čtvrtý stupeň, na němž psáno jest: »Blaho
slavení, kteří lačnějí a žíznějí po spravedlnosti, neboť nasycení
budou.:

1. Kdo z vás měl již veliký hlad? Po čem jsi tehdy tOUŽllP
' Kdo měl již velikou žízeň? Po čem jsi tehdy toužil? jako hla

dový má vřelou touhu po jídle a žíznivý po nápoji, tak má
míti křesťan vřelou touhu po pravdě a ctnosti, t. j. po spra
vedlnosti.

a) Mat. 15. praví Pán: >Lítost mám nad zástupem, neboť.
již tři dny vydrželi u mne a nemají co jísti.: Tito dobří lidé měli
vřelejší touhu po evangeliu, po pravdě než po pokrmu. Protože
měli tak vřelou touhu po slově božím, nasytil je Pán Ježíš ne
jen duševně, nýbrž i tělesně. Křesťané chvátají s radostí na, ká
zání; jakou touhu ukazují? Tak i vy ukážete touhu po spraďedl—
nosti, po slovu božím, když při vyučování sv. náboženství pilně
pozor dáváte, doma katechismu a biblické dějepravě pilně se
učíte.

b) Augustin byl učený muž, ale při tom pyšný, a otrok
svých náruživostí a vášní, jak sám vyznává. Tu slyšel a viděl,
jak prostí, neučení křesťané v pravdě moudří a s milostí boží
také ctnostní a blažení byli.“I řekl sobě: když jiní mohli nalézti
cestu do nebe, proč i ty ne, Augustine? Tu vzbudil v něm Bůh
vřelou touhu po křesťanské ctnosti, po spravedlnosti. Po křtu sv.
bojoval proti vášním a shledal, že zachovávání přikázání božích
není těžké, nýbrž snadné, oblíbil si ctnost a spravedlnost kře
sťanskou. V této ctnosti a spravedlnosti nalezl své štěstí a
blaho.

Hlad a žízeň po spravedlnosti jest tedy vřelá touha po
pravdě a ctnosti, po dokonalosti, po všem, čím se spravedlivými
a dokonalými stáváme, po slovu božím, po modlitbě, po sv. svá
tostech, Sv. Bernard dí: »Nikdy neřekne spravedlivý: Dosti
jest, nýbrž vždy lační po spravedlnosti, a kdyby věčně žil, sna
žil by se býti vždy spravedlivějším.:

2. Naproti pozemským přáním a žádostem, které rozrušují
a trápí, není tato touha po spravedlnosti obtížná a neuspokoju
jící, nýbrž nasycuje a oblažuje; jzž zde počíná slíbené nasycení,
které vyplývá z dobrého svědomí, z pokoje a radosti Ducha sv.
a záleží v plnosti milostí, které Bůh tím štědřeji uděluje, čím
vřelejší touhu po nich máme. Nejúplnější ukojení hladu a žízně
po spravedlnosti nastane teprve na onom světě dle slov Spasi—
telových (Luk. 22, 29., 30.): »já vám způsobují, jak mi způsobil
Otec můj, království, abyste jedli a pili za stolem mým v krá
lovství mém.< '

V. Máme-li však na žebříku vždy výše stoupati, nesmíme se
spokojiti jenom milostmi, kterými Bůh naši touhu po spravedl



—691—

nosti nasycuje, nýbrž musíme také sami ruku přiložiti a doplniti
ji skutky lásky. Proto zní nápis pátého stupně: »Blahoslavení
milosrdní, nebot milosrdenství dojdou.:

1. Vypravuj podobenství onemilosrdném služebnikul Kdyby
byl býval milosrdný oproti spoluslužebníku svému, byl by také
u Boha milosrdenství došel. Naproti tomu jak krásně jednal mi
losrdný Samaritán! Milosrdný jest, kdo z pravé lásky k Bohu
a bližnímu snaží se dle sil svých odpomoci tělesným a duchov
ním potřebám svých bližních. To se děje skutky tělesného a du
chovního milosrdenství.

Sv. jan almužník měl často pokladny prázdné; tu mu po
sílal Bůh neočekávaně bohaté, kteří rádi mu opět pokladny na
plnili. Tobiáš byí milosrdný, jak ho odměnil Bůh za to?

2. jako hříchu trest, tak odpovídá milosrdným skutkům od
měna. již na tomto světě zjeví se milosrdným Bůh, odpustí jim
hříchy, časné tresty za hřích zmírní, před mnohými útrapami je
ochrání. Na onom světě nebude jich souditi dle neúprosné spra
vedlnosti'své, nýbrž odmění je vedle svého neskonalého milosr
denství. Za svou almužnu na. zemi obdrží bohatou almužnu
v nebi.

VI. Na šestém stupni shledáváme zlatá písmena: »Blaho
slavení čistého srdce, neboť Boha viděti budou.<<

1. Otázka 623. Míti čisté svědomí (srdce) jest býti alespoň
beze všech těžkých hříchů, neboli býti ve stavu posvěcující milosti.

Bůh stvořil Adama a. Evu ve svatosti a spravedlnosti, byli
beze všech hříchů, byli ve stavu posvěcující milosti. Pokud měli
čisté srdce, poznávali Boha dokonale a hleděli poslušnosti se mu
zalíbiti.

Bůh uchránil Pannu Marii před poskvrnou dědičného hříchu;
již v prvním počátku svého žití byla čistá — nazývá se v lita
nii Panna nejčistotnější. Ale i všelikého osobního hříchu se vy
varovala.

I my jsme byli osvobození od dědičného hříchu na křtu sv.
Kdo tuto křestní milost si zachová a žádného, alespoň těžkého
hříchu na svědomí nemá, má čisté srdce. Kdo může jmenovati
takové nevinné duše? Ano, sv. Jan, miláček Páně, sv. Pankrác,
Pantaleon, Leopold, Alois, Stanislav Kostka, s'v. Anežka, Kate
řina, Terezie, Alžběta a mnoho jiných nedopustili se po celý život
těžkého hříchu, a i všedních hříchů bedlivě se varovali; jaké srdce
měli? Protože všichni tito svatí čisté srdce měli, měli také veliké
zalíbení v modlitbě, v službě boží a v konání svých povinností,
stále Boha před očima měli. Protože s čistým srdcem všude Boha,
zvláště ve sv. hostii viděli, došli také milosti patřiti Bohu tváří
v tvář.

Milé dítky! Zachovejte si svůj nejlepší poklad, svou nevin
nost, svou čistotu!

Maří Magdalena byla velikou hříšnicí, ale stala se velikou
kajícnicí. Když jí Kristus hříchy odpustil, jaké měla potom srdce?

*
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Sv. Petr zapřel Pána, jak nabyl opět čistého srdce? ]aké jiné
kajícníky ještě znáte?

Poněvadž mnozí, kteří těžce hřešili, odpuštění hříchů ve
svátosti pokání došli, bylo opět srdce jejich čisté. A protože poté
až do smrti přinášeli hodné ovoce pokání, umřeli svaté a vi
dělí Boha. Kdo však bude moci jistěji v delší život doufati, ten,
který na své tělesné zdraví dobrý pozor dává, či ten, kdo lehko
myslně častěji zdraví své podkopal? Proto také křesťan, který
srdce své stále čisté zachoval, jistěji může douíati ve věčnou bla
ženost, než který? Proto s milostí boží srdce své zachováme či
stým, budeme-li se varovati čeho? Když však jsme nešťastně mi—
lost posvěcující těžkým hříchem ztratili, jak máme srdce své opět
očistiti?

Čisté srdce tedy mají, kteří jsou prosti všelikého těžkého
hříchu, kteří se zvláště starají o čistotu, ctnost to, která jest pro
tivou smilstva, kteří se chrání nečistých žádostí, myšlenek, řečí
a skutků.

2. Čisté srdce jest hodno viděti Boha. v tomto životě do
stává více smyslu pro Boha a božské věci, hlubší porozumění pro
pravdy a tajemství sv. víry, má vřelejší lásku k Bohu, větší zá
libu v modlitbě. Čím čistší byla srdce svatých, tím vřeleji také
s Bohem 'obcovali, tím jasněji se jim zjevoval, až ho nikoli zrca
dlem, nýbrž tváří v tvář viděti směli. To vidění bude jasnější a
plno požitků pro panensky čistá srdce, která následují Beránka,
kamkoli jde . . . Zjev. 14, 3. d.

VII. Kdo jest čistého srdce, stojí takořka jednou nohou již
na sedmém stupni, který nese nápis: »Blahoslavení pokoiní, ne
bot synové boží sloutibudou.c_Abychom byli pokojní, třeba nám
čistého srdce. Kde to není, tam vládne nepokoj, poněvadž se
vždy smyslnost proti rozumu a rozum proti Bohu bouří.

1. Mezi pastýři stád Abrahamových a Lotových nastal svár,
což hnětlo a bolelo Abrahama pokoje milovného. Vypravuj dále!
Pokojný byl Abraham.

Sv. Václav, kníže český, též velice miloval pokoj. Když otec
jeho Vratislav zemřel, počala matka Drahomíra sama nemoudře
vládnouti a popudila proti sobě německého císaře Jindřicha I.,
kterýž s vojskem až ku Praze přitáhl. — Tu sv, Václav nepříteli
v ůstrety vyšel s vojskem. Dříve však osobní rozmluvy s císařem
sobě vyžádal, k pokoji ho pohnul, tak že upustil od b0je a spo
kojil se s malým poplatkem. — Podobně, když Radislav, kníže
kouřimské, vtrhl s velikou silou do území knížectví pražského,

, sv. Václav pro ušetření krve lidské chtěl spor ukončiti soubojem.
Radislav se poddal, Václav mu ochotně odpustil a trvalý pokoj
s ním učinil. — Také s bratrem Boleslavem hleděl zachovati po
koj a jemu ——bratrovrahu — umlraje odpustil.

Již mezi dětmi jsou leckde sváry; jak se budete chovati,
když chcete býti dítkami božími? »Moudřejší ustoupí,c praví pří
sloví, proč?
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Pokud můžeme, máme se všemi lidmi žíti v pokoji. Než,
bohužel, jsou lidé, kteří nechtí dáti pokoj, stále nespravedlivě
požadavky činí nebo chtějí, aby jiní stali se účastnými jejich zlých
skutků. To by byl falešný, hříšný pokoj, poněvadž křesťan má
více milovati Boha, sebe a bližního, nežli hřích.

Sv. Tomáš byl ve XII. století arcibiskupem v Canterbury
v Anglii. Prokazoval králi jindřichu II. patřičnou úctu a posluš
nost ve všech světských věcech. Poněvadž však král chtěl také
v duchovních věcech panovati a práva církve sv. porušiti, upo
zornil sv. Tomáš krále na to s počátku mírně, když však to ne
pomáhalo, vyjádřil pevně a rozhodně, že dané nespravedlivé zá
kony ve věcech církevních z bázně před Bohem az vážnosti před
králem nemůže nikdy schváliti, ať se stane cokoliv. Král se nad
tím horšil a řekl před několika pány: »Se všemi lidmi v zemi
mohu v pokoji žíti, jen jediný kněze — mínil tím arcibiskupa ——
»nechce dáti pokoj.: Čtyři páni vyhledali potom arcibiskupa, za
vraždili ho ukrutně před oltářem, míníce, že prokáží tím králi
milou službu. Kdyby byl arcibiskup nespravedlivé požadavky krá
lovy schválil, byl by ovšem pokoj zachován; jaký by to býval
však pokoj? Protože však Tomáš raději chtěl všechno vytrpěti
nežli falešný, hříšný pokoj míti, zemřel jako mučedník. Tak také
musí leckde otec, ač je mu to nemilé, nehodného syna pokárati,

Pokoj je trojí, máme míti pokoj s Bohem, s sebou a s ji
nými. Hleďte míti pokoj s celým světem, pokud se to bez hříchu
státi může. Ale nejen to, nýbrž hleďte i jiné k pokoji přivésti a
všemi způsoby je poutem lásky spojovati.

2. Tito pokojní nazývají se synové boží pro podobnost, kte—
rou mají s Otcem nebeským, s »Bohem pokoje: a s Ježíšem Kri
stem, >knížetem pokojec, při jehož narození kůrově andělští po
koj lidem na zemi zvěstovali, který svou krví, již na kříži prolil,
'zjednal pokoj mezi Bohem a člověkem.

VIII. Nuže, pozdvihněte oči, neboť ještě nestojíme na po
sledním stupni, rozšiřte srdce svá, neboť velikých věcí vyža
dují slova, která osmý stupeň krášlí: »Blahoslavení, kteří proti
venství trpí pro spravedlnost, nebotjejichjest království nebeské <
Abychom dospěli k vrcholu žebříku, nepostačí jen jednati, nýbrž
i dovésti trpěti. Kdežto ostatní blahoslavenství nás k rozličným
činnostem vybízejí, vyzývá nás poslední stupeň ke snášení proti
venství. A skutečně statečnost se jeví. jak dí sv. Tomáš, mnohem
více snášením protivenství než konáním velikých skutků; trpěti
jest těžší než jednati. Ale ne každé utrpení zasluhuje blahosla
venství.

1. Nedávno v blízkém městě zatčen byl poštovní úředník, pro
tože zpronevěřil 20.000 K. Trpí pro spravedlnost? Nikoli. Trpí,
protože byl nespravedlivý. Vrah jest odsouzen k smrti; trpí pro
spravedlnost? Mnozí trpí pro svou lehkomyslnost, pro své hříchy,
pro své nespravedlivosti jen spravedlivý trest. Máš li náležeti
k blahoslaveným, musíš trpěti pro spravedlnost, t. j. ctnost pro
Boha, který se v tobě pronásleduje. '
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Pro spravedlnost trpěl sv, Jan Křtitel ve vězení, anoi hlavu
svou katu dal. jak? Vypravuj! Sv. apoštolové radovali se, že pro
Krista, pro spravedlnost mohou trpěti. Sv. jan Nepomucký trpěl
pro Spravedlnost, protože nechtěl vyzraditi zpovědního tajemství.
Všichni svatí mučedníci trpěli pro spravedlnost.

Tak i ty trpiš pro spravedlnost, když se ti posmívají, že
zachováváš přikázání boží a církevní, když tě haní, že nejdeš se
světem a jeho radostí a požitků neužíváš. když tě hanobí, že se
modlíš, kostel navštěvuješ, sv. svátosti přijímáš, vůbec skutky do—
konalosti konáš, pak jsi blahoslavený, protože trpíš pro spra
vedlnosr.

2. Ale pak se můžeš radovati; neboť nejen tobě království
nebeské náleží, nýbrž odměna tvá bude v něm hojná. »Radujte
se a veselte se,: připojuje Spasitel k tomuto blahoslavenství,
»nebot odplata vaše bude hojná v nebesích.: Tím větši bude od
plata, čím větší a citlivější byla protivenství, která jste pro jméno
mé, pro spravedlnost snášeli.

Tímto osmým stupněmjest žebřík dokončen; s něho kráčíme
v radosti nebeské. Budeme se tam radovati se všemi vyvolenými
a vládnouti s troijedíným Bohem na věky.

Opakujte, jak zní osmero blahoslavenství. Pokora, tichost a
pokání čistí naše srdce, proto vedou do nebe. Tohou po spra
vedlnosti a milosrdenství srdce naše se posvěcuje, proto také ve
dou do nebe. Cistotou srdce, pokojností a trpěním pro spravedl
nost dosahujeme spojení s Bohem. Ve třech oddílech vede osmero
blahoslavenstvn k nebi. Tři stupně tvoři první odstavec očištění;
které? Dva stupně tvořídruhý odstavec posvěcení; které? A které
tvoří třetí odstavec spojení s Bohem?

Otázka827.Ctnosti,jež jsou obsaženy v osmeru
blahoslavenství, se zvláště proto velebí, že jsou
přímo proti duchu světa a že tudíž konání těchto
ctnosti zvlášť uzpůsobuje pro blaženost věčnou.

Sv. jan piše (I., 2, 16.): »Všecko, co jest na světě, jest žá
dost těla, žádost očí a py'cha života, která není z Otce, ale jest
ze světa.: Tento duch světa a všecko z něho pocházející smýšlení,
mluvení a jednání jest přímo proti duchu božímu. Duch světa
praví: Blažení jsou bohatí, Kristus praví: Blahoslavení chudí du
chem. Svět praví, že urážku třeba pomstíti, Kristus praví: Blaho
slavení tiší. Svět označuje hlad a žízeň po pozemských a požit—
cích za cestu ke štěstí, Kristus praví: Blahoslavení, kteří lačněji
a žíznějí po spravedlnosti. Svět učí egoismu, sebelásce, Kristus

, učí milosrdenství k jiným. Svět pravi: Třeba světa užiti, Kristus
praví: Blohoslaveni čistého srdce. Svět praví: Stastny, kdo nepo—
třebuje nic trpěti, Kristus označuje protivenství za jistou cestu
k nebi. Tak jsou ctnosti v osmeru blahoslavenství obsažené přímo
proti duchu světa.

Kdo proto tyto ctnosti koná, jest na nejlepší cestě k nebi,
připravuje se tak nejlépe pro věčnou blaženost.
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Otázka828.]ežíš Kristus nám v evangeliu při
kázal tyto ctnosti:

. hledati nejprve království božího a spravedlnosti jeho,
, zapříti sebe,
. nésti kříž svůj,
. následovati Krista,
. tichým a pokorným býti,
. milovati nepřátele, dobře činiti těm, 'kteří nás nenávidí;

modliti se za ty, kteří nám protivenství činí a utrhají nám.

Evangelium nás učí cestě do nebe. Abychom Etouto cestou
jistě šli a nezabloudili, doporučil nám Pán ]ežíš zvláště několik
ctností.

I. Praví knám předně: »Hledejte nejprve království božího
a spravedlnosti jeho; a toto všechno (čeho potřebujete pro život
časný) bude vám přidáno.: (Mat 6, BB.) Tato slova pravil Pán
Ježíš v kázání horském; učí nás, abychom se nestarali příliš o to,
čeho potřebujeme pro život časný, poukázal na ptactvo nebeské,
neseje, ani nežne, ani neshromažďuje do stodol, a přece je Otec
nebeský krmí; poukázal na kvítípolní,'nepracuje, nepřede, apřece
ani Salomoun ve vší slávě své nebyl tak oděn, jako jednoznich.
Když se Bůh o ně stará, protože konají, co konati mohou, tím
spíše starati se bude o lidi, jestliže konají, co konati mohou. Jako
rozumní tvorové nemají tak na pozemské věcimysliti a je vyhle
dávati, mají zvláště po nebeských statcích toužiti, mají hledati
nejprve království božího; království boží jest trojí: vnás, kolem
nás a nad námi (srovnej otázku 291.); máme hleděti nejprve, aby
Bůh panoval v nás skrze víru, naději, lásku, skrze milost svou,
zvláště skrze milost posvěcující, aby královswí boží na zemi kolem
nás, totiž církev katolická, víc a více se šířilo a upevňovalo, aby
nás Bůh jednou do království nebeského nad námi přijal. O to
máme se nejprve starati. Cestou k tomuto králóvství jest sprave
dlnost, jen spravedlivý do tohoto království přijde, máme se tedy
starati o spravedlnost, máme se zlého varovati, dobré, bohumilé
skutky konati.

jestliže pozorujeme nynější svět, shledáme bohužel, že se
lidé příliš mnoho o pozemské statky, jmění, peníze, čest a slávu,
o požitky starají, o Boha, o svou duši tak nedbají. O co však
nejprve stará se dobrý křesťan?

Zajisté již jste poznali mnoho lidí, kteří hledají nejprve krá
lovství božího a jeho spravedlnosti, a právě proto také je pože
hnal časnými statky; kdo může takové lidi jmenovati? ]ob,
Jakob.

Člověk má tělo a duši. Tělo toto vzato ze země a opět do
země se vrátí, je smrtelné; duše vyšla z Boha a při smrti těla
opět se vrací k Bohu, je nesmrtelná. O obojí se člověk starati
musí, jak o tělo, tak i o duši. Avšak čím větší má cenu duše
než tělo, tím více se má člověk starati o duši než o své tělo.

GUI-booto—
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Starejme se nejvíce o duši svoul Je to tvůj nejkrásnější sta
tek, má větší cenu než zlato a stříbro i než tělo, máš jen jedinou
duši, kdybys měl dvě, mohl bys ztrátu jedné snáze oželeti; jestliže
duši ztratíš, je to ztráta nenahraditelná; jmění, zdraví, čest opět
můžeš dostati, ale ztracenou duši nikoli.

Můžeš a máš se starati také o věci k zachování tělesného
života potřebné, avšak při tom na duši svou nezapomínej, ale jí
ve všem a všudy přednost dej, o ni především a obzvláště se
starej! Co prOSpěje člověku . . . Jednohot jest potřebí, duši totiž
spasiti.

Tam, kde boží věčná záře,
sluhů svatých blaží tváře,
tam chce přijít duše má,
až si ji Bůh povolá:
a v té blahé nebes říši
tam jest pravý domov můj.

II. Zapříti sebe.
Pán Ježíš v evangeliu sv. Matouše (16, 24.) dí: »Cbcete—li

kdo za mnou přijiti, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj a následuj
mnel: Uvažujme nejprve o slovech: Zapři sebe sáml

Tu ctnost konal zvláště sv. Jan Křtitel. Co bylo jeho po
travou? Jak se odívalř Zajisté by nebyl hřešil, kdyby měl lepší
stravu a lepší oděv. Snad by to bylo jemu milejší a příjemnější
bývalo, ale odepřel si to. Dobrovolně si odepřel dovolené věci a
vzal nepříjemné na sebe. A tak se stal silným mužem.

Dobrovolně si odříci dovolené věci a nepříjemné věci na se
vzíti, abychom byli silní, dobré činiti 1 tehdy, když je to obtížno,
zlého se varovati i tehdy, když je to snadno, znamená zapírati
sebe sama, čili sebe sama umrtvovati, totiž zapírati svou tělesnou
a duševní zlou žádostivost. Co znamená sebe zapírati? Jak to
můžeš říci ještě jinak?

My sami jest smyslné naše tělo a svévolnost, která nás ke
zlému ponouká. Když křesťan smyslného těla a svévolnosti ne
poslouchá, nýbrž raději vůli boží, co přemáhá. Když křesťan byl
tak silný, tělo své a svévolnost na uzdě držeti, musí si dobro—
volně častěji co odepřiti, a co dobrovolně na se vzítiř

Tomu nás učil sám Spasitel příkladem svým: Mohl přijíti
v královském paláci na svět, mohl míti zlatou kolébku & velmi
měkkou postýlku, ale co si dobrovolně vyvolilř Jemu náleží bez
toho všechno, a jak přes to po třicet let vydělával svůj chléb?
Po 40 dní se postil a modlil, byl poslušen až k smrti na kříži,
aby konal vůli Otce svého. Celý život jeho bylo stálé zapí
rání sebe.

Sv. Pavel píše (I. Kor. 9, 27.): >Tresci tělo své a v službu
je podrobují, abych snad . . . nebyl zavržen.: Co tedy činil sv.
apoštol podle příkladu Páně?

Tak činili i jiní svatí. Spávali na tvrdém lůžku, upokojili se
prostou stravou a prostým oděvem. loni si odepřeli, co jim bylo
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milé a příjemné. Činili si tedy újmu v dovolených věcech, zapí
rali sebe. Činili tak, aby tím snáze nedovolené náklonnosti a žá
dosti přemáhali. I my máme sebe přemáhati, příjemné, dovolené
věci si dobrovolně odepříti, abychom tím snáze nedovolených věcí
se zdrželi a tím spíše do nebe přišli.

V postním přikázání navádí nás církev, abychom si újmu
činili, sebe zapírali. K čemu jest sebezápor (sebezapírání) nutný?
Abychom se naučili varovati se nedovoleného. Kdo s milostí boží
a svým Spolupůsobením to tak daleko přivedl, že pevně dle do
brých zásad jedná, jmenuje se charakterní člověk, na kterého se
můžeme spolehnouti.

Rodiče již cvičí děti v sebezapírání; praví jim: Toho neb
onoho ti nemůžeme dáti, muzíš si te odepříti. Rodiče vzali s se
bou do města hocha. Viděl ve výkladních skříních mnohé krásné
věci. Pořád říkal: »Kupte mi to!: Vše, co viděl, chtěl míti. Ani
nejbohatší člověk nemůže to všechno koupiti, Po druhé rodiče mu
řekli, že ho s sebou již nevezmou, protože všechno chce. Nemů
žeme všechny růže, všechno kvítí míti, musíme si leccos odepříti.
Rozumné dítky samy se cvičí v sebezapírání. Jsou v kostele,
někdo přichází, zvědavost je ponouká, aby se ohlédly. Dobré dítě
si to odřekne a řekne: »Nemusím všechno viděti.: Někde starší
lidé si tiše mezi sebou povídají. Zvědavé dítě chce to slyšeti,
dobré dítě si řekne: »Nemusím všechno slyšeti.: Žák si udělá
předsevzetí, že teprve bude svačiti a půjde na procházku, až si
vypracuje úlohu. Když jsi uhřát, chtěl bys čerstvou vodu pítiř
Co si odepře dobré dítě? Už máš nějaké ostré slovo na jazyku,
a tu si vzpomeneš: Zapři sebe sám, a nevyslovíš ho. Zapřel jsi
se. Vidíte, jak se můžete v sebezapírání cvičiti.

Sebezapírání nás činí v pravdě svobodnými
a štastnými.

Bojovník za svobodu ujařmeného lidu byl spoután a do ža'
láře dán; tam mu nebovolili kouřiti. Zradil vše, zač bojoval, jen
aby došel — dýmky tabáku (Dostojevský). Hle, bojovník za svo
bodu jest otrokem — dýmky.

Zapříti sebe, přemoci nějakou choutku, zvítěziti nad sebou
jest těžší nežli zvítěziti v bitvě, a bez boží milosti a bez cviku
v sebezapírání nikdo toho nedokáže. Lze mluviti o svobodě člo
věka, který jest nešťastný, že byl nucen večer si své obvyklé pivo
odepříti? Nebo o svobodě lakomce, který jest přivázán ke svému
mamonu? Nebo o svobodě hráče v karty, kterého nemohou doma
zdržeti ani prosby ženiny ani pláč dětí? Opravdu svobodaým jest
jen ten, kdo se dovede zapříti, kdo si dovede ledacos odepříti, a
to i takové věci, které jsou jinak dovoleny.

(Dokončení příště.)
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Sňatky per procuratorem.
Doba válečná přivodila i možnost sňatku per procuratorem,

kterýž sňatek býval takřka výsadou rodin panujících. Zajisté jest
správno, že se omezuje co nejpřísněji, ale proto mohou nastati
okolnosti, kdy obyčejnému muži ponechána v době válečné je
diná možnost sňatku, a to per procuratorem, aby uvedl třeba
i hmotné záležitosti své do zákonného pořádku. Proslulý Sca
vini udává hlavní zásady při uzavírání sňatku následujícími čtyrmi
body, které dávají dostatečného světla ]ežto Scavini v našich
krajinách není rozšířen v bibliothekách kněžských, bude výtažek
mnohým vítán. Scavini píše na str. 630. a 631: ve svazku III.:

Ex hodierna disciplina, etiam in Rituali probata. matrimo
nium per procuratorem celebrari potest. Et validum est non
tantum in ratione contractus, ut patet de ceteris; sed etiam in
ratióne Sacramenti, ut tenendum est: nam si contractus, ergo et
Sacramentum inter christianos; neque Ecclesia id non permitteret,
si aliter res se haberet, Neque obstat, quod postea a patribus
renovetur consensus; id enim m aj o ri 5 d u mta x a t o autelae
gratia faciendum suaderi, ait BenedictusXIVÁ) Ut
tamen procurator valeat legitime matrimonium pro alio contrahere,
jure haec necessario requiruntur:

1. Ut adsit mandatum speciale de matrimonio contrabendo;
sed sufficit etiam oretenus datum, si de eo constet. At non requi
ritur sexus diversitas; ideo procuratores esse possunt etiam duo
mares vel duae foeminae; nam non ipsi per se contrahunt, sed
de alieno contractu consensum tantummodo tribuunt.

2. Ut mandatum sit de contrabendo cum persona determinata:
matrimonium enim nonnisi cum determinata persona esse potest.
Neque procurator alium subdelegare potest, nisi ad id specialem
habeat licentiam: secus esset contra mandantis intentionem agere.

3. Ut mandatum Parocho et testibus exhibeatur, et coram
ipsis matrimonium celebretur; alioquinesset clandestinum, et nul
lum ubi Tridentinum promulgatum est. Oportet item ut man
datum ante celebrationem non fuerit revocatum (nec etiam men
taliter) a mandante. Secus mandatarius non amplius mandantis
nomine ageret.

1;De Syn. D..oec, lib. IX, c. 3. Utrum vero valeat matrimonium,
etiamsi mandans in perpetuam amentiam inciderit ante matrimonium cele
bratum per procuratorem, alii negant; quia amens habetur ut mortuus, nec
censetur tunc altera pars consentire. Alii aífirmant; quia donec revocetur,
prior consensus perseverat in virtute. Quod etiam dicendum es etsi dum
procurator contrahit, principalis dormiat; nam tunc qua: habetur intentio,
verius dicenda est virtualis, quam habitualis; cum procurator kontrahat
virtute mandati, sive consensus a principale przestiti. Neque repugnat quod
gratia abscnti et dormienti tribuatur ob consensum habitum tempore oppor
tuno. V. Liguori, Opus Mor., ]. VI. n. 82. De Lugo, De Sacram, disp. IX,
n. 139.
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4. Ut procurator mandati lines minime excedat: secus non
reíerret mandati sensus.1) In hoc tamen animadverte, quod si
conditio sit requisita a mandante, v. g., ut contrahatur sub tali
dote vel tempore, si non servetur, matrimonium erit nullum. Si
vero conditio jam sit requisita a jure, v. g., ut contrahatur prae
missis denuntiationibus, validum erit conjuginm etiam sine ipsis
initum; quia it censetur appositum a mandante juxta mentem
juris ipsius, quod quidem respicit tantum licitum.2) Attamen Pa
rochu$ non dehet propria auctoritate seu inconsulto Episcopo
tale matrimonium permittere; cum ex praxi Ecclesiae vix inter
allos quam inter principes id vigeatř)

K odstraňování konkubinátu.
Duchovní správce dobře činí, když všechny obtíže při na

pravení konkubinátu odstraňuje. V tom směru jest vydatnou úlevou
pro ubohé trosečníky ustanovení říš. zákona ze dne 9. února
r. 1850 č. 50, dle něhož listiny osob chudých. v konkubinátech
ŽljÍCICh,za účelem sňatku pro farní úřad vystavené, jsou kolku
prosté. Mnohdy malý poplatek jest překážkou nápravy. Přítomná
válečná doba jest v tomto ohledu zvlášť příznivá; proto vzpo
meňme na všecky výhody, kterých lze užití při nápravě konku
binátu.

Biskupové belgičtí o národní sebevraždě.
(Dokončení)

2.

De modo agendiconfessariorum cum
poenitentibus onanistis.

Quae modo dicta sunt de responsis ad praetextus onani
starum refellendos aptis praesertim confessarios respiciunt; hi

1) Cap Procurator, de procuratoribus, in 6.
2) Quid (quzeres) si mandans ňcte mandatum dederit? Si interius

consentiat ante mandati executionem, probabilius videtur validum matri
monium; mandatum enim per se validum est, nec aliud requiritur, quam ut
interius convalidetur. Secus, si ficte exterius mandatum dederit, licet intus
serio consenserit; nam cum nullum fuit ab initio mandatum externum, nequit
solo interno consensu validari.

3) Quod dicitur de matrimonio per procuratorem, idem dic de matri
monio per Literas; siquidem Litera: valent consensum contrahentium mani
festare. b'ponsus scribit ad sponsam, quod ipse in virum ei se tradit, et ex
tunc eam in sponsam acceptat. Sponsa item rescribit viro, et haccresponsio
legitur coram Parocho et testibus. Quamquam satis est etiam, ut vir scribat
mulieri modo relato; et sponsa, qum sponso rescribat, Literas coram Pa
rocho et testibus aperiat, legát et suum praebeat consensum. Ceterum hic
modus in praxi non admittitur ob plura inconvenientia (s. Alph., Opus Mor.,
1. VI, n. 855; Homo Ap., tr. XVIII, n. 32).
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enim tenentur, pro ofňcio suo poenitentes interrogare, monere,
redarguere. Itaque illa responsa in promptu babeant oportet:
pro singulorum autem poenitentium indole ac intelligentia, in alia
vel alia ratione erit insistendum.

Hic autem quaeritur an et quandonam confessarius de illo
vitio interragare debeat utriusque sexus poenitentes.

Huc pertinet responsum S. Ofňcii quod. die 21. Maii 1851,
declaravit »propositionem, prout jacet, esse falsam, nimis laxam
et in praxi periculosamc, propositionem scilicet quae tenet: »nun
quam expedire interrogare de hac materia utriusque sexus con
juges, etiamsi prudenter timeatur ne conjuges, sive vir, sive uxor,
sive uterque abutantur matrimonioq item responsum S. Poeni
tentiariae, die 10. Martii 1886 datum. ad quaesitum: >Quando
adest fundata suspicio, poenitentem qui ae onanismo omnino
silet, huic crimini esse addictum, num confessario liceat a pru
denti et discreta interrogatione abstinere, eo quod praevideat
plures a bona Ede exturbandos, multosque Sacramenta deserturos
esse? An non potius teneatur confessarius prudenter ac discrete
interrogareřc S. Poenitentiaria respondit: »Attento vitium infan
dum de quo in casu late invaluisse, . . . regulariter negative ad
primam partem, afňrmative ad secundam..

Quibus documentis attentis, interrogandi sunt poenitentes
utriusque sexus quando »prudens timorc seu »fundata suspicio<
onanismi adest, sine respectu ad malas sequelas per accidens ex
interrogatione sequendas. — Quae vfundata suspicio< confessario
patebit praecipue ex modo conňtendi poenitentis, necnon ex modo
vivendi vel ex vitae adjunctis confessione apertis. Interrogatio
autem Fiat >prudenter ac discretec, ne poenitens offendatur vel
scandalizetur, proinde verbis generalibus, simulque sat claris ut
ab ipso intelligi possint. Quaeri potest, v. g., num in matrimonio
vere Christiane vixerit, vel, num quoad oiňcia matrimonii nihil
conscientiam remordeat, vel etiam explicitius et generatim melius,
an se conformet divinae voluntati circa ňliorum numerum, an se
committat totaliter Providentiae divinae circa ňliorum genera
tionem. 

Quod deinde spectat ad manitz'anem iaciendam, eadem S.
Foenitentiaria, die 10. Mattii 1886, respondit: »afňrmative juxta
doctrinas probatorum auctorumc, ad quaesitum »an confessarius
qui, sive ex spontanea confessione, sive ex prudenti interrogatione,
cognoscit poenitentem esse onanistam, teneatur illum de hujus
peccati gravitate, aeque ac de aliorum peccatorum mortalium
monere, eurnque (ut ait Rituale Romanu'm) paterna charitate re
prehendere eique absolutionem tunc solum impertiri, cum suf
ňcientibus signis constet, eumdem dolere de praeterito, et habere
propositum non amplius onanistice agendi.<

]uxta hoc responsum, et juxta sana theologiae moralis prin
cipia, attento vitium etiam in Belgio late invaluisse, sequenti modo
procedendum esse judicamus.



—70l——

Nullo in casu confessarius potest positive permittere praxim
quamlibet quae directe conceptum praecavet vel impedit.

Si poenitens, dubius haerens, ipse confessarium interrogat,
docendus est malitiae gravitatem, ac monendus de gravi obliga—
tione peccatum derelinquendi: et hanc assumere debet ut absolvi
possit.

Si ex confessione spontanea vel ex prudenti interrogatione
constat poenitentem onanismo deditum esse, ipsumque gravitatem
peccati cognoscere, eadem imponenda est obligatio sese emen
dandL

Quodsi vero repetiretur poenitens in bona Fide, id est,
gravis malitiae non conscius, quid faciendum est? — Imprimis
animadvertendum est bonarn ňdem in hac materia, omnibus theo
logis consentientibus, raro inveniri: vitium enim nimis aperte ipsi
impulsui naturali, ipsi actui pbysiologico repugnat; eoque vel
rarius apud nostrates invenietur, quod vitium jam aperte et strenue
impugnatur ac impugnabitur turn diariis publicis, turn instructio
nibus occasione missnonum babendis, et aliis mediis. Attamen
concedendum videtur, z'n casu mrz'ssz'mo et ad breve tempus, igno
rantiam a mortali excusantem, sive in viro, sive facihus in mu
liere obvenire. Quodsi in aliquo poenitente baec ignorantia de
prebenditur, et 51simul prudenter timetur ne monitio facienda
non succedat ad emendationem, sed potius ad peccatum formale,
liceret confessario tacere: nisi tamen praesumatur ipsius silentium
pervulgatum iri atque ita versurum contra bonum commune.

Quibus omnibus consideratis, patet generatim loquendo im
ponendam esse obligationem emendationis. De rarissima autem
exceptione huic regulac facienda ipsi confessario, pro individuo
poenitente, prudenter juxta principia posita dijudicandum erit.

Quaeritur autem: nonne monitio facilius omitti possit relate
ad mulierem quam ad virum, seu nonne ,mulier ob gravem causam
possit permissive se habere relate ad actum viri onanisticumř
Qnomodo ipsa docenda et monenda est?

Ad hanc quaestionem solvendam, distinctione opus est; et
proinde ut confessarius rite monere possit, oportet ut vel pru
denter possit praesumere vel etiam discreta interrogatione cognos
cere modum qui adhibetur.

Si mulier in actum onanisticum, quovis modo exerceatur.
consentit. vel illum querimoniis suis vel aliter ipsa provocat, con
stat ipsius cooperationem esse intrinsecus malam: ideoque prin
cipia de monitione facienda ipsi sunt applicanda.

Eandem cooperationem in se malam praestat mulier, cum
ad generationem praecavendam ipsa instrumento praeservativo
vel infusione liquidi occisivi utitur: cumque lotione merae aquae
frigidae idem effectus obtineri possit, idem in hoc casu statuen
dum videtur.

Quodsi contra vir involucrum adhibet quo actum onanistice
exerceat, nec uxori licet ullo modo huic actui, in se vitiato, co
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operari: solummodo ob gravissímam .causam, scilicet ob timorem
mortis vel mali huic aequiparandi, ipsi liceret non resistere op
pressori. _

Quodsi tandem vir in actu exercendo sese retrahit, per se
loquendo licet uxori ob gmve'm causam sese permissive habere
relate ad viri peccatum. Attamen ipsi imponenda est obliga io
ut, omni quo possit modo, praesertim precibus et blanditiis, virum
a pessímo illo peccato avertat. Etiam in hoc casu, erga ipsam
severitati propendendum potius quam laxitati, ne ad hoc deve
niatur quod, viris a Sacramentis rejectis, subtili distinctione mu
lieres onanismo indulgentes passim admittantur.

Satagant proinde confessarii omnes, ut illum modum agendi
cum poenitentibus sequantur: innititur enim S. Sedis auctoritate
atque probata doctrina theologorum.

3.

De modo onanismus impugnandi extra
coniessionale.

Non tantum occasione confessionis vitium est oppugnandum,
sed etiam extra confessionale, sive privatim, sive publice.

Imprimis nupturientes caute praemonendi sunt, tam a pa
rocho quam a confessario, praesertim autem viri, verbis generalibus
ipsorum indoli atque menti proportionatis.

Insuper instructionibus ad populum ňdelem habitis monita
huc spectantia misceri possunt, cautn tamen modo, non quidem
ex professo sed occasionaliter, lgquendo v. gr. de benedictioni
bus divinis in numerosas familias sparsis, ac quaerendo num illis
benedictionibus aliqua ex parte non obsistant. Ex professo autem,
discretis et prudentibus verbis, de hoc vitio agendum est in sacris
Missionibus, coactis viris vel mairibu; christianis, vel potius simul
omnibus matrimonio junctis, itemque occasione recollectionis, si
alicubi existat, ad matrimonium praeparatoriae.

_Consulendum magnopere est ut parochi omnibus nupturien
tibus tradant brevem catechismum quo natura conjugii ejusque
obligationes et onera cxponantur. Optandum denique est ut
omnes qui contagioni resistere ante possint, sive medici, sive
diariorum catholicorum scriptores, sive oratores populares, collatis
viribus, suo quisque modo, necessariae huic ac valde meritoriae
pugnae arma commisceant. Conňiimus enim omnes illos, qui
Belgicam nationem voiunt sanam atque in dies validiorem, nu
biscum consentire.

Speciatim medici catholici graves suas in hac re obligationes
perspiciant, ne pericula partus exaggerent, sed potius media quibus
illa minuantur timentibus indigitent. MagnOpere etiaminterest ut
illae, quae obstetricum munus in parochia exercent, officia sua
doceántur, ut artis suae sint peritae, atque scientiae progressus
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cognoscant: ideo juvabit eas ad peritum probumque medicum
committere.

Permoti periculo gravissimo quod ex lue convalescente
populo nostro obveniet, monita illa vobis mittenda censuimus.
Minime dubitarnus quin ab omnibus, tam a clero regulari quam
saeculari, benigne excipiantur atque unanimi consensu prudenter
sed fideliter, pro ofiicii gravitate et rei momento, executioni
mandentur.

Mechliniae, 20 ]unii 1909.

'j'DESIDERATUS ]OSEPHUS, Card. MERCIER,
Archiep. Mechlin.

j- ANTONIUS, Episc. Gandaven.
1"GUSTAVUS JOS EPHUS, Episc. Brugen.
'j' CAROLUS GUSTAVUS, Episc. Tornacen.
“[ THOMAS LUDOVICUS,'Episc. Namurcen.
j- MARTINUS HUBERTUS, Episc. Leodien.
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Literatura.

Jádro křesťanské sociologie. Napsal dr. Fr. Reyl, sídelní
kanovník a docent křest. socrologie na bohosloveckém ústavě
v Hradci Králové.

Světem k Bohu. Napsal dr. ]os. Novotný.
Oba spisy vyšly v Družstevní tiskárně v Hradci Králové a

třeba spisy oba uvítati z důvodu nejednoho.

1. Sociologie dra. Reyla probírá ve čtyřech částech
tvořících spis (351 stran) základní pojmy o křesťanské nauce a spo
lečnosti. Spis výstižně ukazuje, že otázka náboženská vždy se
vrací při luštění problémů společenských. Ze má pravdu Giddings,
když dí: »Kdo netkví jen na povrchu jevů, musí uznati, že žije
v prostředí kultury, v níž všecky mravy, zřízení a zákony národní
i v nejmenších podrobnostech závisí na náboženství. Musí při
znati, že, ačkoliv veliká část lidí nemá otom ani potuchy. obecné
názory o právu a povinnosti, ideje o svobodě a autoritě a zá
kladní pilíře společenského řádu utvořily se na zásadách nábo
ženských. Bystrý pozorovatel společenských jevů shledává se kaž
dým krokem s náboženstvím, které v každém sociologickém a
filosoňckém spise za dnů našich do omrzení je odsuzováno; po—
zoruje, že i ti, kteří s opovržením od sebe náboženství odmítají,
téměř stejnou měrou podléhají vlivům náboženství jako jejich



spolulidé, ba že ani nemohou se'ubrániti vlivu náboženských ná
zorů, které vývoj současné společnosti ovládají.c*)

Spis ukazuje, jak všechny přemety filosofické nemají toho
solidního základu jako křesťanská ňlosoíie. Rovněž hlava III.
ukazuje, že křesťanský názor o člověku jako základu společnosti
jest nejsprávnější. Závěrečná stať jedná o politice a její extremech:
individualismu a socialismu. Zdá se na oko, že vědecký předmět
bude těžký pro obyčejného čtenáře, však spisovatel se postaral
o pestrost a zajímavost vrchovatou měrou. Dotekl se i nejchou—
lostivějších otázek společenských, o nichž >Rádce duchovníc po
jednal v minulých ročnících. Jmenujeme zde jen ona cizojazyčná
hesla, pod nimiž se skrývají domácí hrozné neřesti: eugenika,
euthanasia, sterilita. »Vědomí bez svědomí jest zkázou duše.:
Knize dobré musíme dáti přednost před publikacemi efemerními.
My v tomto ohledu nesmíme si stěžovati do nadprodukce. Tak
Spletitá otázka jako jest sociologie vyžaduje mnoho hlav amnoho
per. Svazek dra. Reyla knihovny »Obnovyc bude trvalou pomů
ckou našich pracovníků, proto zasloužil spis důkladný rejstřík a
to hlavně v sloupcích sestavený — což není, — aby čtenáři vý
borné pomůcky bylo hledání co nejsnadnější.

2. Spis dra. Jose fa N o votnéh o jest zdařilápopulární
obrana křesťanství pomocí přírodních věd. Již »Svatojanské Dě
dictvíc věnovalo nám spis podobný, zde spisovatel stopuje důkazy
pro sv. víru ve vesmíru, v říši rostlinné, živočišné a v člověku.
Pochybovačná část našeho obecenstva intelligentního bude míti
v knize vůdce k Bohu. Nechť jen hojně se opakují výborné poznatky
věd přírodních v přednáškách našich spolků. Získají tím naše
přednášky a nade vše získají duše posluchačů, kteří se naučí

čísáiáv knize přírody, v kterémžto oboru jsme skutečně jen abece ři. '

") Benj. Kidd, Soziale Evolution, v něm. překl 1895; citováno u ].
Pesche v uv. sp. II., 678.

Ý



)

HÁIIBE IlllGHUVNÍ.

ČASOPIS KNĚŽSTVA ČESKOSLOVANSKÉHO.

ROČNÍK .xx1_._ . „, ČÍSLO 12.

REDAKCI VEDE

Msgr. FRANTIŠEK VANĚČEK.
ČESTNÝ KOMOŘÍ ]EHO SVATOSTI, SÍDELNÍ KANOVNÍK VYŠEHRADSKÝ,

ZA PŘISPĚNÍ MNOHA ČELNÝCH SPOLUPRACOVNÍKÚ.

VYDÁVÁ

VÁCLAV KOTRBA.

Schváleno nejd. kníž. arcib. konsistoří v Praze a. v Českých Buděiovicích.

Zásilky literární račte zaslati redaktoru na Kr. Vyšehrad č. 81. — Rukopisy se nevra
cejí a za vrácení zodpovědnost se nebéře. — Honorář se vyplácí čtvrtletně aneb až po
dokOnčení práce. Po skončení ročníku třeba do čtvrt roku honorář reklamovati, kdyby nebyl

včas zaslán, jinak by propadal. Adressa autorova budiž při každé práci udána.

NOTANDA:

Upozorňujeme na řeči v době války str. 723.
Pro stávku sazečů na začátku tohoto roku jsou postní

řeči vynechány.

_. \

(v .

4' !
u ' \,"

Prvý sešit ročníku XXII. vyjde dne 20. listopadu.

. „ v PRAZE 1914. .
CYRILLOLMETHODĚJSKÁKNIHTtSKÁRNA A NAKLADATELSTvt _v;Kongu..



OBSAH.

Listy homiletické. Sirena

Neděle dvacátáčtvrtá po sv. Duchu. Církev je zrnem hořčíčným; její7rozšířenínenídílemlidským.R.S.................
Na neděli dvacátoučtvrtou po sv. Duchu. Kdy poslouchání slova božího7

přináší požehnaného ovoce? Napsal Dr. Karel L. e.hák .:0
Neděle dvacátápátá po sv. Duchu. Utočištč ped hněvem božskéhosoudce.V.Strh..................... . .
Neděledvacátápátápo sv. Duchu.Nebe—-peklo. R. S........ 713
Na neděli dvacátoupátou po sv. Duchu. Kterak se uchováme budou

cíchsoudů?NapsalDr.KarelL.Řehák ............. 715
Řeči příležitostné.

Promiuvapředsňatkem.DleFórslraV.Strh ............ 718
Installační řeč Símč jest slovo boží. — Promluvil Fr. Vaněček . . . .720
Petpomocníkův doběválečné.V.M.Váchal............ 723

Listy vědecké.

O kšesťmské spravedlnosti. Díi druhý. Dle různých pramenů napsal JanNep. jos. Holý O. Praem., farář v Holišovč(Dokončení) ..... 72
Spisy preláta dra. Ant. Skočdopole: »Učebnice bohosloví pastýřského:a>Rukověťkatechetyc...................... 75

_— „RÁDCE DUCHOVNÍ“
vycháziv měsíčních sešitech 4—5archových.

Předplatné ročně 8 ][
přUÍmá.Cyrillo-Methodčjská knihtiskúrun :: nakladatelství

V. Kotrba v Praze 200.-ll.

o o o o omlloiIMM/ď/ď/É
Zpěvník a modlitby

pro katolickou mládež na školách národních a občanských.
Sestavil Dr. Mik. Karlach, probošt vyšehradský.

“cares

Vedle dosavadního vydáni starého pořídili jsme Karlachův
zpěvnik s modlitbami v nové úpravě, od ovidajlcí oprávněným
požadavkům vzdělané moderni doby. 120 260 str.). Cena výtisku
v tuhé vazbě 32 h, 50 kusů za 13 K netto Oboji vydáni
zpěvníčku, staré i nově upravené, pošleme každému vdp. od
běrateli „Rádce Duchovniho“ ochotně zdarma na ukázku

Cyrilio-Methodějská knihtiskárna a nakladatelstvi
V. Kotrba v Praze ZOO-II.££i££2$l£dl£££i£££z



LISTY HOMILETICKÉ.

Neděle dvacátáčtvrtá po sv. Duchu.
Církev je zrnem hořčičným;
její rozšíření není dílem lidským.

»Pndobno jest království nebeské zrnu
hořčičnému.< (Mat. 13, 31.)

Podobenství dnešního sv. evangelia jest jasné a nepotřebuje
dlouhého výkladu. Zrnem hořčičným jest církev, království boží
na zemi, za jehož rozšíření a utvrzení se modlíme: »Přijd' krá—
lovství tvélc Mezi zrnem hořčičným a církví je ta podobnost, že
zrno hořčičné i církev velice se rozvíjejí. Strom zrna hořčičného
má kořeny, kmen a korunu; podobně i církev: kořeny její, to
jest její minulost, kmen, její přítomnost, koruna, její oslava ve
svatých v nebi.

P o j e d n á ní.

Církev jest opravdu zrnem hořčičným. v
1. Na nepatrném základě, na rybáři Simonu, přezvaném

Petrovi, byla vzdělána. Málo čítala s počátku přívrženců. Byla
nepatrným, pohrdaným zrnéčkem. Jenom několik nábožných žen,
několik ctihodných mužů, několik prostých, chudých lidí, kteří
byli u jiných v nevážnosti, kupilo se kolem zakladatele jejího,
Ježíše Krista. jenom Matouš byl učený, jenom Josef z Arimathie,
Nikodem a Zacheus byli zámožní, jenom Nikodem, »učitel zá
konac, byl členem velerady.

Ale přece tento nepatrný hlouček zasloužil uslyšeti zaslí—
bení: »Neboj se, malé stádce, neboť se zalíbilo Otci vašemu dáti
vám královstvílc (Luk. 12, 32.)

A to »malé stádcec rostlo. Již o prvních svatodušních svát
cích přihlásily se nové 3000 stoupenců a Pán rozmnožoval každý
den počet jejich. Když pak uzdravil sv. Petr člověka chromého
od narození, vzrostl počet mužů věřících na 5000. Velerada soudí
pro to dobrodiní apoštoly, přikazuje jim, aby nehlásali evange
lium, aby neučili ve jménu Ježíšově, ale sv. Petr praví: »Sudte

Rádce duchovní. 45
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sami, zdali je to spravedlivé před obličejem božím, abychom po
slouchali vás více nežli Boha. Neboť nemůžeme nehlásati, co jsme
viděli a slyšeli.: A v duchu těchto slov pracují apoštolé dále a
rozšiřují símě slova božíhovvíce.

Po ukamenování sv. Stěpána rozprchli se křesťané po kra
jinách judských a samařských, a tím zároveň i roznesli poklad
víry, tím rozšířena církev. Jáhen Filip káže v Samaří a církvi při
bývá veliký spolupracovník, z vůle boží seslaný: sv. Pavel, jenž
tolik národů poučil, že přísluší mu čestný a veliký název: apoštol
národů.

Do Říma zanesl símě slovva božího sv. Petr a sv. Pavel.
R. 64 zapálil zvrhlý císař Nero Rím na čtrnácti stranách: když
pak mu hrozilo nebezpečí, že nevole lidu proti němu se obrátí,
svalil vinu požáru na křesťany a jal se je strašně pronásledovati
a mučiti. A bylo jich v Rímě již velmi mnoho. Dějepisec Tacitus
svědčí, že veliké množství křesťanů bylo ukřižováno, do zvířecích
koží zašito a buď utopeno neb upáleno. Ejhle, zrno hořčičné,stále
se šířící!

Kolem roku 100 po Kristu byl v Malé Asii v Bithynii místo
držitelem Plinius Mladší. Plinius píše do Říma císaři Trajanovi:
»je udáno veliké množství osob každého věku, stavu a pohlaví
(pro náboženství Kristovo). Ten mor zasáhl nejen města, ale
i vesnice a venkov.: Z těchto slov dobře poznáváme, jak velice
strom zrna hořčičného se šířil.

A podobně dosvědčují i jiní spisovatelé, že církev, ač po
tírána a pronásledována, nehynula, ale stále se rozšiřovala. Věru,
zrno hořčičné!

Kolem r. 200 po Kristu vypracoval obranu náboženství Kri
stova křesťanský spisovatel Tertullián. V ní praví pohanům:
»Kdybychom chtěli proti vám jako nepřátelé vystoupiti, neschá
zelo by nám ani na odvaze ani na počtu. Od včerejška jsme, a
všecko jsme naplnili: Města, ostrovyu zámky, městečka, palác cí
sařský, senát, ba i hlavní náměstí v Rímě (aforumc), jenom vaše
chrámy pohanské jsme vám prázdné zanechali. Kdybychom se
vystěhovali, poznali byste, kolik je nás! Obchody by vázly, po
zemi by se rozprostřel klid.< Tertullián připomíná též místodržiteli
v Africe, že tam »skoro v každém městě mají křesťané většinUc.

Tak rostlo to nepatrné, pohrdané, šlapané seménko hořčičné,
církev Kristova, až nadešel rok 313, kdy církvi dána volnost,
svoboda dekretem milánským.

2. Toto podivuhodné rozšíření církve Kristovy nelze vyložiti
přirozeným způsobem. Vždyť:

a) náboženství, jež církev hlásala, bylo samo sebou obtížné.
Církev chtěla přetvořiti duševně celé lidstvo, a to jak v myšlení
a chtění, tak v řečích a skutcích. Co pohanům bylo svato, jako
modloslužba, božská pocta císařů, pohrdání cizozemci, to církev
zakazovala. Co jim bylo potupou, jako chudoba, čistota, pokora,
sebezapření, pohrdání časnými statky, láska k chudině, láska k ne
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přátelům, to hlásala. Není tedy možno, aby náboženství samo
o sobě přitáhlo tolik přívrženců ze řad pohanských. Dále:

b) Nástrojové, jimiž církev byla rozšiřována, byli mužové
nepatrní, rybáři, pohrdání celníci, až na nepatrné výjimky neučení,
nevzdělaní, kteří od pohanů již pro svůj židovský původ v opo
vržení byli.

c) Prostředky, jimiž hlasatelé evangelia církev Kristovu roz
šiřovali, nebyly jiné než kázání slova božího. Celkem tedy pro
středek nepatrný. Nešířili církev mocí a zbraněmi, ne lákáním
a sliby, ne rozdmychováním vášní lidských. Mohamed hlásal:
>Nevěřícího skolte jako psa; za každý krok se vám odpustí 700
hříchů a přičte zásluha, jako byste učinili 700 dobrých skutků.:
Kristus však káže a v jeho duchu církev hlásá: »Milujte nepřátele
své, dobře čiňte těm. kteří vás nenávidí, modlete se za ty, kteří
vám protivenství činílc

Odkud tedy si vysvětlíme ten zjev neobyčejný, to veliké
rozšíření církve?

3. Nejinak nežli pomocí toho, jenž slíbil: »A já, když po
výšen budu od země, všecko potáhnu k sobě.: jenž slíbil: »Aj,
já s vámi jsem. po všecky dny až do skonání světa : Jenž slíbil:
»Brány pekelné ji nepřemohou.: Ano, nejmilejší, v tom poznávám
božské poslání církve Kristovy. Dostavily se obrovské bouře, ale
stromem církve nepohnuly. Urvaly tu a tam větévku, kmen však
zůstal bez pohromy. Přišli bludaři. usilovali o zkázu církve; přišla
dvojice i trojice papežská, přišel Luthera vychloubal se: Za živa
jsem byl papeži morem, po smrti budu jeho zkázou, a hle, pa
pežství a církev trvají do dneška a nikde se nejeví životní síla
církve tak, jako v jejich missiích. I dnes má církev nepřátele, ale
1dnes má důkazy těch slibů Spasitelových, jež jste slyšeli. Čteme- li
zprávy missionářské, poznáváme, že do dneška se plní podoben
ství: >Podobno jest království nebeské zrnu hořčičnému, kteréžto
vzav člověk nasel na poli svém; kteréžto sice nejmenší jesr mezi
všemi semeny, ale když vzroste, jest větší nežli všecky byliny a
bývá jako strom, tak že ptáci nebeští přilétají a bydlí v ratole
stech jeho.c Ano, nikde se nedokazuje pravda toho podobenství,
jako v zámořských missiích. Tam si váží perly víry, tam lnou
k církvi tak, že i život i krev svou jsou ochotni dáti za ni. My
jsme v ní vyrostli, my dobrodiními jejími od maličkosti jsme za—
hrnováni, proto jsme jaksi slepí a nedovedeme si toho vážiti, čeho
jiní ztěžka dosáhli. jen ten může býti k církvi nevděčen, kdo ji
nepochopil, kdo ji nezná. My však chceme býti věrni své matce,
_vědouce. že nemůžeme míti Boha Otcem, nemáme-li církev za
matku. Proto upřímně voláme: >Věřím v svatou církev obecnou.<
v té církvi chceme žíti, svátostí, které ona z rozkazu Páně udílí,
užívati, jejích přikázání zachovávati, jejich modliteb, obětí mše sv.
a dobrých skutků účastni býti. A až nám nadejde chvíle odchodu
z tohoto světa, přejeme si, aby nám církev ve smrtelném boji svou
pomocí přispěla, nás před trůn boží doprovodila a nás milosrden—
ství božímu doporučila. Amen. R. S,_—' .
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Na neděli dvacátoučtvrtou po sv. Duchu.
Kdy poslouchání slova božího přináší požehnaného

ovoce?
Napsal Dr. Karel L. Řehák.

1. Zrnem hořčičným, o němž vypravuje dnešní sv. evange
lium, jestit učení sv. evangelia, jako zrno hořčičné totiž, smíšené
s vínem,slouží k lepšímu trávení a podporuje zdraví:
tak i slovo boží posiluje duši pro dosažení blaha věčného.

Zrno hořčičnéjest jen pramalé,ale mívá účinek veliký;
a tak i slovo boží, mnohdy jediné v kázání, dojme často duši
člověka tak, že úplně smýšlení své převrací, a jednání své docela
v souhlas s vůlí boží obrací, jak se o tom dočítáme v životě
mnohých svatých.

Tak příkladněsv. František Serafinský, uslyševslova
(Mat. 10, 9.): »Nemějte zlata, ani stříbra, ani peněz v opascích
svýchc, ihned oděv svůj nadmíru Zjednodušil, místo opasku pro
vazem se ovázal, a umínil si, že nikdy více peněz chovati nebude.
Pak počal kázati pokání.

Sv. Antonín, poustevník, uslyšev slova (Mat. 19, 29.):
»Každý, kdo opustí dům, nebo bratry, neb sestry, neb otce, neb
matku, neb manželku, neb syny, aneb pole pro jméno mé: sto
krát více vezme, a životem věčným vládnouti budec, vše rozdal,
na poušť se odebral, a tam celý dlouhý svůj věk v největším
strádání horlivě Bohu sloužil. A podobně dělo se přemnohým
svatým jiným.

Zrno hořčičné vynucuje také slzy z očí; a podobně i slovo
boží nutí hříšníka, aby hříchů svých oplakával; anebo nutí
i spravedlivé, aby oplakávali urážky Boha za ty, kteří hřeší, ale
na pokání nepomýšlejí! Tak když uslyšel sv. Simon Stilites
slova Páně (Mat. 5, 5.): »Blahoslavení lkající, nebo oni potěšeni
budou<, počal žíti život kající, nade vši míru přísný, tak že po
léta žil na pouhém sloupu, všem slotám povětří vystavený.

2. Že slovo boží působí ve smýšlení “člověka podivuhodné
ba i- zázračné převraty k lepšímu, proto máme je také rádi slý
chati. Praví zajisté Spasitel (jan 8, 47.): >Kdo z Boha jest, slova
boží slyšíc; kdo tedy slov božích slyšeti nechce, jako činili fari
seové, o tom platí i další slovo Páně: »Protože vy slova božího
slyšeti nechcete, dokazujete, že z Boha nejste.: Kdo tedy slovu
božímu se vyhýbá a od Boha se odvrací, zároveň spěchá do
temností bludů a ku záhubě na věčnosti. Kdo není z Boha, ne
může býti leč z ďábla! _

Pravda boží měla vždy takovéto odpůrce a přátele ďábla.
Sotva Pán Ježíš, Pravda vtělená, na světě cestu ku nebi ukazovati
začal, stavěli se mu nepřátelé pravdy naproti; nepřátelství fariseů
proti němu nebylo ničím jiným, nežli nepřátelstvím samého ďábla,
odpůrce božího od počátku.
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A jestliže za dnů našich mnozí pošetilci chtějí Boha ze škol
vyhnati, ruší svatyně boží a nejhroznějšími lžemi zasypávají slu
žebníky boží, od nejvyššího do nejnižšího, jen aby tak zostudili
zároveň i slovo boží, jež oni hlásají: činí tak vědomky či nevě
domky jen ve službě svůdce v ráji, hada pekelnéhol

Jestli odpůrci boží hlásají: >Nevěřte kněžím katolickým;
není pravda, co oni jménem božím hlásají; netřeba nezřízeuých
žádostí potírati, ale třeba mládí svého užívati, a všeho po chuti
si dopřávati-z jsou to úskočná slova knížete temností, jenž ze
zášti proti Bohu bez ustání o to usiluje, aby Bohu ctitelů odlákal,
kterých by za sebou do věčného neštěstí zatáhl. Kdo slovo boží
pak přestává slyšeti, a nášeptům ďábla sluchu svého s ochotou
popřává, není více z Boha ale z ďábla ; není více dítkem božím,
ale synem a náhončím ďáblovým.

3. A kterak že máme slovo boží slýchati a při
jímati, abychom ukazovali, že z Boha jsme?

Spasitel nás o tom poučuje, když dí apoštolům svým (Luk.
10, 16.): »Kdo vás slyší, mne slyší; & kdo vámi pohrdá, mnou
pohrdá.< Z toho plyne, že máme slova kazatelova přijímati ne
tak jako slova obyčejného muže, ale jako slova samého Krista
Pána, jenž k nám vyslal služebníka, poslance svého.

Máme tedy poslouchati slovo boží s uctivostí, podobně jako
s úctou přijímána bývají poselství cizích panovníků. Kdo by
urazil pověřeného poslance knížete, krále cizího, urazil by tím
onoho panovníka samého. A proto také dí Spasitel o svých apo
štollch iposlancích: »Kdo vámi pohrdá, mnou (samým) po
hrdálc

Slovo boží máme dále poslouchati s pozorností, jaká sluší
slovům krále králů. Zle by se ale provinil, kdo by slova panov
níka pozemského v lehkost bral, jim se posmíval, řečmi lichými
je hyzdil; ač více pokárán bude, kdo by zlehčoval slova samého
Boha?

Slovo boží máme konečně poslouchati s ochotnou vůlí, že
se dle něho zachováme, bez ohledu na to, jestli je hlásá muž
svatý nebo vadný, nad jiné vzdělaný anebo prostý,

4. Ba v pravdě, nikterak nedostačuje to, toliko slovo boží
slýchati, ale toho třeba, abychom i život svůj dle něho dokonale
zařizovali.

Zrno hořčičné vzrůstá víc a více, až stává se z něho strom,
na nějž ptáci nebeští přilétají, a bydlí na ratolestech jeho. Apo
dobně má i slovo boží mysl naši vždy více naplňovati, a vždy
k větším skutkům bohulibým povzbuzovati. Běda semenu tomu,
jež na cestě bývá rozšlapáno, tak že ani kořenů nezapustilo,
a ďábel je odnáší. Běda semenu, jež padlo na zemi skalnatou a
neúrodnou, to jest do srdcí nestálých, iež dobrá předsevzetí sice
na chvíli činí, ale pak rychle od nich opět odstupují. Běda i se
menu, jež padá mezi trní, jež pečování o zboží pozemské a roz—
koše tělesné udušujel Pán ]ežíš bude nás jednou souditi dle
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slova svého; ano slovo boží samo souditi bude nás, jestliže jsme
ho bez užitku do srdcí svých přijímali.

Blaze ale srdcím (Luk. 8.), do nichž padá slovo boží jako
v zemi dobrou; blaze těm, kdo slovo boží slyšíce, zkypřují mu
půdu srdce svého upřímnou kajícností a pevnými předsevzetími.
Bůh požehná snahám jejich, aby slovo boží přineslo při nich
užitek stonásobný, z něhož by se těšili již při klidu a vnitř
ním štěstí na zemi, jež jsou předchutí blaženosti neskonalé po
smrti.

5 Dobří křesťané a věrní služebníci boží proto milerádi
slovo boží slyší, kdekoli k tomu příležitost se jim naskytuje, at
5 kazatelny, ať ve škole, ať v dobrém čtení, ať v nábožných roz
pravách se spravedlivými lidmi. Tak činil rád i svatý žebrák Ser
vulus. Týž byl úplným mrzákem, že sám sobě na živobytí vydě—
lávati nemohl. Proto přiváželi ho dobří lidé ve vozíku do kostela
sv. Klimenta v Rímě, v němž i náš svatý apoštol Cyrill jest po
chován, a tam si na výživu vyžebrával. Poněvadž nemohl slýchati
kázání v kostele, a také ani čísti neuměl, koupil si z úspor, jsa
živ nade vši míru chudobně, bibli; a když šel kdo dobrosrdečný
kolem něho do kostela, toho požádal, aby mu z bible některou
kapitolu přečetl. O přečteném pak rozjímal, s Bohem mluvil na
modlitbách, a bližní své vzdělával i svým učením i svým příkla
dem. Stal se tak velikým světcem, jemuž Bůh sám podivuhodné
svědectví vydal při jeho smrti. .

Citejme i my rádi v knihách dobrých, a varujme se všeho,
čím bychom mohli u víře a bohumilýcb mravech úhony vzíti.
Kdo z, Boha jest, rád slovo boží slyší ; a kdo slyší i ostříhá, ho
den bude jednou i Boha zříti i užívati pak po celou věčnost.
Amen.

Neděle dvacátápátá po sv. Duchu.
Útočiště před hněvem božského soudce.

»Tehdáž ti, kteří jsou v]udsku, necht
utekou na hory.< (Mat. 24, 16.)

Veliké dobrodiní prokázal Bůh Lotovi a jeho rodině, když
poslal anděla, aby ho vyvedl ze zkázy, jež hrozila Sodomě.
Mnohem větší milost prokázal Bůh nám všem, když poslal svého
jednorozeného Syna na svět, aby nás poučil, jak bychom se před
záhubou věčnou v soudný den zachránili. Sest měst ustanovil
Bůh ve Starém Zákoně za útočistě, kde byli bezpečni ti, kteří se
usmrcením člověka obávali krevní pomsty.

Podobně šest útočišť otevřel nám Kristus, kde bychom byli
bezpečni před hrůzami přísného soudu posledního.

O těchto místech záchrany a útěchy chci dnes promluviti.



-—711—

Pojednání:
1. Prvním útočištěm, jež nám Kristus otevřel, jest katolická

církev, víra v ni a poslušnost k ní. Církev jest skalou, na níž
můžeme se zachrániti před bouřemi a hrůzami soudného dne.
Církev nás udržuje v pravé víře, vede nás pravou cestou ku věč
nosti. Kdo církve poslouchá, nemůže zahynouti. »Poslušnost,<
praví sv. Jeroným, »zbavuje nás zodpovědnosti.< »Církev jest
sloupem a utvrzením pravdy,c praví sv. Pavel (I. Tim.). Svatý
Hypolit pravíz' »Svět jest moře, ,na němž církev jako koráb na
moři zmítána, avšak ztroskotána nebývá; mát ona zkušeného ře
ditele, Ježíše Krista; nese s sebou vítězné znamení, kříž Páně.u
Sv. Jeroným volá radostně: »Kdo není Kristův, jest proti Kristu;
kdož se nenalézá v korábě Noemově, zahyne v potopě.'< Kdo se
drží církve sv., nemůže zahynouti.

Proto slavný spisovatel, Alban Stolz, poručil, aby mu na
psali na hrob: »Kdo je tak šťasten, že nalézá se v katolické církvi,
a jest pravým a věřícím křesťanem, pomodlí se tu ku poctě boží
a z vděčnosti za to Otčenáš a Pozdra'vení andělské.: ——Kristina,
královna švédská, když veřejně vystoupila z bludné církve a stala
se katoličkou, psala papeži Alexandru VII.: »Opustila jsem krá
lovství snejvětší radostí a položila stranou všechen ohled lidský,
abych ukázala, že si slávy Vaší svatosti a slávy církve pravé více
vážím, nežli nejvzácnějšího trůnu světa.< Lady Georgiana Fuller
tonová, dcera anglického ministra, Granvilleho, když stala se ka
toličkou, napsala tato slova: »O církvi mateřská, domove mé
duše! V tobě jsem nalezla dávno hledané štěstí; v tvém mateř
ském náručí jsem se ukrylalc

Kdo se nalézá v církvi katolické, má všeho, čeho ku spáse
je třeba.

2. Druhé útočiště jest svátost pokání. Naznačil to již sv. Jan
Křtitel, předchůdce Páně, když k fariseům a sadduceům takto
mluvil: »Plemeno ještěrčí, kdo vám ukázal, abyste utekli před
budoucím hněvem? Protož čiňte hodné ovoce pokání.: (Luk. 3, 7.)
Budoucí hněv jest poslední soud. Kdo mu chce uniknouti, utec
se ku pokání, upřímné a zkroušené zpovědi. »Sud sebe sama,<
volá sv. Jan Chrysolog, »suď sebe sama ve zpovědnici, pak ne
budeš více souzen od Boha.: To učinili Ninivetští, a byli zachrá
něni. A jak lehký jest soud tento ve zpovědi proti soudu posled
nímul Zde odhalí věčný soudce všecky nejtajnější myšlenky,
všecky zlé řeči a skutky, jež nebyly ve zpovědi smazány, přede
všemi lidmi; ve zpovědnici soudíme samy sebe před jediným
člověkem a zpovědníkem. Zde věčné zoufalství, tam krátká bolest
duše; zde věčné tresty, tam bratrské napomenutí ; zde odsouzen,
tam na svobodu propuštěn. Kdyby byla zpověď tisíckrát těžší
nežli jest ve skutečnosti, musili bychom ji míti za největší milost
na světě.

»Kdybych měl tisíc úst a v každých ústech tisíc jazyků,
všemi bych hlásal, jak nesmírné dobrodiní jest katolická zpověď,:
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říkal slavný konvertita Krogh Thoning. »Před neduhem přijímei
léky, před soudem taž se sám sebe, před obličejem božím pak
nalezneš slitování—: (Sir. 18, ZO.)

3. Třetí útočiště před soudem, který hrozí každému, jsou
skutky milosrdenství. Majíť zaslíbení božské: »Blahoslavení milo
Srdní, neboť oni milosrdenství dojdou,< pravil Pán Ježíš. »Douíání
veliké bude almužna před Bohem nejvyšším všechněm, kteří ji
dáVají.< (Tob. 4, 12.) »Blažený člověk, kterýž sevslitovává, vyřídí
věci své v' soudu, neboť na věky se nepohne.<< (Zalm 111, 5.)

Je-li kdo obviněn z nějakého přečinu, záleží velice mnoho
na tom, jakého má obhájce. My všichni jsme před Bohem ob
žalovanými. Kdo nás bude hájitiř

Skutky milosrdenství budou samy mocně se nás zastávatí.
Neboť obdarovaným jest pokaždé v bližním — sám Kristus ]ežíš,
budoucí soudce. »Co jednomu z nejmenších jste učinili, mně jste
učinili.

Sv. Alžběta, dcera krále uherského, navštěvovala nemocnice,
ošetřovala nemocné, pečovala o chudé a opuštěné. Dvorní dámy
jí to jednou vyčítaly, že se snižuje a koná věci stavu jejího ne—
důstojné. Ale světice pravila: >Připravuji se tak nejlépe k posled—
nímu soudu. Předstoupím směle před božského soudce a řeknu:
Pomni, Pane, často jsem tě lačného nasytila, nahého přioděla,
nemocného navštívila; buď mi za to soudcem milostivým.:

4. jiným útočištěm před přísným soudem jest horlivá a usta
vičná modlitba. »Bděte a modlete se každého času, abyste hodni
byli ujíti všech těch věcí, které se díti budou, 3 státi před Synem
člověkacc (Luk. Zl.). »Modlitba jest. pokrm duše,< praví sv. ]an
Zlatoústý, »světlo rozumu, lékem v pokušení, pevná páska duše
s láskou boží, znamení našeho vyvolení.

Modlitba jest nejlepší průvodní list ku věčnosti.
5. Pátým útočištěm jest ustavičná bázeň a stálá mysl na

poslední věci. »Tomu, kdo se bojí Pána, dobře bude v čas nej
poslednější atv den skonání svého požehnán bude..: (Sir. 1, 13.)
Opatrný křesťan řídí své skutky, aby stále se Bohu líbil, a hotov
byl vydati počet ze svého vladařství. Toto útočiště si vyhledal
sv. Jeroným, který praví o sobě: »Ať jím či piji, ať cokoli činím,
stále se zdá,jako bych slyšel hlas: Vstaňte, mrtví, pojdte ksoudu!
Kdykoli pak myslím na den soudu, chvěje se srdce mé a tělo
celéic '

Dne 28. srpna letos zemřel na bojišti v Srbsku poručík
]UDr. hrabě Karel Lažanský. Před smrtí napsal list rodičům a
sestrám, v němž je prosí, aby netrúchlili. Píše takto: »Přijměte,

, co se stalo, s pravou křesťanskou statečností a s víry plnou ode
vzdaností. Byl jsem dobře připraven, když duch můj opustil tě
lesnou schránku, kterou 27 let oživoval, a zemřel jsem silný ve
víře a s čistým svědomím. Tam u trůnu božího budu se modliti
u věčné vděčnosti za Vaši všeckn 'lásku, za šťastné spojení nás
všech po dokonané pouti pozemské k věčné blaženosti. Píši tyto
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řádky večer před svou generální Zpovědí. S čistou duší lidu do
boje a čist dokonávám běh svého života. Požehnání boží buď
s vámi na všech cestách života vašeho.c

To je v pravdě křesťanská smrt, smrt v povinnosti, k níž
se kráčelo s čistou duší, připravenou na věci nejposlednější. Kdo
žije v Bohu a s Bohem, nemusí se lekati ničeho. Bůh je s ním
a zůstane s ním na věky. V. Sli/z.

\

Neděle dvacátápátá po sv. Duchu;
Nebe — peklo.

)A pošle anděly svéstroubou a s hla—
Sem velikým, a ti shromáždí vyvolené
jeho ode čtyř větrův, od končin ne
bes až do končin země.<

(Mat. 24, 31.)

V dnešním sv. evangeliu jsou obsažena dvě význačná pro
roctví Spasitelova: o zkáze města Jerusalema a o konci světa.
Protože proroctví o zkáze města ]erusalema jako jiná četná pro
roctví Spasitelova se naplnilo, s bezpečnou jistotou věříme, že
i proroctví o konci světa se naplní. jistě přijde den, kdy Pán pošle
anděly své s troubou a s hlasem velikým, a ti shromáždí vyvo
lené jeho ode čtyř větrův, od končin nebes až do končin země.(
To je ten den hněvu, ten den veliký a trpký velmi. To je ten
den, v který »shromážděni budou před ním všichni národové:
(Mat. 25, 15.), »kdy ukáže se vítězné znamení Syna člověka na
nebi, kdy kvíleti budou všechna pokolení země a uzří Syna člověka
přicházejícího v oblacích nebeských s mocí velikou a velebností.<

Ano, přijde Syn boží soudit živých i mrtvých, vynese roz
sudek, který může býti jenom dvojí. Buďto zazní k nám sladké
slovo:

»Pojďte, požehnaní Otce mého, vládněte královstvím vám
připraveným od ustanovení světalc, aneb zahřmí k nám rozsudek:

)Odejděte ode mne, zlořečení, do ohně věčného, který při
praven jest ďáblu a andělům jeho!—

Něco třetího není možno.

PojednánL
Pozastavme se, nejmilejší, trochu'u těch dvou výroků Spa

sitele našeho. Uvažme, jak ohromný jest rozdíl v pozvání k věčné
radosti a v odsouzení k věčnému trápení.

Pravím: tento rozdíl jest ohromný; vždyt
1. Nebe je místo nejčistší, nezkalené, věčné radosti,

peklo je místo věčného neštěstí.
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2. Peklo jest žalářem, kde odsouzenci vazbami věčnými spou
táni jsou,

nebe jest místem svobody a volnosti, v němž spravedliví tak
rychle jako myšlenka pohybovati se mohou.

3. Peklo jest věčná noc, temnost zevnitřní, oheň, který sice
pálí, avšak nesvítí, záře nevydává.

nebe jest věčný den, místo, kde není noci; »služebníci boží
nebudou potřebovati ani světla svíce, ani světla slunce, nebot Pán
Bůh osvítí je: (Zjev. 22, 5.), proto zpíváme: Blaze tomu, kdo
tam dojde, v život věčný, oheň jasný svatého Ducha. Spravedliví
sami jako slunce skvíti se budou v království božím.

4. Peklo jest věčná smrt.
nebe jest život věčný. »Tak Bůh miloval svět, že Syna svého

jednorozeného dal, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný . (jan 3, 16.) Nebe jest život v celé plnosti, bez
slabosti, bez nemoci, beze smrti, život v tom, který jest původ
cem a pramenem_veškerého života v Bohu.

5. Peklo jest místo hrozného zoufalství a divoké zuřivosti,
v němž strašlivé výkřiky a skřípění zubů zaznívají,

nebe jest věčný pokoj, věčný mír a klid v tom, jenž jest
od věčnosti do věčnosti bez proměny: »Státi budou spravedliví
u veliké stálosti proti těm, kteří je sužovalixx (Moudr. 5, l.)

6. Peklo jest místo nejhoršího otroctví; duše krví Kristovou
skropené musí otročiti satanovi bez konce,

nebe jest místem, v němž vyvolení boží ozdobení odznaky
panství: korunami, palmami vítěznými a bílými, skvostnými rou
cby, :kralovati budou na věky věkův<. (Zjev. 22, 5.)

7. Peklo jest místo utrpení, kde každá mohutnost duše,
rozum, vůle, svědomí, pamět, kde každá částka těla trpěti bude
nevýslovně veliké boesti,'místo, kde červ neumírá a oheň nehasne,

nebe jest místo lvěčné slasti: »Setře Bůh všelikou slzu s očí
jejich, a smrti nebude více, ani kvílení, ani křiku, ani bolesti ne
bude více, neboť ty věci pominuly.:

8. Peklo jest místo věčného proklínání,
nebe jest místo věčného chvalozpěvu: sv. Jan na ostrově

Pathmos slyšel s nebe »jako hlas velikého zástupu, a jako hlas
vod mnohých, a jako zvuk velikého hřímání, řkoucích: Alleluja,
neboť kraluje Pán Bůh náš všemohoucíc. (Zjev. 19, 6.)

9. Nebe jest místo věčného patření na tvář boží, a právě
v tom patření jest zdroj nekonečného blaha. Mojžíš prosil Boha:
.Ukaž rni tvář svouc (Exod. 33, 13.), avšak Hospodin odvětil:
»Nemůžeš viděti tváře mé, neboť neuzří mne člověk, aby živ zů
stal.: (Exod. 33, 20) V nebi však přece poskytne blažené patření
v neskonale krásnou, neskonale dobrou tvář svou všem svým vy
volencům a to bez konce.

V pekle však zatracenci právě proto nejvíce trápiti se bu
dou, že od Boha na věky budou odloučení, že jim nikdy nebude
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popřáno patřiti ve velebnou tvář boží. To bude zdrojem nikdy
neutuchající touhy, a protože touha ta nikdy ukojena nebude a
ukojena býti nemůže, bude jenom pramenem věčných muk a
bolestí.

10. V nebi není závisti, není žárlivosti, není hříchu —
peklo se otřásá hněvem a vztekem svedených proti svůdcům.
Dosti toho líčení. Dvě cesty máš, drahý křesťane, před se

bou, jako dvě ruce Spašitelovy na kříži rozpiaty byly: jedna uka
zuje k věčné radosti, druhá k věčnému zatracení. Nic není jistěj—
šího nad to, že věčná blaženost pro každého z nás jest připra
vena. Avšak my si ji musíme zasloužiti. Zdarma se jí nikomu ne
dostane — vždyť jest cenou, odměnou vítěze; »nikdo nebývá ko—
runován, leč by řádně bojovalc, píše sv. Pavel, a Pán Bůh sli
buje: >Kdo zvítězí, bude těmi věcmi vládnouti, a budu jemu Bo
hem, a on mi bude synem.< (Zjev. 21, 7.) Bojujme tedy, nejmi
lejší, zmužile a vytrvale ten boj víry. Nechť jiní rozsévají v těle,
aby z těla žali porušení, my rozsévejme v duchu, abychom z du
cha žali život věčný. Chraňme se všeho hříchu, služme Pánu Bohu
srdcem celým, bojujme jako chrabří vojínové Kristovi. Při každém
důležitém činu tažme se sami sebe, zda za něj budeme moci před
soudnou stolicí Kristovou zodpovídati, A bude-li naše svědomí
vždy čisté, klidné, pak v hodině smrti odebéřeme se z tohoto
slzavého údolí před soud Páně v naději na sladké pozvání kvěčné
radosti. Amen.*) R. S.

Na neděli dvacátoupátou po sv. Duchu.
Kterak se uchováme budoucích soudů?

Napsal Dr. Karel L. Řehák.

1. Toliko s hrůzou lze si představovati to, o čem vypravuje
dnešní svaté evangelium. Slunce se zatmí; měsíc nedá světla
svého; hvězdy padati budou s nebe; moře vystoupí. ze svých
mezí a zaplaví s hukotem i řevem celou zemi; moci nebeské
budou se pohybovati; kříž ukáže se na nebi; pak sám Syn boží
přijde jako blesk od východu a ukáže se až na západ v obla

—cích nebeských s mocí velikou i velebností. I pošle anděly své
s troubou, a ti s hlasem velikým hlásati budou: >Vstaňte mrtví,
a pojdte k soudu !<<I shromáždí se všichni zemřelí ode čtyř vě
trův, od vrchu nebes až do končin jeho. 1 otevřeny budou knihy
svědomí jednoho každého z hrobu k životu povolaného, a konán
bude soud nade všemi. (I. Thessal. 4, 15.)

jestliže před nedlouhou dobou mnozí lidé ze strachu před
hrůzami, jež měla světu přinésti kometa (Haleyova), jež posléze

*) Použito: Kurt Udeis, Praedicate Evangelium.
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ani se nedostavila, zšíleli, do zoufalství upadli i se vraždili: jaké
hrůzy povstanou mezi pozemčany teprve, až se všechny tyto věci
díti budou najisto, jak je sám vševědoucí Syn boží napřed pro—
hlásil?

A aby nikdo snad rouhavě se nedomýšlel, že předpovědi
o hrůzném soudu světa jsou jen lichými strašáky, spojil Spasitel
proroctví o skonání světa s proroctvím o zasloužené zkáze jeru
salema. Tato přišla na nešťastný Jerusalem skutečně, a sice již
v 70. roce po narození Páně; a vykonán byl trest boží nad zpro
nevěřilými židy od přemocných tehdy ímanů. Z čehož souditi
máme, že jako proroctví Páně doslova vyplnilo se o zkáze Je—
rusalema, tak najisto vyplní se i proroctví o zkáze světa celého,
a o posledním, veřejném soudu všech.

Při soudu posledním ospravedlní se Bůh z prozřetelnosti
své před celým světem; ospravedlní i soud nad jedním každým
zvlášť, jak ho vykonal při smrti jeho. Kdo nechce dočkati se
ze života svého jednou zahanbení před celým světem, v den soudný,
tomu nezbývá, leč uspořádati život svůj nyní tak, aby obstálipři
soudu soukromém při smrti, a pak později i v den soudný před
celým světem.

2. jako na konec světa budou veliké hrůzy: tak objímati
budou hrůzy hříšníka i při smrti. A poněvadž najisto víme, že
zemříti musíme, ale nevíme kdy: proto napomíná Spasitel vdneš
ním evangeliu, abychom se modlili, by utíkání naše před hrozným
soudem božím nebylo ani v zimě, anebo v sobotu, to jest: aby
chom s pokáním lehkomyslně neodkládali na dobu vysokého
věku, kdy jako v zimě na roli spásy pracováno býti nemůže;
a také ne na sobotu, den odpočinku, čili na konec života, před samou
smrtí. Čili jinými krátkými slovy: Chybil-li jsi, čiň pokání hned,
rychle; nebo nevíš, měl-li bys ještě času později, když nevíš ani
dne ani hodiny odchodu svého.

Odstrašující příklad lehkomyslnosti a zatvrzelosti vypravuje
druhá kniha Mojžíšova. Král egyptský Farao zle utiskoval národ
israelský. Když pak před něho předstoupili jménem božím Mojžíš
a ron, a zvěstovali mu vůli Hospodina, řkouce: »Propust lid
můj, at mi obětuje na pouštiíc, Farao odpověděl hrdě: »Kdo jest
Hospodin, abych poslechl hlasu jeho? Neznám Hospodina,a Isra—
elských nepropustím.: Ano, nepropustil, ale jen obtížnějšími ro
botami je zahrnul. I trestali tedy Mojžíš a Aron Faraona různými
hroznými ranami. Když snášel až na míru i se svým lidem, prosil
Mojžíše, aby v trestech ustal, a slíbil lid propustiti. jakmile ale
metly boží ustaly, zatvrdil opět srdce své. Když konečně v jedné
noci pobil Hospodin všecko prvorozené egyptské, až i prvoroze

' ného syna králova: tu teprve lid israelský propustil, aby Ho
spodinu obětoval na poušti. Avšak brzo se opět z bolesti své
vzpamatoval, a pospíšil s velikým vojskem za israelskými, aby je
zpět do poroby uvedl. Byl to ale poslední pokus vzpoury jeho
proti Bohu. Uprostřed moře,kterýmž Israelité procházeli, zastižen
jest strašlivou bouří; plamenné blesky padaly na něho i bojov
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níky jeho; a posléze stěny moře, srazivše se k sobě, přikryly
krále i průvodce jeho, a všechny do jednoho utopily.

A podobně děje se tak mnohému hříšníku. Boha uposlech
nouti odpírá, s pokáním stále odkládá, přese všechny domluvy
bohabojných přátel a výstrahy od Boha, až znenadání smrtí jest
zachvácen, tak že pokání činiti a duši svou zachovati více ne
může.

3. Což ale, namítne někdo, nenalezl milost a odpuštění
lotr pnící již na kříži?

Ano, praví sv. Augustin. Jeden až v posledních okamžicích
milosdenství dosáhl, že se ku svým provinčním a sice veřejně
přiznal, a Spasitele za milost prosil. Nikdo nemá tedy nad milo
srdenstvím božím zoufati, byť by i lotrem byl a smrti se blížil.
Avšak posvátné dějiny vypravují jen o jedinkém takovém pří
padě, že kdo až v posledních okamžicích života pozemského
milost nalezl, aby nikdo zúmyslně na milosrdenství boží nehřešil,
a s pokáním na nejistou dobu smrti své lehkoniyslně neod'kládal,
a pak bez milosti a odpuštění z tohoto světa neodcházel!

A na dobu nemoci by se chtěl kdo odkazovati, že potom
bude napravovati? jak pošetilá to nadějel Což víš, že smrt tvou
bude nemoc nějaká dlouhá předcházetiř Což neumírá nesmírný
počet lidí náhle? a nemůže se tak přihoditi i tobě?

A kdyby skutečně Bůh před smrtí tvou poslal ti i dlou
hou nemoc: v té že chceš nahraditi, co jsi za dlouhého zdraví
a po dlouhá léta zanedbalř Potom že nahradíš všechny zanedbané
služby boží? všechnu nedbalost v přijímání svátostí? všechny
křivdy, jichž ses na majetku anebo cti bližních dopustil?všecku
lehkomyslnost života svého? všechny promrhané příležitosti kdo
brému? všechny zanedbané povinnosti stavu svého? Bláhovčel
Lítost bolestí vynucená bývá málo platná, poněvadž málokdy
bývá i opravdová. A na té chceš stavěti své spasenířl

4. Miláček Páně Jan vypravuje v kapitole páté svých
Zjevení, že viděl v pravici boží knihu uzavřenou pečetěmi, které
nemohl nikdo otevříti, leč Beránek boží, jenž sňal hříchy světa.
jeden každý člověk má knihu takovou ve svém svědomí, kde
zapsány jsou jeho hříchy. Mnozí hříšníci mají knihu tu uzavře
nou; nebot nikterak nechtějí v ní čísti, to jest si vzpomínati, co
zlého provedli. A jestli se jim svědomí samo hlásí, a výčitky
činí, hledí se lichými omluvami ospravedlniti, a písma svědomí
svého ukrýti, aby jim hrůz nečinilo. Ale při smrti jich Beránek
boží knihu svědomí jich otevře, a pak k své hrůze tam jeden
každý spatří, v čem se proviňoval, a čeho pokáním nesmyll

I spatří vrchnosti své poddané, jež bez milosrdenství týrali;
spatří boháči své dělníky, řemeslníky i služebně, jimž zasloužené
mzdy odpírali nebo zadržovali; spatří soudcové a představení si
rotky i vdovy, jimž ochrany odepřeli; spatří marnivé ženy muže
jež pohoršlivými oděvy i způsoby ku hříchům sváděly; spatří
kuplíři své nevinné oběti, jež za mrzký peníz svedli, do míst
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hanby zavlékli a do propasti věčné uvrhli; spatří rodiče sve' za
nedbané, zkažené, zločinné děti; spatří děti usoužené své rodiče,
jimž za všechna dobrodiní svou surovostí a nevděčností život
otravovaly; spatří dělníci a služební své zaměstnavatele a hospo
dáře, jež svou leností i nepoctivostí okrádali, proti nimž jiné
štvali a jimž zlovolně mrzutostí působili a životů ukracovalil

Zkrátka od knížete a krále dolů až do posledního člověka
pozná pak jeden každý, v čem a jak se ve svém povolání na
světě Bohu zpronevěřil; a pozná to v bolestech i v úzkostech
smrtelných! Shledá také, že do nebe nic — nic nečistého ne
vejde; a na očišťování skrze pokání že jest pozděl

Kdo nechceš pozdě, příliš pozdě pykati, nečekej s nápravou
na nejistou dobu smrti, od níž záleží celá, nekonečná věčnost,
či blažená či nešťastná. Boj se Boha v životě, a buď ho ve všech
věcech věrně poslušen! A nebudeš se báti hrůz ani smrti, ani
soudu, ani při smrti, ani v den soudný, ale vejdeš v radost Pána
svého. Amen.

$$$—%>

Reči příležitostné.

Promluva před sňatkem.
Milí Snoubenci! Velice důležitá příčina přivedla vás sem do

chrámu Páně ke stupňům oltáře. Chcete tu uzavříti sňatek před
Bohem, který jediné může vás učiniti šťastnými. Doma na hla

“ vách vašich spočinulo požehnání vašich rodičů. Co lásky a zá
roveň co strachu o vaši budoucnost bylo v těchto slovech, jimiž
se rodiče s vámi loučili a na cestu do chrámu žehnali. jak vroucí
je modlitba, když matka klade ruku své dcery do rukou vyvo—
leného ženicha! Nejsou to prázdná slova a malomocná, jež zani
kají bez ozvěny, ale prorážejí až k trůnu nebeskému a svolávají
požehnání boží na hlavy soubenců. A nyní přistupujete k oltáři
Páně, aby požehnání rodičů bylo dovršeno požehnáním společné
naší matky, církve sv., která jménem Ježíše žehná a svolává
štěstí pro celou budoucnost vašeho života. jediné Bůh může vás
učiniti šťastnými, budete-li zdaru od něho očekávati, s milostí
boží ve svátosti udělené spolupůsobiti a manželské povinnosti svě
domitě zachovávati.

Stav manželský, do něhož vstupujete, jest svazkem nejstar
ším, nejdůležitějším, nejužším a nejsvětějším.

Jest nejstarším svazkem mezi lidmi, neboť od počátku světa
byl ustanoven, první požehnání nebes obdržel jako záruku štěstí
a zdaru. Když lidé odcizili se Bohu a pýcha rozptýlila lidstvo do
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všech dílů světa, manželství trvalo stále; byloť pramenem, z ně
hož po tisíciletí vycházelo nové lidstvo.

Manželství jest svazek mezi lidmi nejdůležitější. Čím je ko—
řen stromu, tím jest pro stát a církev — rodina. Uprostřed této
nalézáme kolébku, v níž jsme odpočívali; mateřské oko, které
nad námi bdělo, rámě otcovo, jež nás opatrně vedlo a chránilo;
první pojmy napomenutí a naučení o našem vznešeném původu,
o našem vznešeném určeni, o našich velikých povinnostech byly
nám v rodině, v této svatyni, vštípeny do srdce.

Manželství jest svazek 'nejužší mezi lidmi. Bůh stvořil ženu
ze žebra mužova, aby oba jedno byli; jedna duše, jedno tělo.
Pán ]ežlš pravil: »Bůh, který člověka stvořil, muže a ženu stvořil,
a řekl: Proto opustí muž otce i matku a přidrží se ženy a tak
budou dva v jednom těle; ne tedy dva ale jedno tělo. Proto co
Bůh spojil, člověk nerozlučnj.:

Manželství jest svazek nejsvětější, ustanovený k tomu, aby
oba manželé sebe zdokonalovali a posvěcovali, a dítky, od Boha
svěřené obrazy to boží, řádně vychovávali. Nejsvětější svazek,
poněvadž zakladatel Bůh jest nejvýš svatý, první manželé byli
svatými, účel manželství jest svatý: rozmnožování pravých ctitelů
božích a budoucích nebešťanů. A když lidstvo hříchem se Bohu
odcizilo a manželství bylo znesvěceno, přišel Syn boží, nejsvě
tější, aby manželství původní důstojnost vrátil; a aby svatým na
věky zůstalo, povýšil je za svátost, & své spojení s církví učinil
obrazem svatého spojení muže se ženou. Proto praví sv. Pavel
pln nadšení: »Tajemství toto veliké jest, ale já pravím, v Kristu
a cirkvi sv.

Kristus opustil slávu nebeského Otce, spojil se s církví sv.
na zemi, aby skrze ni oblažoval a posvěcoval lidstvo. Tak muž
neb žena opouštějí otce a matku, spojí se v jedno tělo a jednu
duši, aby vychovávali nové pokolení a zasvěcovali Bohu. Jako
Kristus jest hlavou církve, ji zákony řídí a spravuje & od po
blouzení chrání: tak muž ustanoven k tomu, aby byl hlavou ro
diny, aby jménem božím bděl nad svěřenými, nikoho nepohoršil
a na scestí neuvedl.

Kristus slíbil církvi, že ji nikdy neopustí. Tak manžel pří
sahá nevěstě, že bude s ní snášeti dobré i zlé, dokud smrt jich
nerozloučí.

Kristus živí církev svou svým učením a nejsvětějším tělem
ve Svátosti oltářní, sebe obětoval za všecky, aby jim život věčný
zachoval.

Tak muž nesmí dopustiti, aby žena, která se mu na celý
život oddala, měla trpěti hladu a nedostatku, trpkosti a ústrků.
Pro ženu a děti nasazuje dobrý muž všecko, odříká se mnohých
vyražení, nelituje námahy, neohlíží se na mozoly svých rukou;
celá jeho mysl nese se za štěstím svých drahých. Pro ženu a
děti hotov jest i život obětovati. První církev ústy apoštolů zvo
lala k Pánu Ježíši: »Aj my jsme opustili všecko a následovali
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tebe.< Opustit musí manželka rodiče a všecky své nejdražší, zří
kat se vlastní vůle, svobodných vycházek a zábav, všude násle
dovat muže a jenom jeho štěstí vyhledávati.

Církev má. přivésti ke Kristu všecky národy, zakládati jednu
rodinu aby všichni byli dítkami jednoho Otce arozmnožovali čest
a slávu boží. Tak žena jest povolána, aby od Boha svěřené dítky
křesťansky vychovávala, a k tomu vedla, aby si otce vážily, jeho
rozkazů poslouchaly, po otci nejen se jmenovaly, ale svým cho
váním čest i radost mu působily.

Církev rozdává věřícím ovoce vykoupení, očišťuje a posvě
cuje lidstvo jménem Pána ježíše. Tak žena má rodině rozdávati
požehnání, jež při sňatku obdržela. Svou láskou stará se ovšecky,
sama se přičiní, aby nebylo nedostatku, ale všichni chutě a ve
sele konali své povinnosti. Je-li muž podrážděn, láska ženy do—
vede mysl mužovu vyjasniti; je-li nemocen, nasazuje vše, aby
úlevy a zdraví dosáhl. Muž bez ženy byl by rozum bez srdce.
Má-li muž dobrou manželku, má rozum i srdce.

Štěstí máte, milí snoubenci, ve svých rukou. Budete-li kře
sťansky živi v Kristu a církvi, zůstanete-li živými údy na živém
těle Kristově, budete-li konati společné denní modlitby, v neděle
a svátky navštěvovati služby boží, přistupovati společně častěji
v roce ke stolu Páně, bude-li v domácnosti vaší Bůh na předním
místě: dá vám Bůh své požehnání, jež se svátostí manželství
spojil, na zemi zdar a štěstí v každém podniku, zdar celé rodině,
a po smrti korunu slávy věčné; což vám všichni ze srdce pře—
jeme, a zač se také všichni společně pomodlíme.

Dle Fórstra V..Str/z.

lnstallační řeč.
»Vyšel rozsévač, aby rozséval.:

(Luk. 18, 5.)

Zvláštní shoda. Na vinici Páně zbraslavskou vedu rozsévače
Páně a evangelium právě jednáo rozsévači, jenž nasil dobré se
meno na pole své. Vám všem jest znám význam podobenství,
vždyt vaše děti školní je dovedou vyložiti, ale zapomíná člověk,
že on je též při té setbě zúčastněn a že musí napomáhati při
setbě buď pšenice nebo koukole. Drazí posluchači, vaše srdce, tot
to pole, slovo Páně: zrno; život váš úroda. Celý život Páně
rninul v setbě slova božího — a celý život kněze jest jeho roz—
sévání: ve škole, v kostele, ve zpovědnici, u nemocného.

Však není setba jednotná, je mnoho těch, kdož koukolroz
sévají. Už sám Pán to v podobenství praví a každý den tomu
nasvědčuje. Když uvádím jmenem církve na osadu vaši kněze va
šeho, nic mu nepřeji více, než abyste vy byli věrní posluchači
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slova božího a on věrný hlasatel slova božího: na prospěch váš
a i jeho.

\Pojednání.
1. Slovo boží jest semeno. Na pohled nepatrné, maličké, ale

má v sobě život. Tak slovo každé jest semeno, ale každé semeno
není pšenice. Čím srdce své nasytíte, to budou konati vaše ruce.
To je ten hluboký význam kněze na osadě, že celý život hlásá
slovo boží, a kdyby jen desáté zrno vzešlo, ono přinese svým
časem hojhý užitek. Ty zásady do srdce vložené jsou semena,
z nichž vzejde život, dle toho, jakého druhu byly.

Kdesi našli sebevraha, jenž měl v kapse lístek z filosofa Se
neky, kdež hájí sebevraždu. Ten lístek si kdys vložil do kapsy a
obsah do srdce, semeno svým časem dozrálo. Hle, jak důležito
jest, co do uší přijde a co se v srdci uloží!

V Módlingu stojí sirotčinec, postavený slovutným lékařem
Hyrtlem. Co jej přivedlo k tomu? Sám to pravil: »Co jsem jako
dítě na lůně matky slýchal: Co jste učinili jednomu z nejmenších,
mně jste učinili — to slovo zbudovalo ten veliký dobročinný
ústav. jak důležito jest, co se do srdcí lidských vkládá. Proto
Pán ]ežíš dí k učedníkům: >]douce, učte je zachovávati vše, co
jsem přikázal vám.:

2. Však neschází rozsévačů koukole na témže poli, kteří
rozsévají rovněž, ale koukol. Zde máme překlad Písma sv. po
někud neurčitý. Koukolem nemyslí se zde náš koukol, ale plevel,
která má vzrůst první, zcela pšenici podobný, tak že od pšenice
není k rozeznání, jako není k rozeznání pšenice a plevel. Kdo
je od sebe rozezná? je těžko je rozeznati, vždyt plevel také jest
plna slibů a chvály, ale plevelí zůstává. Ale ona plevel béře jen
sílu pšenici a sama nic dobrého a povznášejícího nepůsobí. Slý
cháte jistě nauky, jimiž vzduch jest plný, a které mají v sobě
tolik pravdy jako plevel pšenice. Pryč s ní ze srdce, dokud jest
čas, než se ujme a uzraje. Až k samému Bohu se odvažuje ta
bídná plevel. Nemá-li tebe omámiti a přivésti ke koncům ne—
šťastným, musíš ji včas vyplíti.

3. Slovo boží neb koukol. jedno přijmeš, jedno rozseješ a
s jedním budeš dlíti. Většina lidí není si vědoma, jaký vliv na
člověka má slovo mluvené: je-li to slovo boží, ono tě povznáší,
je-li to koukol, ono tě ničí. Proto srdce své otevři slovu božímu,
abys jej uměl zavříti koukoli. Drazí, chcete-li míti radost z dítek
svých, sejte pšenici, abyste nežalí koukol. Nechť vidí je váš dů
stojný pan farář kolem kazatelny, nebude srdce vaše nad nimi
plakati.

Rád vyprávím dětem o Bílkovi z Hořic', jenž sbíral květiny
v jižní Americe a nezapomínal na svou matku, které každý měsíc
posílal věrně svůj plat, aby z něho žila. Kde byla toho příčina?
Když zemřel, našli v jeho brašně jedinou knížku dětskou:
Katechismus, průvodčí na cestách. Z něho se učil matku ctít, mi

Rádce duchovní. 46
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lovat. Chceš býti milován od dětí? Uč je milovati Boha. Více
než Boha tebe milovati nebudou. Celý náš život jest odpověd,
jak známe, slýcháme a ukládáme slovo boží. Jistý farář sděloval
svou zkušenost u jednoho samovraha, jejž zaopatřoval. Vyňali
z rány střelné brok, zabalený v papíru. Byl to lístek z kate
chismu o VI. přikázání božím. Kam vedou hříchy proti VI. při
kázání! Kdyby si jej byl vštípil do srdce, nemusil míti ránu smrtel
nou u srdce.

Proto pravím, že nepřeji nic více důst. panu faráři, než
abyste byli horlivými posluchači slova božího, pak zajisté přijde
i přijímání sv. svátostí a štastná smrt.

Spořádaný život jest vlastně výsledkem
slova božího, sv. víry.

Windhorst, ten veliký státník německý, pravil kdysi o čin
nosti katolického centra v Německu: »Provádíme zde věty z ka—
techismu pro život.<< A týž muž si přál, aby matky měly kolem
sebe děti, které učí katechismu, to že jest nejkrásnější obraz, jaký
matka může zanechati. Proto vidíme i mnoho tak zv. svo bo
domyslných, že dltkám svým pojištují nábožné vychování
jako nejbezpečnější zbraň proti všem příhodám života. Bohužel,
mnozí béřou. tento poklad boží ze srdcí, oni trhají pšenici, aby
sili koukol, jako praví služebníci zlého. Ale oni v srdci svém ne
jsou tak přesvědčeni. Socialista ]aures ve Francii dal dcerušku
svou připravovati k sv. přijímání a Diderot druhdy svou dceru
vyučoval potají katechismu. Když byl při tom přepaden svými
soudruhy, pravil: »Pro život není nic bezpečnějšího nad toto
učení.<

Drazí, važte si slova božího, važte si služeb božích, važte si
i kněze svého a vzpomeňte na slova Páně: »Kdo vás slyší, mne
Slyším

Násobilkou pro život nazval bych obsah sv. evangelia. Je to
prosté a jednoduché jako násobilka a přece nevyhnutelné jako
násobilka. Kdo chce k dobrému výsledku přijíti, musí téže ná
sobilky užívat jako to maličké dítě. Není jiné pomoci ani cesty.
A tak vždy člověk se vrací ku první pravdě sv. evangelia: Bůh
jest, mne stvořil, duši nesmrtelnou dal, abych jej svobodně po
slouchal, miloval a s ním se blaženým stal. Mnozí lidé mnoho
slibují těm, kdož se zřeknou sv. náboženství; jsou to služebníci
zlého, jenž koukol rozsévají.

Franklin, když dětem svým chtěl zanechati tajné naučení,
kterak se dopracoval z pouhého sazeče na presidenta, pravil:
»Děti, kdo vám praví, že lze jinak státi se šťastným než prací,
šetrností a ctností, ten jest svůdník, toho se varujte. Kdo vám
slibuje svobodu a blaho bez Boha, svůdník jest.<<

Treploug, předseda senátu francouzského, na konci svého
advokátského života pravil: »Když člověk mnoho četl a mnoho
cestoval, viděl a přemýšlel, vidí, že jediné pravdivé jest katechis
mus.: Podobně filosof Brentano.
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Proč jsem tolik příkladů uváděl? Uvedl jsem rozsévače slova
božího do vašeho středuamnoho jich obchází, kdož koukol hází.
Proto jsem uvedl příklady, abyste se nedali másti. Věčně pravdivé
zůstává jen slovo boží. Proto nemyslete, že kněz jest marným
v osadě, on duším vašim dává slovo boží jiné — jímž se sílíte
v boji životním. prosím vás, slýchejte s dychtivostí slovo boží
s dychtivostí, abyste duše své spasili. Amen. Fr. Vaněk/ě.

Pět pomocníků v době válečné.*)
V Písmě sv. čteme, jak jednou v bitvě národa judského

s přesilou nepřátel přišlo na pomoc pět ozářených mužů na ko
ních s nebe s uzdami zlatými, z nichž dva Judu Makkabejského
uprostřed majíce, zbrojí svou ho obklíčivše na nepřátele šípy a
blesky metali, kteří pak slepotou zmámeni a strachem naplnění
padali. I zbito jest dvacet tisíc a pět set pěších a šest set jezdců.

Také nám a našim vojínům posílá Bůh pět pomocníků, aby
nám k vítězství a pokoji pomohli.

PojednánL
1. Prvním pomocníkem jest: důvěra v Boha, se kterou s ji

stotou očekáváme, že nás Bůh neopustí a prosby naše vyslyší.
Dějiny národa israelského, zvláště život krále Davida je toho

nejpádnějším důkazem. Proto žalmista Páně tak často vybízí ku
neochvějně důvěře v prozřetelnost boží. V Novém Zákoně na
bádal k pevné důvěře božský Spasitel, a nikdo nebyl zklamán,
kdo se o pomoc k němu přiblížil. Malomocní, slepý u ]ericha,
žena 20 let krvotokem stižená, žena kananejská a j. nalézají po
moci ve svém neštěstí.

A jak my, křesťané, teprve jsme štastni, že máme Boha tak
blízko, který čeká na naše prosby, aby okamžitě vyslyšel a po—
mohl. Zůstává na oltáři mezi námi, obětuje se denně při mši sv.
za nás, chce zůstávati v našich srdcích po sv. přijímáni. Co mi
lostí možno si tu_vyprositi na králi nebeském! Proto volá svatý
Pavel, apoštol národů: »Přistupmež tedy s důvěrou ke trůnu
milosti, abychom milosrdenství došli.: A kde jest Spasitel náš,
tam blízko stoji jeho božská Matka se svou ochranou a pomocí.
Ze nám může mnoho v tísních válečných přispěti, dokazují dějiny
a tísícové svědků. Kdykoli nevěrci a pohané pozvedli boje proti
katolické církvi, proti říši křesťanské, utíkali se křesťané o pomoc
k nebeské Matce, která jim brzy vyprosila požehnání boží. Proto
nazývá se Matka Páně pomocnicí křesťanů, Marií vítěznou, a ne
sčetné chrámy jí zasvěcené dokazují, že nebyl nikdo zklamán,

*) Dle něm. „SS. Eucharistiac Nro. 10., str. 185., 1914.
*
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kdo se o pomoc k ní uchýlil. Boje proti Tatarům a Mongolům,
proti Turkům, proti protestantismu, proti zpupným vládcům, kteří
chtěli zotročiti církev sv., jsou toho důkazem. e nás ani dnes
neopustí Pán Ježíš a jeho božská Matka, můžeme pevně důvěřo
vati, budeme-li jen od nich pomoci se dovolávati.

2. Druhým pomocníkem v boji nynějším jest '— odevzda
nost do vůle boží. Nikdo neví, jak válka skončí, bude-li pronás
výsledek příznivý či neblahý. Válka nezná svazků pokrevních
a přátelských. Rodinám odnáší otce, ženám muže; vraždí bratry,
manžele, přátele a neohlíží se na slzy vdov a nářek sirotků.
Kráčí neúprosně po mrtvolách svých obětí. A pozdrav, který
osiřelým posílá, jsou ranění, zmrzačení a mrtví, nemoci, hlad a
soužení. Není tu jiného léku, jiné pomoci, nežli zvolati s božským
Spasitelem: »Otče nebeský, ne má, ale tvá vůle se staňc; »co
Bůh činí, dobře činí:; »Bůh dal, Bůh vzal, buď jméno Páně po
chválenOa; »Bůh raní, ale zase hned hojíc. »Pojďte ke mně
všichni,: volá Pán ježíš, »kdo jste obtíženi, já vás občerstvím.:
Ta obět, kterou Bůh od nás žádá, abychom se dobrovolně zřekli
svých nejbližších a nejdražších pro blaho vlasti a říše, ta obět
bude od Boha neskonale odměněna, a to tím více, s čím větší
ochotou se vůli boží podrobujeme.

3. Třetím pomocníkem jest duch kající. Nepátrejme příliš
po příčinách války, kdo válku zavinil, ale volejme slovy zbožné
Judity starozákonní: »Zhřešili jsme, nespravedlivě jsme jednali,
nepravosti páchali |<

Nevěra vypověděla boj Bohu, upírala Boha, zhasínala světla
na nebi, rouhala se, posmívala všemu posvátnému, holdovala pro
stopášnostem a výstřednostem. Bůh se hlásí k svému právu. Aby
chom si Boha usmiřili a naklonili, třebajest kajícně se pokořiti a
náležitě očistiti. Srdcem zkroušeným a poníženým Bůh nepohrdne.

V německé říši bylo přísně vojínům nařízeno, aby všichni
dle svého vyznání použili duchovní pomoci, jaké jim náboženství
poskytuje; katoličtí vojínové byli povinni všichni přijmouti svaté
svátosti. U nás ponechána jim volnost. A katoličtí naši vojínové
použili té volnosti, osvědčili dobrovolně svého ducha nábožen
ského a péči o spásu své duše, použili dané příležitosti a posil.
nili se na nejistou cestu sv. svátostmi zbožností velice příkladnou
a dojemnou.

Ale i my musíme si nakloniti Boha kajícností, zpovědí, va
rovati se hrubých hříchů a příležitostí k nim, a hleděti napraviti
vše, co bylo zanedbáno. »Obraťte se ke mně celým srdcem svým,:
volá Bůh, »s postem, pláčem a kvílením, a roztrhněte srdce svá
a ne roucha svá.: (Joel 2.) >Navraťte se od cesty zlé a vrátím
se k váma (Mal.)

»Dveře pokání jsou otevřeny,: volá sv. Efrem, >pospěš si,
dokud se nezavroux

4. Čtvrtý pomocník v boji jest láska k bližnímu.
V Starém Zákoně neznali lásky k bližnímu. Pán Ježíš kladl

na tuto největší důraz. »Přikázání nové dávám vám, abyste se
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milovali vespolek, jako já miloval vás.: »Co jste učinili jednomu
z nejmenších, mně jste učinili.: Vojínové bojují za blaho naše,
my máme bojovati za ně a za vítěství láskou k nim a jejich nej
bližším. »Almužna přikrývá množství hříchů,: praví Písmo svaté.
Dobrými skutky nejvíce si Boha nakloníme. Na bojišti u Ruské
Ravy ošetřovala raněné vojíny také 131etá dívka, Růžena Zeno—
chová; byla raněna šrapnelem, a noha musila jí býti odňata.
Císař pán poslal jí zlatý řetízek na krk s ozdobným přívěskem
a její matce poslal 1000 korun, a zapravil výlohy za novou umělou
nohu. Jestliže světský panovník odměnil malou hrdinku, že věno
vala péči jeho vojínům, čím více odmění Bůh lásku naši, kterou
věnujeme vojínům za blaho naše bojujícím, za nichž každým stojí
sám Pán Ježíš! A každý skutek milosrdný chce sám mnoho
násobně splatiti.

Povinností naší jest, abychomv přispívali Červenému kříži na
prospěch raněných a opuštěných. Cim větší bude naše obět, tím
více si nakloníme Boha, tím spíše požehná Bůh zbraním našeho
vojska a dopřeje klidu a pokoje. _

5. Pátým pomocníkem jest ustavičná modlitba. Bratři bojují
za nás zbraní, bojujme my za ně modlitbou, podobní neodbyt
nému muži, který nepřestal prositi přítele, až byl vyslyšen. Pán
Ježíš nás tím příkladem povzbudil, řka: >Proste, a bude vám
dáno; hledejte a naleznete; tlu.cte a bude vám otevříno.: Sv. Otec
Pius X. v závěti napomínal všecky věřící,aby nepřestali se v těchto
smutných dobách modliti, až by Bůh byl takřka unaven prosbami
našimi a donucen vyslyšeti nás a válečnou bouři utišiti. Se vší
důvěrou tedy obraťme se na Boha, neboť kdo v Boha doufal,
nebyl nikdy zahanben. V. M. Vdo/zal.



LISTY VĚDECKÉ.

O křesťanské spravedlnosti.
Díl druhý.

(Díl první viz“»Rádce Duchovní: ročník IX. a X.)

Dle různých pramenů napsal lan Nep. los. Holý, O. Praem., farář v Holišově.
(Dokončení)

Nynější svět volá klidem: Ničeho si neodpírej l Nepřemáhej
svých žádostí! Jdi za svými vášněmil Hov sil Užívej života! Do
jdeme št stí, budeme štastnými, když se budeme říditi dle těchto
zásad? ikoli, jenom neštěstí sobě strojíme. Štastnými budeme
jen když se budeme říditi podle slov Páně: Zapři sebe! Když
nás Pán ]ežíš učil: »Zapři sebe sámc, nechtěl nám bráti radost
a veselí, naopak, chtěl nás učiniti štastnými; to jest ovoce sebe
zapírání: Pokoj a mír duše.

Kain si sliboval od pomsty rozkoš, domníval se, že bude
šťastný, až bratra zabije, a konečně došel svého. Kde bylo štěstí
a kde radost z nkojené touhy? »I odešel Kain od Hospodina
s trýzní v duši a byl poběhlíkem na zemi,: odpovídá Písmo k naší
otázce.

David se mohl nad Saulem pomstíti, Saul byl v rukou jeho.
Než co učinil? Zapřel sebe, přemohl mstivost a poručil Abisaiovi:
»Nezabíjej hole David zajisté nebyl nikdy šťastnější, ani tenkrát,
když mu korunu královskou kladli na hlavu, jako onoho dne,
kdy se mohl pomstíti a přece se zdržel a sebe zapřel. Zajisté
žádný člověk toho nikdy nelitoval, že se zapřel, naopak pykal a
trpce želel, nezapřel-li se & povolil hříchu. Jen tehdy budeme
požívati pravého štěstí, když se budeme říditi slovy Páně: »Zapři
sebelc

Nuže tedy: Zapři sebe sám! Přijde na tě pokušení k pýše:
Zapři sebe sám! Klakomství: Zapři sebe sáml K smilstvu: Zapři
sebe sám! K nestřídmosti, k lenosti, k závisti: Zapři sebe sám,
přemoz se a jistě toho nebudeš litovati.
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Z toho pochopíš, jak pravdivá jest zásada:

Sebe přemáhati nejtěžší boj,
nad sebou zvítěziti blaha zdroj.
Každý, věř, má svého oře,
jenž mu mnohé plodí hoře.
Ty však svého v uzdě měj,
na své vášně pozor dejl

Bez trvalého boje . , . nikdy ctnosti nenabudeš. Bdi sám
nad sebou a necht si jiní vedou jak vedou, jen ty sebe nezane
dbávejl O tolik v ctnosti pokročíš, kolik s o b ě n á si lí u činí š.
(Naučení po ot. 850)

III.Vezmi kříž svůjl
Pán ježíš vzal dřevěný kříž na ramena svá, třikrát klesl pod

jeho tíží, ale pevně a trpělivě jej nesl až na horu Kalvarii.
Sv. apoštol Ondřej mnoho pro Krista trpěl a jako jeho Mistr'

k smrti kříže byl odsouzen. Vida kříž, radoval se, objal jej, na
něm pokojně duši svou Pánu odevzdal. Vzal kříž svůj s radostí
na sebe.

Sv. Vavřinec ležel na řeřavém rožni, modlil se za své mu
čitele, netrpěl na dřevěném kříži, trpěl jinak; i to byl kříž, který
mu seslal Bůb, on kříž svůj vzal a trpělivě jej snášel.

Velikou lásku ke kříži měl sv. František z Assisi. Rád by
byl na skutečném kříži trpěl. Tuto velikou lásku ke kříži chtěl
mu Pán ježíš odměniti a vtiskl mu svých pět ran na tělo.

Svatá Terezie byla po mnohá léta nemocna; modlila se:
»Pane, buď trpěti nebo umříti.< — Nesla kříž svůj za Pánem ]e
žíšem.

Na obraze (Dr. Ant. Podlaha: »Obrázkový katechismus-)
vidíte Pána ježíše, jak nese kříž svůj, ale také jiné lidi vidíte, jak
za ním kříž nesou. '

Tak křížem rozumíme všechno utrpení, tělesné i duševní.
Nedává se nám na ramena dřevěný kříž, ale od hříchu Adama
počínaje jest mnoho křížů, mnoho utrpení na světě. Tato utrpení
máme trpělivě snášeti, pak béřeme dle příkladu Pána Ježíše kříž
svůj na sebe. Kříž svůj béře tedy na sebe ten, kdo všecka utrpení,
tělesná a duševní, která ho potkávají, po příkladu Pána Ježíše
trpělivě a s odevzdaností do vůle boží snáší.

Žádný člověk není na světě bez kříže, ani císař pán (náš
císař . . . ukaž, co vytrpěl a jak), ani papež. Brzy potká nás ne
štěstí na poli, v domě, na dobytku a jiných věcech. Brzy nás
stihnou zlí jazykové, pomluvy, nactiutrháni, brzy nás stihnou ne
moci, brzy musíme mezi zlými a sváríivými lidmi žíti. A tak je
tisíceré utrpení, které nás ještě více tlačí než dřevěný kříž.

Ten kříž musíme na se vzíti, trpělivě jej snášeti, chceme-li
býti učedníky Páně: »Kdož nenese kříže svého anejde za mnou,
nemůže býti mým učedníkemx
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jeden člověk byl ve svém utrpení netrpělivý, ichtěl mu Bůh
ukázati, jak jest pošetilý. Ve snu ukázal mu v jedné místnosti
rozličné kříže, pravil mu, že si musí jeden vyvoliti; dlouho hle
dal, jeden byl mu příliš těžký, druhý příliš lehký, ten příliš
ostrý, druhý příliš tupý. Konečně v koutku našel jeden i řekl:
Ten chci, ten se nejlépe pro mne hodí, I řekl Bůh: To jest kříž,
který jsi dosud nosil. Od té doby kříž svůj trpělivě snášel.

Kdo kříž svůj netrpělivě snáší, nezbaví se ho ani si neulehčí,
spíše si ještě uškodí.

Děvčátko muselo býti operováno. -Matka jeho chodila po
chodbě a plakala. Po operaci vyšlo děvčátko ze sálu a pra
vilo: »Matinko, proč pláčeš? Ani to tak mnoho nebolelo, a Pán
]ežíš trpěl více než já.: Tak malé děvčátko pochopilo slovo Páně,
že máme bráti kříž svůj na sebe a za Pánem ježíšem jíti.

Původ utrpení:
a) Protivenství jsou osudem všech lidí na zemi jako trest

hříchu; proto se má každý již ve dnech dobrých připravovati na
utrpení.

b) Avšak všecka utrpení nejsou trestem, nýbrž často jenom
zkouškou; koho Bůh miluje, toho křížkem navštěvuje, praví
přísloví. '

e) Mnoho utrpení působí si lidé sami náruživostmi a hříchy
svými; nejtěžší jest hřích, který jsme si sami připravili.

Účel utrpení:
Utrpení zaviněná mají nás přivésti k polepšení. Kdo svou

vinu poznává a má opravdovou vůli se polepšiti, může doufati,
že Bůh jeho utrpení brzy učiní konec, nebo že mu uleví anebo
alespoň potřebné síly propůjčí, aby je trpělivě snášel. jest to zna—
mením veliké zatvrzelosti, když se člověk ani utrpením nepolepší
a setrvá v nekajícnosti; jistě zahyne.

Chování se v utrpení:
a) Zaviněná utrpení má člověk s odevzdaností do vůle boží

a trpělivě snášeti.
b) Nezaviněná utrpení -— zkoušky od Boha —- máme ne

jen trpělivě snášeti, nýbrž se z nich i radoVati.
Dívka obdržela darem krásný křížek, který na krku nosila.

I vypadlo jednou z křížku dřevo příční, i prosila dívka otce, aby
dal křížek spraviti.

»Milerád to učiníme, pravil otec, »a mimo to tě naučím,
co bys měla činiti, aby žádné utrpení pro tebe křížkem nebylo.
——Sem pohlédni! Bez příčního dřeva delší dřevo křížem není;
ale jak příční dřevo k tomu dá se, hned kříž z toho povstane.

, — Tak jest i s trápením, která křížem nazýváme. — Vůle boží
jest takořka delší dřevo; vůle naše pak, jestliže se příčí vůli boží,
jest dřevo příční. — Vyndej tedy z každého křížku, který tebe
někdy potká, dřevo příční — učiň, aby se vůle tvá vůli boží ne
příčila — pak ti již křížem nebude.:

»V boží vůli odevzdání bolest kříže pryč zahání.:
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Útěcha v trápení.
Nic nás nepotká bez dopuštění božího. Utrpení jest k na

šemu užitku; milujícím Boha všecky věci k dobrému pro
spěchu. Příklad trpícího Spasitele jest ve všech utrpeních nejlepší
útěchou.

Užitek utrpení:
Utrpení jest prostředek k napravení a polepšení života, tu

přemýšlíme o svém životě, svědomí se probuzuje, lítost se vzbu—
zuje, důvěra v Boha se oživuje.

Když člověk bez víny, nebo zaviněná utrpení v duchu ka—
jícnosti snáší, dobývá si zásluhy pro království nebeské.

Velikou útěchu poskytuje Pán Ježíš těm, kteří jdou za ním
cestou kříže. Tato cesta není nudná a smutná, jak svět myslí,
nýbrž bohatá na sladkost a vnitřní radosti, které marně jinde
hledáme. Kdo takové sladkosti v kříži nenalézá, ten kříže svého
za Pánem ]ežíšem nenesl, nesl jej nanejvýše nuceně, nebyl však
dobrovolným a trpělivým učedníkem Páně. Zkuste to jednou
vzíti na sebe kříž svůj z lásky k Ježíši a poblížejíce na něho
s ním vřele se spojovati a při svých bolestech na jeho bolesti
pamatovati, pak také zakusite sladkost kříže, nebudete nad svým
křížem reptati, spíše s mnohými svatými budete volati: »Pane,
nech mne trpěli, nech mne účastenství míti na tvém kříži.c Bé
řeme-íi kříž jen nuceně, snad s odporem na sebe, bude nám ve
likou tíží, béřeme-li jej dobrovolně a v duchu kajícnosti, nejen
lehkým, nýbrž i sladkým nám bude.

Proto s důvěrou a trpělivostí beřme kříž svůj na sebe!

Křížek ozdobný, jenž za ňadry se kryje,
na tkanici zlaté snímá (matka) s bílé šíje
a jím něžné hrdlo dceři (Dagmaře) obestírá.
»Přijmi tento božský symbol umučení,
ostatky jenž svatých ve svém nitru svírá,
v upomínku na mne, na mé naučení.
Až se kolem tebe shluknou roje péčí,
křížek ten je spasným rozeplaší svitem,
až ti duše zalká v nitru žaly zrytém,
křížku toho síla zázračná ji zléčí.
On tě bude sílit pokušení dobou,
on tě bude chránit před nepřátel zlobou.

Sv. Čec/z: Dagmar 60. 61.

IV. Následuj mnel
Když byl Ježíš všem apoštolům nohy umyl, řekljim: »Když

já, Pán a Mistr, umyl jsem vám nohy, i vy máte jeden druhého
nohy omývati; příklad zajisté dal jsem vám, abyste tak i vy či
nili, jakož jsem já učinil váma

Podle příkladu Pána Ježíše řídil se hlavně sv. Ignác. Při
všem svém jednání ptal se sebe: »Co by Kristus v mém posta
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vení činil, jak by mluvilřc A co mu na to svědomí řeklo, dle
toho se přesně řídil, a stal se svatým. Totéž činili všichni svatí
a dosud tak činí nábožní křesťané. Pána Ježíše následuje tedy
ten, kdo se ve svém životě, ve svém jednání řídí dle Pána Ježíše.
Není také nic v životě lidském, v čem by nám nemohl býti Je
žíš příkladem a vzorem. Kreslíte obyčejně dle předlohy, a tím
lepší, dokonalejší je výkres váš, čím lépe jste vystihli všechny
tahy svého vzoru. Náš vzor je Pán Ježíš; tím lepšími, dokona
lejšími budeme, čím lépe všechny tahy jeho života vystihneme,
čím lépe jeho příkladu následovati budeme. Již vy děti rády na
podobujete jiné, děláte, co vidíte u jiných. Vzoru ve svém životě
potřebujeme; nejkrásnější náš vzor jest Pán Ježíš.

Již vám dítkám-dal krásný příklad, jak se máte chovati
v kostele; při které příležitosti? jak byl Panně Marii a Svatému
Josefu poddán, jak se ještě na kříži o svou Matku staral, jak pro
spíval nejen věkem, nýbrž imoudrostí a milostí před Bohem

“i před lidmi, jak máme pracovati atd.
Blahoslavený Tomáš Kempis složil zlatou knihu: »O násle

dování Ježíše Krista.< Mnozí křesťané vní čtousvelikým užitkem
každý den nějakou částku.

Pán Ježíš jest náš nejdokonalejší vzor pro bohatství, velikost
a všeobecnost svých ctností.

U velikých mužů shledáváme vedle ctností také veliké, snad
iještě větší chyby. U Krista žádná chyba, všechny ctnosti bez
výjimky. Jest nám vzorem pokory, spokojenosti, bdělosti, tichosti,
soustrasti, trpělivosti, píle, horlivosti, poslušnosti, láskyk bližnímu
i k nepřátelům, nešťastníkům i hříšníkům. Nikdo nemůže se vce
lých dějinách s ním měřiti. Ani mezi svatýminenaleznete nikoho,
kdo by se mu vyrovnal; všichni svatí ljsou jen odleskem jeho
velikosti. Jeho vzor je všeobecný, pro všechny, pro děti, jak už
jsem vám ukázal, pro jinochy, panny, muže, ženy, pro starce
i stařeny. Nejen pro všechny lidi je vzorem,nýbrž i pro všechny
případy. K němu pohlíží chudý, nemocný, pokoušený, pronásle
dovaný, umírající.“Jest vzorem také pro všechny časy. Jiní velicí
mužové byli dítkami své doby. Kristus nenáleží žádné době a
proto každé době, jest dnes a na věky.

Kristus jest náš nejlákavější vzor. Jiní svatí činili leccos, co
se nám protiví, k čemu se odhodlati nemůžeme a nechceme.
Kristus nám dal vzor, který snadno následovati můžeme. S ním
můžeme odpočívati, s ním se radovati, s ním můžeme plakati.

Dítky vůbec rády slyší vypravovati o Pánu Ježíši, pozorně
naslouchají, oči jim při tom září. Tak krásný příklad nám dal
Pán Ježíš.

Lidé bohužel leckdy místo Pána Ježíše berou si za vzor
hříšné lidi, následují jich pošetilosti a výstředností, omlouvají se:
Když to může dělati ten, mohu tak i já. Ale odtud také pochází
nepořádek, nespokojenost mezi lidmi Zvolme si Pána Ježíše
za svůj vzor, následujme ho a budeme spokojeni, šťastni a do
konan.
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Cvič se v následování Pána Ježíše!
A. Proč? Protože jest to svatá, snadná a sladká po

vinnost.

. 1. Jest svatá tvoje povinnost, neboť ji Pán Ježíš od tebe ,
žádá, a ty jsito slíbil při křtu sv., při přijímání sv. svátostí.

2. Jest to tvoje snadná povinnost; usnadňují ti ji:
a) vnitřní milostí pomáhající;
b) zevnější milosti příkladu Pána Ježíše, svatých, tak mno

hých zbožných křesťanů.
3. Je to tvoje sladká povinnost, ta tě jedině 'může šťastným

učiniti
a)„již zde na zemi pokojem duše, jistotou a pevností v my

šlení, mluvení a jednání i v nejtěžších případech, ctí a vážností
u všech lidí, i u nepřátel, ochranou a požehnáním božím při všem
počínání,

b) zcela zvláště na onom světě účastenstvím slávy Pána Je
žíše, kterou slíbil všem, kdo ho věrně následovali.

B.. Jak?
1. Negativně rozhodným odporem oproti duchu světa, žádo

stivosti očí, těla a pýše života.
2. Positivně horlivým rozjímáním o životě Pána Ježíše a

praktickým následováním.
a) Rozjímej o životu Pána Ježíše:
a) Ve škole uč se rád biblické dějepravě, zvláště Nového

Zákona, buď pozorný při vyučování sv. náboženství,
13)v kostele poslouchej rád kázání, modlí se, bys stále lépe

Pána Ježíše poznával,
y) doma čti rád v biblické dějepravě, ozdobuj ;stěny svého

bytu obrazy ze života Páně.
b) Následuj příkladu Pána Ježíše. který jsi takto poznal:
a) Při všem počínání ptej se jako sv. Ignác: »Co by mluvil,

činil, jak by smýšlel Pán Ježíš,: a řiď se podle toho;
jí) na večer zkoušej se, jak jsi po celý den žil a srovnávej

své jednání s příkladem Pána Ježíše. Nalezneš li svědomí
své v pořádku, děkuj Bohu; ne-li, lituj toho, učiň dobré
předsevzetí pro druhý den!

Kristus a já za ním!
Obtížná a úzká jest
cesta, jež má k nebi vést.
Vezmi si za vůdce Krista,
dorazíš tam dozajista.

Taž se v každé případnosti:
»Co by dělal Kristus Pánřc
Čiň i ty a na tom dosti,
pak jsi věčně zachován.
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V.Tichým a pokorným býti.
V evangeliu sv. Matouše (11, 29.) volá k nám Pán Ježíš:

»Vezměte iho mé na sebe a učte se ode mne; neboť jsem tichý
a pokorný srdcem; a naleznete odpočinutí duším svým.<

Pán Ježíš stvořil svět, činil zázraky, ale nepravil, tomu aby
chom se od něho učili, nýbrž tichým a pokorným býti.

Sv. Kristofor byl veliký a silný jako obr. Poněvadž byl hor
livý křesťan, byl předveden před pohanského soudce. Tu ho
uhodil sluha do obličeje. Toliko zaťal pěst, všichni pohané myslili,
že sluhu uhodí. Než rychle se sebral a pravil: To bych nebyl
křesťanem.

Myšlenka na Krista učinila ho silným, že křivdu trpělivě
snesl, že se nemstil. Kterou ctnost tu konal?

“V Miláně byla právě volba biskupa, celé město bylo po
zdviženo. Aby učinil pořádek, vstoupil úředník Ambrož do ko
kostela a měl krásnou řeč. Najednou volá dítě: Ambrož jest bi
skupem! Všichni souhlasí. Než Ambrož uleknut zdráhá se tuto
velikou důstojnost na se vzíti, volá: Nejsem hoden. Teprve na
doléhání se všech stran volbu přijímá a stane se velikým, svatým
biskupem. Kterou ctnost konal sv. Ambrož? Od koho se jí naučil?

O těchto ctnostech jsme již mluvili dříve, proto jdeme dále:
VI. Milovati nepřátele.
V tomtéž evangeliu svatého Matouše, v kázání horském,

praví Pán ježíš: »Milujte nepřátele své; dobře čiňte těm, kteří
vás nenávidí a modlete se za ty, kteří vám protivenství činí a
utrhají vámlc

Kdo jest náš nepřítel?
Pharao a Egyptští byli zlomyslní a stále nespravedliví k ži

dům, byli jich nepřáteli. Proč byli Egyptští nepřáteli židů? Kdo
proti nám špatně smýšlí a stále nám protivenství, utiskování činí,
jest náš nepřítel. Kdo ná několikrát ublížil více jen z přenáhle
nosti, urazil nás, ale nepří lem naším ještě není.

Otec trestá neposl né dítě; proč není jeho nepřítelem?
Pan učitel dá rozpustilému žáku špatnou známku z mravů, proč
přes to není jeho nepřítelem? Soudcové odsoudili zločince dle
zákona k těžkému žaláři neb k smrti; proč nejsou nepřáteli ne
šťastníkovi? Spolužák ti nevolky šlápne na nohu, že máš veliké
bolesti; proč nemůžeš říci,že je tvůj nepřítel? Kdo jen jest naším
nepřítelem?

jak se křesťan má chovati k nepřátelům, učil nás Pán ježíš
v horském kázání.

již ve Starém Zákoně řekl Bůh: Milovati budeš bližního
'svéhoí Fariseové pokládali jen žida za svého bližního, a nenávi—
děli každého jiného člověka jako cizince, jemuž láskou nejsou po
vinni. Tu řekl Pán ježíš: »Slyšeli jste, že zákoníci ono přikázání:
»Milovati budeš bližního svéhoa vykládali řkouce: »Nenáviděti
budeš nepřítele svého.: Ale já pravím vám: Milujte i nepřátele
své,. dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí, a modlete se za ty, kteří
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vám protivenství činí a utrhají vám : abyste byli dítkami Otce svého
nebeského, jenž slunci svému velí vzcházeti na dobré i zlé a déšť
dává na spravedlivé i nespravedlivé. Nebo milujete-li toliko ty,
kteří vás milují, jakou odplatu míti budete? Zdaliž i publikáni
téhož nečiní? A budete-li pozdravovati toliko bratří svých, což
činíte obzvláštního? Zdaliž i pohané téhož nečiní? Vy btd'tež tedy
dokonalí, jakož i Otec váš v nebesích dokonalý jest.:

Jak vykládali fariseové přikázání lásky k bližnímu? Křesťan
má i v nepříteli viděti obraz boží, jej milovati a lásku svou čím
ukazovati? A když křesťan za své nepřátele se modlí a jim dobré
prokazuje, čí dítkem jest skutečně? Protože Bůh i slunce i déšť
komu přeje? Jako dítko boží má býti křesťan dokonalejší než
publikán a pohan, kteří také koho milují? A čím jest křesťan
dokonalejší? Proto je to křesťanská povinnost nejen přátele, nýbrž
i nepřátele milovati.

Kterak i své nepřátele milovati máme, učíme se nejlépe od
Ježíše Krista, jenž nepřátelům svým odpustil a za ně se modlil,
za ně i život obětoval a nám přikázal, abychom nepřátele milo
vali. Otázka 339.

Když Kristus slovem i příkladem učí nás milovati nepřátele,
k čemu jsou i jeho učedníci zavázáni? '

Ukaž, jak se dle toho řídil sv. Stěpán a jiní!
K čemu jsme v lásce k nepřátelům povinni a k čemu nikoli?

Jak se modlil Pán na kříži za své nepřátele? Pán tedy své ne
přátele mírně omlouval. Když tedy křesťan jest uražen, má také
o nepříteli mírně smýšleti. Zlý skutek máme míti v ošklivosti;
ale ubohého hříšníka máme přece milovati, máme býti nepřáteli
věci a přáteli osoby.

Praví křesťan: Již dávno jsem nepříteli odpustil, ale zapo
menouti na to nemohu, zvláště když ho vidím, vždy mi to na
mysl přichází; proč tím nehřeší? K čemu může mu vzpomínka na
urážku prospěti?

Jak se bránil Pán Ježíš, když byl služebníkem udeřen vtvář?
Když nás zlý člověk chce trápiti, proč se můžeme brániti? Ale
k nespravedlnosti a k pomstě nemáme se dáti svésti; proč ne?
Když nám zlý člověk stále vyhrožuje, můžeme žádati pomoc
i u úřadů.

Pán Ježíš učí (Mat. 5, 23.): »Přinášíš-li dar svůj na oltář a
tu se rozpomeneš, že bratr tvůj má něco proti tobě, nechej tu
daru svého před oltářem, a jdi prve, smiř se s bratrem svým, a
potom přijda obětovati budeš dar svůj.<

Co žádá Pán od toho, který jiného urazil? A když vzdoro
vitý neprosí za odpuštění, moudřejší ustoupí a podá zvláště před
sv. zpovědí ruku k smíření. Jak zní pátá prosba Otčenáše? A když
se Petr tázal Pána, kolikrát má bratru odpustiti, snad sedmkrát,
odpověděl Pán: Ne sedmkrát, nýbrž sedmdesátkrát sedmkrát.

Jak často máme tedy odpustiti? „
Sv. Pavel píše v listě k Řím. 12.: vZádnému zlého za zlé

neodplácejte; psáno jest: Má jest pomsta, ját odplatím, praví
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Pán. Ale lační-li nepřítel tvůj, nakrm jej, žízní-li, dej mu píti,
nebo to čině, uhlí řeřavé shrneš na hlavu jeho. Nedej se pře
moci zlým, ale přemáhej zlé dobrým !.

Nemáme se sami mstíti; kdo bude náš mstitel? Co mu
máme prokazovati? A když mu dobré prokazujeme, co shrneme
na jeho hlavu? Řeřavé uhlí je červené; tak právě nepřítel naší
dobrotou se začervená a tímto spasitelným zahanbením dojde
k'jakému poznání? Co znamená tedy řeřavé uhlí na hlavu nepřl
telovu shrnoutiv? Kdo nemá s_íly urážky nepřítelovy snésti, čím
je přemožen? Cím má křesťan zlobu nepřítelovu přemoci? Protože
sv. Stěpán za své nepřátele se modlil, čí obrácením odměnil ho
Bůh? Opakuj slova sv. Pavla! Vysvětli jel

Abychom nepřítele milovali právě jako přátele a dobrodiním
ho obsypali, nežádá se od nás, nýbrž Pán chce, abychom i ne
příteli prokazovali, co bychom každému člověku prokázali.

V 11. století žil ve Florencii mladý rytíř Jan Qualbertus.
Obdržel od otce rozkaz, aby pomstil smrt příbuzného, kterého
jeden šlechtic zavraždil. Panovala tehdy totiž krevní pomsta,
ukrutný to zlozvyk, dle něhož nejbližší příbuzný byl povinen
vraha sám potrestati. Jednou potkal Jan za městem vraha, který
se již nemohl vyhnouti. Sotva ho spatřil, vytáhl Jan _meč a šel
vrahu vstříc. Ten však klekl a volal: »Pro Ježíše Krista ukřižo
vaného, odpusť mila Tu spustil Jan meč a pravil: »Protože pro
síš ve jménu Ježíše Krista, daruji ti život a přátelství. Buď od
nynějška přítelem mýmlc Brzy na to vstoupil Jan do kláštera,
kde jako opat zemřel. Památka jeho se koná 12. července.

Kdo to chce opakovati? Jan vrahu nejen život daroval, nýbrž
i za přítele si ho vyvolil. Vizte křesťanskou šlechetnost, ke které

_se Jan boží milostí povznesl!
Křesťanská láska k nepřátelům tedy žádá, abychom jak

o nepříteli soudili? Naproti tomu nežádá čeho? „Dále žádá tato
láska, abychom k nepřtíeli nebyli nespravedliví. Ze si máme od
nepřítele všechno nechati líbiti, toho se nežádá, protože láska
k sobě má přednost před láskou k bližnímu. Smířiti se máme
s nepřítelem; kdo však má nejdříveo odpuštěníprositi? Konečně
jako každému člověku máme i nepříteli v nouzi pomoci.

Láska k nepřátelům . záleží tedy ve vážné vůli pro Boha
i nepřítele milovati a proto vůči němu obyčejné povinnosti dobro
tivosti a spravedlnosti konati, i když nám to leckdy za těžko
přichází.

V čem záleží láska k nepřátelům?

B. 0 dobrých skutcích.
Otázka 829. Dobré skutky jsou skutky, které

svůlí boží se srovnávají a pomocí milosti boží
s úmyslem bohumilým se konají.

Již při otázce 794. jsme slyšeli, co jest dobré, totiž to, co se
srovnává s vůlí boží.
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Absolon zapudil otce svého Davida z jerusalema, byl to
skutek zlý, protivil se vůli boží,

Král Šalomoun ctil matku svou, posadil ji na trůn na pra
vici svou. To byl také skutek dobrý, srovnával se s vůlí boží.
Dobré skutky jsou tedy skutky, které se s vůlí boží srovnávají.
(Vi'z Katechesi při ot. 794.)

Slyšeli jste o dobrých skutcích; vše, co se v některém při
kázání božím nebo církevním poroučí, jest dobrý skutek, na př.
světiti den sváteční, ctíti rodiče, nalezenou věc navrátiti. Na tomto
místě mluvíme o dobrých skutcích v širším smyslu, i v myšlen
kách můžeme dobré skutky konati, na př. když v Boha věříme,
milujeme, hříšné myšlenky zapuzujeme.

Abychom dobré skutky konati mohli, je nám třeba milosti
boží, milosti to pomáhající; potřebujeme této milosti, abychom
dobré poznali, a dále, abychom obdrželi sílu, to dobré, co jsme
poznali, také vykonati. Tu třeba zvláště, by milost boží rozum
náš osvítila, abychom dobré od zlého rozeznali, aby naši vůli po—
bádala a posilovala, abychom tyto skutky konati počali, dále ko
nali a dokonali; tato milost dodává skutkům naším ceny nad—
přirozené. (Viz otázku 515, též 514, 516-518.)

Dobré skutky jsou tedy skutky, které s vůlí boží se srovná
vají a pomocí milosti boží se konají.

Vypravuj z horního kázání část D.: O dobrém úmyslu při
dobrých skutcíchl

Za časů Pána Ježíše rádi se fariseové modlili v modliteb
nách, na ulicích, aby vidění a ctěni byli od lidí, rovněž tak činili,
když se postili a almužnu dávali. Modliti se, almužnu dávati a
postiti se jsou samy o sobě dobré skutky. Ale o těchto dobrých
skutcích fariseů praví Pán ježíš, že vzali již odplatu svou. est
& chvála lidí byla jich odplatou, ale před Bohem neměly tyto
skutky ceny, od Boha odplaty v nebesích za ně neobdrželi. Proč
ne? Protože je konali, aby byli od lidí ctěni, konali je s úmy
slem, který se Bohu nelíbil, tento úmysl nebyl Bohu milý.

Bůh chce, abychom se modlili, abychom Bohu patřičnou
čest vzdávali, to jest úmysl bobumilý, za taký dobrý skutek
můžeme očekávati odplatu od Boha. Když se postíme, máme to
činiti z lásky k Bohu, taký úmysl jest bobumilý, když dáváme
almužnu, máme to činiti rovněž z lásky k Bohu a bližnímu, taký
úmysl jest bobumilý.

Dobré skutky jsou skutky . . ., nyní nacvič celou de
finicil

Když konáme dobré'skutky, nezáleží jen na tom, co ko—
náme, nýbrž také, jak je konáme. Někdo může největší dobré
skutky konati; a přece nemají před Bohem ceny, protože jich
nekoná s úmyslem bobumilým. Naopak může někdo konati nej
jednodušší, nejnepatrnější dobré skutky (sklenici čisté vody žízni
vému podati . ..) a přece mají u Boha velikou cenu, protože umí
je konati řádně, s úmyslem bobumilým. Na př. Josef a Maria.
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Taký dobrý úmysl jest, když konáme dobré skutky, aby
chom Bohu sloužili, jeho sv. vůli konali z láskyk Bohu, bližnímu
je konali, abychom se Bohu zalíbili, poněvadž je Bůh chce a pod.
Jen takové skutky odměňuje Bůh.

To jest zcela přirozené. Kdyby k tobě přišel řemeslník a
od tebe zaplacení žádal, protože jsi celý týden pro souseda &a
coval, řekneš mu: nejsem vám nic dlužen, pro mne jste nepra—
coval, ať vám zaplatí ten, pro kterého jste pracoval. Když tedy
na př. pilně pracuješ jen proto, abys peníze získal, neděláš to
pro Boha, nedostaneš proto od něho odplaty. Velice tedy záleží
na dobrém úmyslu. Tím si již dítě může mnohozásluh získati, když
vše koná vdobrém úmyslu, aby Bohu sloužilo. Vzbuzení dobrého
úmyslu naleznete mezi modlitbamivzadu vpřídavku č. 18., též při
modlitbě ranní, odstavec druhý,a též: nábožné vzdechy: Připráci
a v utrpení: O ježíši, všecko z lásky k tobě! Vzbuzujte každé
ráno při modlitbě tento dobrý úmysl, tak vše počínání a uřrpení
toho dne posvětíte a Bohu obětujete. Obnovujte tento úmysl ča
stěji za den, zvláště když vám práce připadá velmi těžká, nebo
když utrpení vás k netrpělivosti svádí. Když to činíte, můžete
z kamení dělati zlato, t. j. 2 nepatrných skutků můžete bohatství
nabýti většího než kdybyste zlato a stříbro měli.

Srovnej P. Fr. žák S. ]. Světlušky: Snové str. 91—102.
Sv. Ignác při všem počínání a jednání svém míval v ústech:

Všecko k větší cti a chvále boží.

Otázka830.Skutky záslužné jsou dobré skutky,
kterým je slíbena odměna pro život věčný.

]ežíš praví v kázání horském: »Pilně se varujte, abyste do—
brých skutků svých nečinili před lidmi proto, abyste od nich vi
děni byli; jinak nebude míti odplaty u Otce svého,jenžjestv ne
besích . . . Otec tvůj, kterýž v:dí v skrytě, odplati tobě. .

Bůh tedy některým dobrým skutkům Sllbllodplatu odměnu
na nebesích. odměnu pro život věčný. Takovými skutky můžeme
si život věčný zasloužiti, proto jsou takové skutky záslužné.
Skutky záslužné jsou tedy dobré skutky, kterým je slíbena odměna
pro život věčný.

Při hospodářství pracují i větší děti hospodáře. V sobotu
dává hospodář mzdu dělníkům, děti však nedostávají ničeho, protože
jsou již beztoho k tomu povinny. Někdy však otec praví: Když
budete tento den se žněmi hotovi, dám vám každému 2 K do po
kladny. Děti se přičiní a jsou v určitý čas s prací hotovy: co
mohou od otce očekávatiř Proč? A dar otce je zároveň pro ně
zásluhoura odplatou.

Právě tak činí nebeský Otec. Když všechna přikázání boží,
celé desatero dobře zachováváme, nemáme nároků na odplatu,
na odměnu, nebot jsme beztoho k tomu povinni. Ale Bůh pro
zásluhy Ježíše Krista za zachování desatera milostivě odměnu v ne
besích slíbil, tím způsobem můžeme si odměny zasloužiti.
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Kdo se pilně učí, nastřádá si mnohé vědomosti. Kdo jest
střídmý, zachová si zdraví. Kdo pracuje a šetří, získá si jmění.
Vědomosti, zdraví, jmění jsou časné odměny pro koho? Mimo
to dobrými skutky rozmnožujeme v sobě milost posvěcující.
Vedle časné odměny dává nám pak Bůh za dobré skutky také
odměnu věčnou v nebesícb, odměnu pro život věčný.

Bůh není tedy povinen, aby nám za dobré skutky odměny
nějaké udílel, ale když nám ji slíbil, dal nám tím právo očeká
vati ji, jestliže vyplníme podmínky. které stanovil. Kristus Pán
praví: >Radujte se a veselte se, nebo odplata vaše hojná je v ne
besích,c a sv. Pavel (1. Kor. 38.): »jeden každý vezme vlastní
svou odplatu podle své práce.—

Hleďme tedy hojně konati dobré skutky, abychom slíbenou
odměnu v nebesích dostali!

Otázka831.Záslužných skutků je třeba, protože
jest nám život věčný slíben pouze jako odměna za
naše zásluhy.

Vypravuj čl. 63. N. Z. »O posledním soudu a věčném od
dělení.- '

Proč půjdou spravedlivi do života věčného? Protože konali
záslužné skutky, lačné krmili . . .

Proč půjdou nespravedliví do trápení věčného? Protože zá
služný'ch skutků nekonali, lačnýcb nekrmili . . .

Zivot věčný jest nám pouze slíben jako odměna za naše
zásluhy.

Zivot věčný musíme si zasloužiti a to záslužnými skutky.
Bez vlastních zásluh přijde jen dítě pokřtěné do nebe, které

k rozumu nepřišlo. Jakmile kdo do rozumu přišel, musí si nebe
zasloužiti. Kdo z nás zde ve škole přijde do nebe bez zásluh?
Nikdo. Každý z nás si musí život věčný zasloužiti

Ale také naopak nikdo z nás nepřijde do pekla bez vlastní
vnny. —

Vypravuj též čl. 66. N. Z., stat o vinném kmenu a ratolesti.
(Viz mou práci: »Vinný keře, »Rádce Duchovníc, r. 1894, 11,
str. 793.)

Dokud ratolest jest s vinným kmenem spojena, přecházíve
škeren život veškeré šťávy z kmenu do ratolestí. Právě tak do
kud jest člověk milosti posvěcující s Kristem spojen, jsou zásluhy
Pána Ježíše i zásluhami člověka. Když však ratolest jest od
kmene vinného uříznuta, uscbne. Proto pravil též Pán Ježiš: »Beze
mne nemůžete ničeho učiniti.: Ale i když jest ratolest s vinným
kmenem spojena, musi přece spolupůsobiti, aby ovoce přinesla,
musí listím vzduch a jiné látky v sebe ssáti, paprsky slunce přijí
mati a víno v hroznech takřka vaříti. Tak i člověk musí s mi
lostí boží spolupůsobiti a záslužné skutky konati. Sv. Pavel pravi:
»Milostí boží jsem, co jsem, a milost jeho nebyla ve mně marná,
nýbrž hojněji než oni všichni (apoštolé) jsem pracoval, avšak ne
já, ale milost boží se mnou.: (I. Kor. 15, 10.) I strom, i když

Rádce duchovní. 47
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jest zušlechtěn, musí spolupůsobiti, aby přinesl dobré ovoce. Když
jich nepřináší, praví Kristus: »Každý strom, kterýž nenese ovoce
dobrého, vytat a na oheň uvržen bude.c (Mat. 3, 10.) A svatý
Petr píše: »Protož, bratři, více se snažte, abyste skrze dobré
skutky jisté učinili své povolání a vyvolení.< (II. Petr 1, 10.)
Z toho vidíte, že záslužných skutků je třeba. Kristus nám to
znázorňuje v podobenství o neplodném fiku, o hřivnách, desíti
pannách.

Služebník s jednou hřivnou a neopatrné panny nic zlého
neučinili; jenom záslužných skutků nekonali a proto byli na věky
zavržení.

Před 300 .lety žili bludaři, kteří—popírali nutnost dobrých
skutků; za dnešní doby ani přívrženci tohoto bludu tomu nevěří,
protože již samým rozumem můžeme poznati, že jest zásiužných
skutků třeba.

Otázka832.Dobrý skutek jest záslužným, ko
ná-li se ve stavu posvěcující milosti.

_ ]iž jste slyšeli podobenství o vinném kmenu a ratolesti.
Vinný kmen jest Pán ježíš, my jsme ratolesti..Na kmenu mohou
býti ratolesti dvojího druhu: zelené nebo suché. Zelené jsou ty,
v nichž jest šťáva, bez šťávy uschnou. Sťáva, která nás činí rato
lestmi zelenými, jest milost posvěcující ; ta jako šťáva dodává vě
řícím nadpřirozeného života; suché ratolesti jsou věřící,.kteří
ztratili těžkým hříchem šťávu milosti posvěcující. U kmene vin
ného ratolest suchá sotva se opět zazelená. Ale ratolest suchá na
vinném kmeni, Pánu ]ežíši, t. j. člověk ve stavu těžkého hříchu,
opět se může zazelenati, když šťáva posvěcující milosti ve svá
tosti pokání do ní vejde.

jako uschlá ratolest nemůže přinésti ovoce, tak i věřící,ne
maje šťávy milosti posvěcující, nemůže konati záslužných skutků;
jen tehdy může takové skutky konati, je—liratolestí zelenou, čili
jinými slovy, koná—lije ve stavu posvěcující milosti boží. (Srovnej
ot. 520.)

Skrze milost boží jsou tedy skutky naše záslužné, proto
nemáme příčiny, abychom se jimi honosili, neboť co jsme, mi
lostí boží jsme. Kdo se chlubiti chce, v Pánu chlubiti se má.

Těžkým hříchem ztrácíme nejen milost posvěcující, nýbrž
i všecky zásluhy pro nebe, které jsme si již získali, a jsme ne
schopni získati si nové zásluhy pro nebe. (Srv. str. 766.)

Ale když opět ve svátosti pokání šťávu milosti posvěcující
dostáváme, zásluhy pro nebe opět obživují. (Srovnej otázku 638.,
odst. 4.)

Když dlouho neprší, tráva se ztrácí, nic neroste; jak déšť
přijde, tráva se opět vyvine a zazelená.

Divoká hruška přináší také ovoce, ale trpké. Zahradník di
voký strom štěpí; jak potom chutná ovoce? Právě tak je tomu
u člověka. Dokud má na sobě těžký hřích, nemohou se jeho
dobré skutky Bohu líbiti. ]e-li však člověk ve stavu posvěcující
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milosti. může konati dobré skutky, které se Bohu líbí a které
také' Bůh odmění. Protože jest Bůh nejvýš svatý, může se mu
také jen člověk posvěcený šťávou milosti boží líbiti a záslužné
kutky konati.

Dort jest krásný a chutný. Kdyby však vám někdo přinesl
dort na špinavém talíři s ušpiněnýma rukama, zošklivíte si ho.
Tak i když člověk ošklivým, těžkým hříchem poskvrněný zdánlivě
dobrý skutek koná, nemůže se Bohu líbiti.

Otázka833. Skutkům záslužným jest přislíbena tato odměna:
1. rozmnožení posvěcující milosti,
2. věčná blaženost a její rozmnožení.
Milost posvěcující podobá se nejen šťávě ve vinném kmenu.

nýbrž i rouchu svatebnímu. (Viz více o tom mou stat: »Vycbo—
vatelc. r. X., 215.)

Svatební roucho dostáváme nejprve na křtu sv. ——je to
roucho nevinnosti, roucho bílé, které se křtěnci podává. Toto
svatební roucho můžeme ztratiti, okrášliti neb také poskvruiti.
Ztrácíme je každým těžkým hříchem, poskvrňujeme je všedním
hříchem, okrašlujeme je hodným, častým přijímáním svatých svá
tostí a dobrými skutky. Dobrými skutky se tedy svatební roucho
okrašluje čili milost posvěcující rozmnožuje. To jest první slíbená
odměna záslužnýcb skutků: rozmnožují milost posvěcující, stáváme
se světější, Bohu milejší. Jak bohatý milostí může býti, kdo jest
ve stavu posvěcující milosti, povinnosti svého stavu věrně koná,

_záslužné skutky činíl Každá modlitba, kterou k Bohu vysílá,
každý krok, který činí, každé slovo, které mluví, každý záslužný
skutek rozmnožuje v něm milost posvěcující.

První odměnu dostáváme již na zemi, druhá odměna nás
očekává v nebesích. Záslužným skutkům jest za odměnu slíbena
věčná blaženost a její rozmnožení. již posvěcující milostí stáváme
se dědici království nebeského. Kdo má svatební roucho čisté,
přijde do nebe. Kdo však má svatební roucho ještě k tomu
okrášlené záslužnými skutky, má nároky na ještě větší blaženost
v nebi, věčná blaženost se záslužnými skutky rozmnožuje. ím
více kdo záslužných skutků vykonal, tím větší blaženosti v nebi
dojde. Tak v nebi bude odměna Spravedlivá za záslužné skutky.
Jsou tam rozličné stupně blaženosti, kdo méně záslužných skutků
vykonal, nebude tak skvěle odměněn jako ten, který jich více
vykonal. A přece nebude proto v nebi závist mezi blaženými,
podobně jako v rodině nezávidí mladší bratr staršímu, že má
větší šaty z téže látky, protože by mu ani delší šaty nepadly.

Skutkům záslužným je tedy přislíbena dvojí odměna:
1. na zemi rozmnožení milosti posvěcující a
2. na nebi věčná blaženost a její rozmnožení.
Nábožný poustevník rozjímal před spaním o soukromém

soudu a zvláště o slovech sv. Pavla (Gal. 6, 5.), že každý své
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vlastní břímě ponese a že naše skutky na váze boží vášeny bu
dou. V noci na to měl zvláštní sen. Viděl Pána Ježíše jako soudce,
anděly obklopeného. Před anděly byly váhy. Každý, kdo na
světě umřel, přišel ihned před božského soudce a to s dvěma
pytly. V jednom byly záslužné skutky, v druhém hříchy. Andělé
dávali jeden pytel na jednu, druhý pytel na druhou váhu. Když
byl pytel dobrých skutků větší, našel milost u Pána Ježíše, byl-li
pytel hříchů větší, byl zemřelý zatracen. Přišla také žena, měla
veliký pytel záslužných skutků a jen malý pytel hříchů. Ale když
andělé oba pytle na váhy vložili, byl malý pytel těžší než ve
liký; veliký pytel byl totiž uvnitř dutý a prázdný, protože žena
své dobré skutky jen pro chválu lidskou konala. Máme tedy zá—
služné skutky dělati z lásky k Bohu.

V jednom klášteře byl opat velmi štědrý a pohostiný.
Dokud žil, vedlo se všem dobře; blahobyt kláštera každým dnem
se vzmáhal. Nástupce jeho nebyl tak štědrý a klášter chudí; tak
daleko to došlo, že i nutné potraviny scházely. jednoho dne přišel
do kláštera cizinec & prosil o nocleh. Vrátný řekl: »Nemůžeme
nyní nikoho přijmouti, nebot máme sami nedostatek. V dřívějších
dobách bylo tomu jinak, tu byl klášter bohatý.: Cizinec odvětil:
»Když jste íakoví, není divu. že se vám špatně vede. jednoho
bratra jste zapudili, proto se i druhý bratr od vás odvrátil..

Vrátný, kterému byla tato slova hádankou. prosil cizince,
aby mu vyložil smysl těchto slov. Tu pokračoval cizinec: »Jeden
bratr jest konání dobrých skutků a druhý bratr jest blahobyt.
Když jste prvého bratra vyhnali, odešel i druhý bratr.: Opat,
kterému řeč tato byla vyprávěna, navrátil se k dřívější štědrosti.
Připomněl si slova: »Dávejte a bude vám dáno.:

Otázka834. Koná-li člověk dobré skutky ve
stavu těžkého hříchu, jest si o nich pamatovatitoto:

1. že nejsou záslužny pro život věčný,
2. že mu však pomáhají, by od Boha obdržel milost obrá

cení nebo došel odměny pozemské a odvrácení časného zla.
Když je člověk tak nešťastný, že se těžkého hříchu dopustil,

odděluje se od těla Kristova, jest mrtvým údem tohoto těla,
ztratil šťávu posvěcující milosti, stal se suchou ratolestí na vinném
kmenu Pána Ježíše a nemůže již nic záslužného pro nebe vyko
nati. Může se modliti, postiti, almužnu dávati jak chce, nedo
chází tím odměny na nebi, tyto skutky nejsou mu záslužny pro
život věčný.

Ale přes to nemá tak nešťastný člověk opomíjeti dobrých
skutků. Nejsou zcela bez užitku 'Obyvatelé města Ninive dopustili
se mnoha hříchů. Co však dělali, když prorok Jonáš kázal
pokání? Postili se, konali sice tyto dobré skutky ve stavu těžkého
hříchu, ale tyto skutky jim pomohly, že snadněji od Boha obdr
želi milost obrácení.
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Vypravuj čl. 90. N. Z. Obrácení pohana Kornelia!
»Kornelil Modlitby tvé a almužny vstoupily před Boha,:

řekl k němu anděl. Pro tyto dobré skutkyjeho poslal Bůhkněmu
sv. Petra, Kornelius obrátil se k Bohu, stal se křesťanem. Dobré
skutky jeho mu pomohly, že snadněji obdržel od Boha milost
obrácení.

Sv. Augustin vypráví, že v městě Hippo žil pohanský lékař,
který chudým prokazoval veliká dobrodiní. Bůh ho odměnil za to
již zde na zemi zdravím, bohatstvím a slávou. Když se rozstonal,
modlili se vděční chudí mnoho a za něho o milost obrácení, a
hle, krátce před smrtí prosil ještě o křest.

Proč mu udělil Bůh tuto milost? S počátku prospívaly to
muto lékaři dobré skutky jen pro pozemský život, a Bůh je po
tom mohl také odměniti na onom světě; proč?

Fariseové se modlili, postili, dávali almužnu, konali dobré
skutky ve stavu těžkého hříchu; Bůh je neodměnil za ně na
onom světě, ale Kristus praví: >]iž vzali odplatu svou.c Chtěli
slávu lidskou, aby byli ctěni; dostalo se jim cti a slávy, tím již
vzali odplatu svou, došli odměny pozemské. Bůh jest nejvýš spra
vedlivý, odměňuje každý dobrý skutek; když jej nemůže pro
těžký hřích odměniti na nebi, odměňuje jej již na zemi, odvrací
také časné zlo od lidí, kteří ve stavu těžkého hříchu dobré skutky
konají. Dobré skutky takovému člověku pomáhají, aby snadněji
obdržel od Boha milost obrácení nebo došel odměny pozemské
a odvrácení časného zla.

Zlým lidem se často zde na zemi dobře vede, časné zlo se
od nich odracuje, a diví se leckdy lidé tomu. Než žádný člověk
není na světě tak zlý, aby nekonal také něco dobrého. Za to
dobré chce a musí Bůh jako nejvýš spravedlivý odměniti, když
ne na onom světě, alespoň zde na zemi. K smrti odsouzenému
zajisté nezávidíš poslední hostiny. tak také k věčné smrti odsou
zenému nemusíme záviděti jeho štěstí, zdravi, bohatství, slávu po
zemskou. Z této otázky si tedy mužeme vysvětliti, proč se hříš
níkům leckdy na světě dobře vede.

Naopak se spravedlivým leckdy tak dobře nevede. Žádný
člověk není — mimo Pána Ježíše a Pannu Marii — tak spravedlivý,
aby se nebyl něčeho zlého dopustil. [ to zlé chce a musí Bůh
jako nejvýš spravedlivý potrestati. Leckdy chce Bůh spravedli—
vému časné tresty na onom světě zmírniti, i trestá "ho již zde
na zemi, dopustí časné zlo na něho, aby ušel trápení v očistci.
jindy zase chce Bůh spravedlivého (mysli při tom na př. najoba,
egyptského ]osefa) zkoušeti a dopouští na něho časné zlo. Ztéto
otázky můžeme si dále vysvětliti, proč se spravedlivým leckdy
na světě špatně vede.

Když jsme spravedliví, a máme trpěti nějaké časné zlo, jsme-li
si vědomi nějakého poklesku,trpmejej jakožto trest, nejsme-li si
vědomi žádného poklesku, trpme s odevzdaností do vůle boží,
abychom ve zkoušce této dobře obstáli!
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Otázka835.Hlavní dobré skutky jsou: modlitba
půst a almužna.

_ ]iž častěji jsme slyšeli část z horského kázání Páně 0 do—
brém úmyslu při dobrých skutcích. Najdete tři odstavce: když
dáváš almužnu . . . když se modlíš . . . když se postíš . . . Jsou to
hlavní dobré skutky: modlitba, půst a almužna.

Otázka836. Modlitba, půst a almužna jmenují
se hlavní dobré skutky:

1. Protože se nám v Písmě sv. zvláště doporučují;
2. protože každý jiný dobrý skutek na některý z těchto tří

skutkův uvésti lze.
1. »Modlitba s postem a almužnou lepší jest než poklady

zlata schovávati.: Tob. 12, 8. Viz též kázání horské při ot. 835_
2. O tom nás poučují následující tři otázky: 837., 838., 339.

Otázka837.Modlitbou rozumíme všecky skutky
p o b o ž n o s t i.

Všichni svatí, i svaté dítky, jako na př. sv. Alois, věděli, že
se musíme modliti, mnoho se modliti, nábožně se modliti. Bez
modlitby žádný člověk, který do rozumu přišel, nemůže při
jíti do nebe. Opakuj o modlitbě dle druhého katechismu!

Když při mši sv. mešní písně nábožně zpíváme nebo mo
dlitby mešní tiše konáme, koho tím chceme uctítiř jest to tedy
také modlitba. Když nábožně kázání posloucháme, katechismu
a biblické dějepravě pilně se učíme, jest to také modlitba. Když
nábožně knihy čteme, o pravdách sv. víry, o životě Pána ježíše
uvažujeme a rozjímáme, jest to také vlastně modlitba. Malíř ma
luje krásný obraz Panny Marie Poněvadž tím chce Boha a jeho
svaté ctíti, jest jeho malování vlastně také modlitbou. jiný skládá
přísahu nebo slib, chce tím Boha ctíti, jest to také modlitba.
Zkrátka, všecky skutky pobožnosti. jimiž chceme Boha a jeho
svaté ctíti, jsou vlastně modlitbou. Kdo se modlí, daruje takořka
duši svou Bohu. Modlete se proto rádi, navštěvujte rádi pobož
nosti v chrámu Páně, mši sv., požehnání, májovou pobožnost,
čtěte rádi v dobrých knihách, poslouchejte rádi a pozorně slovo
boží, čiňte to, a Bůh vám vše oplatí.

Otázka838.Postem rozumíme všecky skutky
kajícnosti, sebezapírání a umrtvování.

Slova Páně v horském kázání: »Když se postí . . .:
Jak se postíme v pátek, v postě, adventě, osuchých dnech?

Opakuj třetí církevní přikázání!
Křesťan vstává v postě každý den o hodinu dříve než jindy,

chce tírn' pokání činiti za své hříchy. Silný kuřák na Veliký pá
tek nedotkne se dýmky. Proč? Jiný si odepře víno, pivo.. .
chce se káti za své hříchy, jiný nedotkne se karet. Na Svatou
Horu jdou poutníci v blátě a dešti pěšky, činí to, aby se káli,
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jsou to skutky kajícnosti. Všechny tyto a podobné skutky ka
jícnosti jsou vlastně postem.

Kdo tělu něco dovoleného odepře (zevnější sebezapírání a
umrtvování), ten se postí. Kdo se postí, dává Bohu takořka tělo
své. Trochu méně jísti, trochu spíše vstáti, dovolenou zábavu
z lásky k Bohu si odepříti, to jest umrtvovati se, zapírati sebe
(země). Kdo hněv a netrpělivost, zvláště v utrpení, hádkách,kdo
vlažnost a jiné chyby statečně přemáhá, ten se postí, přemáhá
se, zapírá se, umrtvuje se (země). Čiňte tak, a Bůh vám vše od
platí. Ukaž na příkladech svatých, jak se postili, sebe zapírali,
sebe umrtvovali, skutky kajícné konali!

V modlitbě jsou obsaženy všechny dobré skutky vůči Bohu,
v postu všechny dobré skutky vůči nám samým, v almužně
všechny dobré skutky vůči bližnímu.

Otázka839.Almužnou rozumíme všechny tělesné
i duchovní skutky milosrdenství.

Kdo dává bližnímu almužnu, ukazuje k němu křesťanskou
lásku, koná skutek lásky k bližnímu, koná skutek milosrdenství,
skutek milosrdný. Člověk sestává z těla -a duše, můžeme proto
bližnímu prokazovati skutky milosrdenství na tělei na duši, tedy
tělesné i_duchovní skutky milosrdenství.

Všichni svatí, i svaté dítky, na př. sv. Kajetán, Fr. z Ass.,
Vinc. z Pauly a mnozí jiní věděli, že jest pro člověka užitečný,
ano nutný dobrý skutek dávati almužnu. Dávati almužnu zna
mená chudým pomoci. Jsou pak chudí na těle, lidé„ kterým se
nedostává šat, potrava, zdraví, byt; pomáhati jim, jak můžeme,
jest almužna (t. j. almužna tělesná). Jsou však také chudí na
duši, na př. hříšníci, zarmoucení, dušičky v očistci; za hříšníky
se modliti, napomínati je. zarmoucené těšiti, dušičkám z očistce
pomáhati jest almužna duchovní. Kdo dává almužnu, daruje
Bohu takořka své pozemské statky. -- Hodné děti dovedou také
almužnu dávati. S dovolením rodičů dávají chudým dětem věci
k jídlu, šatstvo, peníze. Vždy však hodné dítě může duchovní
almužnu dávati a zvláště štědrým býti k nejchudším ze všech,
k dušičkám v očistci.

Skutky kterého milosrdenství mají větší cenu? Proč? Pro
tože má duše větší cenu než tělo.

Jak milé jsou skutky milosrdenství Pánu Ježíši, můžete
ztoho poznati, že řekl: »Co jste učinili nejmenšímu z bratří
mých, mně jste učinili.: Koho míní Pán Ježíš svými »bratřími-P
(Lidi) Když byste viděli Pána Ježíše hladového a kdybyste měli
věci k jídlu, rádi byste mu je dali, není-liž pravda? Když pak
chudému, hladovému člověku dáte jísti, je to Pánu Ježíši právě
tak milé, jako kdybyste to byli jemu učinili. Udělejte proto brzy
Pánu Ježíši tuto radost!

Křesťan jest povinen dávati almužnu:
1. z poslušnosti a vděčnosti k Bohu,
2. z lásky k bližnímu,
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3. po příkladě Pána Ježíše a svatých,
4. pro prospěšnost její; almužna:
a) neochudí, ano pozemské statky množí,
b) nám zjednává úctu. lásku a vděčnost obdarovaných,
c) nám poskytuje vnitřní spokojeností a mnoho čistých a

nevinných radostí,
d) s Bohem nás smiřuje. milost boží, odpuštění hříchů nám

zjednává, milostivý soud nám připravuje a brány nebes
nám otvírá.

Dávej almužnu z dobrého úmyslu, ochotným a radostným,
čistým neb aspoň kajícím srdcem, každému, kdo je potřeben a
hodným, s křesťanskou opatrností! Měj na paměti dobrotu a lásku
nebeského Otce, jemuž almužnou máš spláceti za mnohá dobro
diní, vmysli se často v trpký stav ubohé chudiny, cvič se při
každé příležitosti, buď pracovitý a šetrný, abys měl co udílet,
spojuj s almužnou modlitbu a s modlitbou almužnu! Dávej pro
»Zaplaf. Pán Bůh..

Otázka840.V Písmě svatém doporučují se zvlá
ště tyto tělesné skutky milosrdenství:

Pán ]ežíš učí, že při posledním soudu řekne ke spravedli
vým na pravici: . . . ke hříšníkům na levici: . . . Dle čeho bude
tedy Soudce souditiř Dle toho, zdali konali neb nekonali skutky
milosrdenství. Tedy skutky milosrdenství při posledním soudu
takořka rozhodují. Naučme se jim proto dobře a hleďme je ko—
konati, abychom jednou milostivého soudu došli.

1. Lačné krmiti.

Lačné krmil Pán Ježíš, když ho na poušť četně následoval
lid, aby poslouchal jeho božské slovo. Rozmnožil zázračně chléb

a rybičky, aby tisíce lidí nasytil, ano Šaště 12 košů drobty naplnili. Vdova ze Sarepty krmila Eliáše, ehoř Veliký velmi často
12 chudých u svého stolu, sv. Ludvík, král francouzský 120,
někdy i 200 chudých. Sv. Alžběta Durynská rozdala v době
hladu veškeré zásoby obilí. Často jídlo nosila do chatrčí chudých.
Její manžel jí to zapověděl, poněvadž myslil, že tím příliš promrhá,
jednou dítko ji prosilo ve jménu Pána ]ežíše za svou nemocnou
matku. Ihned naplnila koš věcmi k jídlu a šla k nemocné. Tu ji
potkal manžel a ptal se: »Co to nesešP< Ve zmatku odpověděla:
»Růže.< »Ukaž,c pravil. Když koš otevřela, byl růžemi naplněn.
Ano, růže jsou skutky milosrdenství, květiny, které nikdy ne
zvadnou, které srdce naše nejlepšími ctnostmi naplňují. Kristus
ukazuje podobenství o bohatci a chudém Lazaru, že nelaskavost

'zavírá nebe, že tedy laskavost, skutky milosrdenství jsou klíčem
k nebi. I my máme lačné krmiti, chudé rádi podporovati, po
třebnou potravu jim zaopatřiti; od oběda něco dáti, do domu
poslati nebo donésti.

2. Zíznivé napájeti.
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Tak učinila Rebeka. (Vypravuj příběh ten !) Bůh ji za to
odměnil tím, že se stala manželkou Isákovou. ISamaritánka
u studnice Jakubovy dala Pánu Ježíši píti. jak snadno to můžeme
učiniti! Bůh hledí se zálibou na tento malý skutek, nebot Kristus
praví: »Kdokoli by napojil jednoho z nejmenších těchto číši stu—
dené vody, neZtratí odplaty své < (Mat. 10, 42.) Sv. Anastasia při
mučení svém žádala vody. I podal jí vody studené Cyrill a za
sloužil si tím koruny mučednické, byv brzy na to pro Krista
usmrcen.

3. Pocestné do domu přijímati.
Vypravuj čl 12. St. Z. o hostinosti Abrahamově! Jak

krásná byla tato hostinost Abrahamova! Bůh ho také za to od
měnil, zachránil ho před ohněm, který Sodomu zničil. Na tuto
hostinost poukazuje sv. Pavel, když píše (Zid. 13, Z): oA na pří
větivost k hostům nezapomínejte; skrze ni zajisté někteří nevě
douce anděly v hospodu přijali.c Milosrdný Samaritán vedl žida
do hospody. Maria a Marta přijaly Pána ježíše do domu a po
hostily ho. Učedníci do Emaus jdoucí pozvali cizince — byl to
Pán ]ežíš, — aby u nich zůstal. I my můžeme tento dobrý skutek
konati, když známým, počestným lidem v domě svém útulek
dáme nebo je podporujeme, aby v hostinci přenocovati mohli.
V městech jsou spolky, které se starají o byt a útulek “vpravdě
chudých lidí, na př. spolky sv. Vincence. Kdo tyto spolky pod
poruje, přijímá pocestné do domu. Veliký skutek milosrdenství
prokazují mniši na vrchu sv. Bernarda. Nechávají velikými, vy
cvičenými psy pocestné ve sněhu zapadlé vyčenichati, nosí je do
nemocnice, ošetřují je a propouštějí je zdravé.

4. Nahé odívati.
Vypravuj čl. 89. N. I. 0 Tabitě.
Známý je také příběh ze života sv. Martina, jak chudému

daroval polovici svého pláště. V noci ve snu ukázal se mu Pán
Ježíš oblečen vplášta pravil: Tímto pláštěm mne Martin přioděl.
Pán Ježíš tedy počítá všechno, co uděláme bližnímu,jako bychom
to udělali jemu samému. Tento skutek konají mnozí křesťané,
o Vánocích šijí šaty pro chudé školní děti nebo dávají peníze,
aby si šaty poříditi mohly.

5. Nemocné navštěvovati.
Tobiáš navštěvoval v assyrském vyhnanství spoluzajaté sou

druhy víry a těšil je, rozdával jim ze svého majetku, krmil hla
dové a odíval nahé. Sv. Alois posluboval v Římě nemocnému
morem. Sv. Jan z Boha navštěvoval nemocné a ošetřoval je. Za
ložil řád milosrdných bratři, kteří ve svých nemocnicích každo
ročně mnoho tisíc nemocných ošetřují. Sv. Vincenc z Pauly za
ložil řád milosrdných sester. Hoch prosil kdysi císaře ]osefa II.
na ulici 0 zlatku, aby mohl pro svou nemocnou matku dojíti pro
lékaře. Císař mu dal zlatku a vyptal se, kde matka bydlí. Potom
šel k ní do bytu, nemocná ho měla za lékaře, císař napsal recept
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a odešel. Za chvíli přišel skutečný lékař. Vzal lístek a s podivem
zvolal: »Paní, císař zde byl u vás. S tímto lístkem můžete si do
jíti pro 50 dukátů.. Nemocná se potom brzy uzdravila.

6. Vězně vysvobozovati.
Abraham vysvobodil příbuzného Lota ze zajetí. Daniel vy

svobodil nevinně odsouzenou Susannu z rukou nespravedlivých
soudců, kteří ji k smrti odsoudili a již na popravu vedli. První
křesťané modlili se bez ustání za sv. Petra v žaláři a vyprosili na
Bohu jeho vysvobození. Křesťané v Damašku vysvobodili svatého
Pavla. R. 1200 založen byl řád nejsv. Trojice, aby vysvobozoval
křesťanské otroky z tureckého zajetí, vykoupil jich přes třicet tisíc.
Spolek »Dětství ježíšovo< k vysvobozování pohozených pohanských
dítekvČíně, kardin. Lavigerie v Karthagu založený spolek k vy
svobozování černošských otroků v Africe konají tento skutek
milosrdenství. Ovšem zavřené vězně nesmíme vysvobozovati, to
by bylo zločinem. Ale nevinně zajaté, kteří snad pro víru zavření
jsou, nebo do otroctví neb zajetí přišli, nebo falešně obžalováni
byli, můžeme hleděti dovolenými prostředky vysvobozovati: pří
mluvou, odkrytím neviny, výkupným.

7. Mrtvé pochovávati.
Král assyrský nebyl Tobiáši nakloněn, pronásledoval isra

elity, a dal mnohé zavražditi. Tobiáš se však více bál Boha než
krále, schovával mrtvoly zavražděných v domě svém a pocho
vával je v noci. Jak příjemný byl Bohu tento skutek, řekl mu
anděl slovy: »Když jsi se modlíval s pláčem a pochovával mrtvé,
ját jsem obětoval modlitby tvé Pánux josef z Arimathie a .Ni
kodem pochovali tělo,)ežíšovo. Odtud má název Arimathijský
spolek, který chudým zemřelým obstarává křesťanský pohřeb.
Kdo k tomu přispívá nebo sám o křesťanský pohřeb se stará,
jakož i kdo křesťanským způsobem, modle se, mrtvolu ke hrobu
doprovází nebo přítomen jest službám božím za zemřelého, koná
milosrdný skutek.

Jsou ovšem ještě jiné tělesné skutky milosrdenství. na př.
půjčka peněz, pomoc v neštěstí, při úrazu, záchrana života, ano
každé přívětivé slovo a každá přívětivá odpověd jest záslužná.
Ale těchto sedm skutků v Písmě sv. doporučuje se zvláště: Kri
stus jmenuje jich sám šest, když mluví o posledním soudu, sedmý
doporučuje kniha Simach 7, 37.

Poněvadž má duše větší cenu než tělo, jsou skutky, které
prokazujeme bližnímu na duši, tedy duchovní skutky milosrden
ství, důležitější než tělesné. Které jsou to?

Otázka841.V Písmě sv. doporučují se zvláště
tyto duchovní skutky milosrdenství:

1.Hřešící kárati.
To činil prorok Eliáš; káral krále Ochoziáše pro jeho hřích,

Tento král byl nemocen i poslal posly k Filištinským, aby se
Belzebuba, modly jejich, zeptali, zdali se může pozdraviti. Eliáš
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vstoupil před krále a pravil: »Poněvadž jsi poslal posly, aby ses
ptal Belzebuba, jako kdyby nebyl v Israeli Bůh, jehož by ses mohl

tázati, poto nevsitaneš z lože, nýbrž smrtí zemřeš.: Tak se takéstalo. (4 Král. l.) ]an Křtitel vytýkal fariseům hříchy jejich, po
káral Heroda krále, když mu řekl: »Není ti dovoleno míti ženu
bratra svého. < Lotr na pravici káral lotra na levici, když se rouhal
Bohu. Sv. Petr vytýkal bez bázně po seslání Ducha sv. židům
jejich hříchy. Kárati mají zvláště rodiče a představení své pod
řízené. Tu konají nejen svou povinnost, nýbrž i skutek milo
srdenství. Každý z nás má hleděti z křesťanské lásky k bližnímu
přívětivým, vážným slovem bližního přiměti, aby se zlého dále
nedopouštěl a se polepšil. Ukrutný byl by člověk, který by viděl
slepého na pokraji záhuby a neupozornil ho; ještě ukrutnější jest,
kdo bližního svého od věčné záhuby by osvoboditi mohl a z le
nosti toho neudělá. (Sv. Augustin.) Když člověk pošpinil šaty své,
upozorňujeme ho na to; ještě spíše bychom ho měli upozorniti
na skvrny duše jeho. (Sv. Jan Zlatoústý.) Při kárání máme však
zachovávati pořádek Kristem určený. (Mat. 18, IS.) Nejprve máme
bližního mezi čtyřma očima pokárati; když to nepomohlo, přede
dvěma nebo třemi svědky, když ani to nepomůže, máme to říci
představeným. Máme dále kárati bližního s největší šetrností, ti
chostí a láskou. Čím laskavější a šetrnější to je, tím více užitku
to přináší. Nemůžeme Krista více pronásledovati než když ho
o duše oloupíme, právě tak nemůžeme ho více ctíti, než když
duši k němu opět přivedeme. Jakou námahu si dal sv. jan evan—
gelista, aby zachránil nešťastného mladíka, který se stal loupež—
níkeml

2. Neumělé učiti.
Tento skutek milosrdenství konali sv. apoštolé, šli do ce

lého světa a hlásali evangelium národům, dále hlasatelé víry
u rozličných národů, sv. Cyrilla Methoděj u nás. sv. Bonifác
u Němců, sv. František Xav. v Indii, všichni kazateléazpovědníci,
katecheti, křesťanští Spisovatelé, rodiče, učitelé, ano i dítky, když
jiným rády vypravují, čemu se při náboženství naučily. Kdo jiné
v náboženství vyučují, budou míti vyšší stupeň blaženostiaslávy:
»Kteří spravedlnosti vyučují mnohé, skvíti se budou jako hvězdy
na věčné věky.< (Dan. 12, 3.) Snadno to také nahlédneme. NCDOť
nevědomost, zvláště v náboženských věcech, přináší škodu každému
jednotlivci, jakož i celé lidské společnosti. Proto jest velikým
skutkem milosrdenství neumělé učiti.

3.Pochybujícím dobře raditi:
Sv. Pavel uděluje pochybujícím, zdali se mají ženiti a vdáti

čili nic, radu, aby zůstali v panickosti a panenství. Píše (I. Kor.
7, 25. 26.): »O pannách pak nemám přikázání Páně; ale dávám
radu . . . mám za to . . . že jest dobře člověku tak býti.: Apoštol
pak probírá důvody, na kterých tato rada spočívá, a končí slovy '
»Blahoslavenější bude (panna), zůstane-li tak podle rady mé;
nebot mám za to, že i já mám Ducha božího.: Dle příkladu sv.
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apoštola máme si napřed rozvážiti, rozmysliti, dříve nežli radíme
a radu svou nemáme jiným vnucovati. Josef Egyptský dal dobrou
radu králi Faraonovi, Pán Ježíš mládenci.

4.Zarmoucené těšiti.
Opět vidíme Tobiáše konati tento skutek. Chodil ke všem,

kteří s ním byli v assyrském zajetí, napomínal a těšil je. Také
Pán Ježíš potěšil vdovu naimskou, Marii a Martu pro smrt jejich
bratra, apoštoly, když se nad jeho odchodem k Otci modlili. Tak
i my máme v křesťanské lásce lidi zarmoucené těšiti, když jsou
nemocní, chudí, pronásledovaní, neštěstím stíženi nebo když drahé
osoby ztratili. Máme je navštíviti, srdeónou účast jim projeviti,
upozorniti je, že se zemřelými opět se setkají, že je tak lépe pro
zemřelého. Chudého můžeme těšiti, když poukážeme na chudobu
Pána Ježíše, nemocné poukážeme na tolik svatých, kteří dlouho
stonali a tím si mnoho zásluh získali. Nad svými hříchy zarmou
ceným připomínáme nekonečné milosrdenství boží, neštěstím stí
ženým dle sil svých pomáháme. Apoštol píše (I. Thess. 5, 14.):
>Prosíme vás, bratři, potěšujte malomyslných.c

5. Křivdy trpělivě snášeti.
Josefu Egyptskému záviděli bratři, nenáviděli a prodali ho.

Žena Putifarova ho pomluvila, křivě obžalovala a do žaláře při
pravila. Ale vše snášel trpělivě a s odevzdaností do vůle boží.
David byl králem Saulem nespravedlivě pronásledován. Tu za
řídil to Bůh tak, že by byl mohl David svého protivníka velmi
snadno učiniti neškodným. Odporoval však statečně zlé radě svých
služebníků a jen kousek pláště králova ustřihl. S tím následoval
krále a řekl: »Viz, ó králi, Bůh tě dal do rukou mých, ale ušetřil
jsem tebe a ruky své jsem nevztáhl proti pomazanému Páně, sám
Bůh budiž soudcem mezi tebou a mnou.: Saul odvětil dojat: »Jsi
spravedlivější než já; ty jsi mně prokázal dobré, já jsem ti splácel
zlým.<< A nepronásledoval již Davida. Poněvadž křivdu snášel
trpělivě, přemohl David také nepřátelskou mysl královu,

Nejkrásnější příklad však, jak trpělivě má křesťan křivdu
snášeti z lásky k Bohu a bližnímu, dává nám Pán ]ežíš. Aby nás
vykoupil, co trpělivě snášel z poslušnosti k Bohu na těle a na
duši? Sv. Petr (I. Zid. 2, 19.) píše: »Tať jest milost, jestliže kdo pro
svědomí boží snáší zármutky, trpě nespravedlivě.

Fernandez, průvodce sv. Frant. Xaver., kázal právě v jednom
městě východní Indie, když se k němu přiblížil pohan, jako kdyby
chtěl s ním mluviti, ale místo toho plivl mu do obličeje. Missionář
neřekl sldva, vyndal kapesník, utřel si obličej a pokračoval v ká
zání. Když to učený jeden pohan viděl, řekl: »Tento cizinec má
pravdu, když nazývá božským zákon, který káže, neboť nábo
ženství, které propůjčuje silu bezpráví trpělivě snášeti, může jen
s nebe pocházeti.: Brzy na to přijal s mnohými jinými křesťany
naši víru. Jak odměnil Bůh nábožného missionáře?

Vůči rodičům, starým příbuzným, představeným, bratřím a
sestrám zvláště má křesťan tento skutek milosrdenství konati.
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' Proč to není hezké, když žák při každé maličkosti k učiteli
utíká a žaluje? Když však zlý soused přes několikáté napomínání
pokoje nedá, k čemu jsme bez hněvu a nenávisti povinni? Co
musí otec dělati, když ho zlomysíní lidé chtějí o pozemek při
praviti nebo nabytému jeho právu odpírati chtějí? Proč se Pán
]ežíš hájil proti zlomyslným obviněním svých přátelů? Co řekl,
když ho Malchus udeřil v tvář? Sv. Pavel odvolával se častěji při
křivdách jemu činěných na své občanské právo, proč?

Když se nám tedy děje křivda nikoli ze zlomyslností, co
máme rádi činiti? Zvláště od kterých osob má křesťan křivdu
trpělivě snášeti? jak se může křesťan hájiti proti lidem, kteří
nám ze zlomyslností křivdu činí? Když však přes to nic nepo
řídí, má z nouze činiti ctnost.

Lépe jest křivdu snášeti než činiti.
6.Ubližujícím ochotně odpouštěti.
Sv. Stěpán odpustil těm, kteří ho kamenovali a modlil se

za ně slovy: »Pane, nepokládej jim toho za hřích!< Egyptský
]osef odpustil bratřím svým všechno, co zlého mu udělali. Pán
Ježíš odpustil na kříži všem svým nepřátelům: »Otče, odpust jim,
nebot nevědí, co činím (Srovnej pátou prosbu Otčenáše a lásku
k nepřátelům !)

7. Za živé i mrtvé k Bohu se modliti.
Abraham přimlouval se u Pána Boha za obyvatele Sodomy

a Gomorrhy, juda Makabejský poslal 12 tisic drachen stříbra do
]erusalema, aby tam obětována byla obět za hříchy mrtvých;
nebot svaté a spasitelné jest myšlení za mrtvé se modliti, aby
hříchů byli šproštěni. »Modlete se za sebe vespolek, abyste spa
seni byli,c napomíná nás Bůh skrze koho? Pán Ježíš modlil se
krátce před svým utrpením (]an 17.) za své apoštoly, aby nás
učil, za koho že se máme modliti? Za rodiče, dobrodince, pa
peže, zemčpána, biskupy a kněze, ano i za své nepřátele. Proto
také v každé prosbě Otčenáše nemodlíme 'se jen za sebe, nýbrž
i za jiné: ukaž to! Sv. Pavel píše Rím. (1, 9.): »Bez přestání
zmínku o vás činím vždycky na svých modlitbách: a v kap. 15.
doporučuje se sám jejich modlitbám, proč? Jak může inejchudší
člověk svou vděčnost k dobrodincům' ukazovati? A jak může
křesťan vděčnost svou i mrtvým ukazovati? Kdy při mši sv. mo
dlíme se za živé? Kdy za mrtvé'.Z Proč říkala sv. Monika dvěma
svým synům: »Když stojíte u oltáře, vzpomínejte také na mnelc
Kdy se máme zvláště za své zemřelé modliti? Ve výroční den
jejich úmrtí a jejich svátku, o Dušičkách. To pomáhá jim i nám,
nám to přináší požehnání a rozmnožuje naše zásluhy.

Když hřešící káráme, prokazujeme dobré bližnímu na čem?
Kdo neumělé učí, pochybujícím dobře radí, zarmocené těší, na
čem jim dobré prokazuje? Kdy jim prokazuje opět ještě dobré
na duši? _

Protože při těchto sedmi skutcích prokazujeme dobré dušl
bližního, jak je jmenujeme? Kdo dovede je všechny vypočísti?
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Otázka842.Skutky milosrdenství máme horlivě kon ati:
1.protože Pán Iežíš vše, co dobrého bliž

nímu činíme, tak přijímá, jako bychom to byli
učinili jemu samému,

2. protože Bůh milosrd ným také milosrden
ství přislíbil.

Kristus Pán řekne při posledním soudu: >Lačněl jsem . . .c
čti pod čarou! 0 sv. Martinu jsem vám již ukázal, jak Pán Ježíš
dobré, co žebráku učinil, tak přijal, jakoby to byl učinil jemu
samému.

Dále praví Kristus: »Blahoslavení . . .c Čti opět pod čarou!
Milosrdný dosahuje odpuštění hříchů, věčnou odplatu, je-li ve
stavu posvěcující milosti boží, dosahuje časného požehnání, roz
množení statků svých, zdraví tělesného, vyslyšení modliteb, dělá
si z lidí přátele, kteří se pak za něho modlí.

Tak mají skutky milosrdenství dvojí moc: zasluhující a
smírnou; zasluhující, protože je pokládá Pán ]ežíš tak, jako by—
chom je byli učinili jemu samému, smírnou, protože Kristus mi
losrdným milosrdenství přislíbil.

Otázka843.Konáni dobrých skutků podporuje
církev zvláště zbožnými bratrstvy &spolky.

jako světské spolky podporují světské blaho, tak zbožná
bratrstva a spolky podporují duchovní blaho a často při tom časné
blaho naše.

Nejrozšířenější bratrstva jsou:
]. Dílo rozšiřování víry, které má za účel modlitbou a pe

něžitými příspěvky podporovati missionáře mezi pohany pra
cujlcí.

2; Bratrstvo dětství ]ežíšova má za účel pohozené dítky na
lézti a křesťansky vychovati.

3. Bratrstvo sv. Michala má za účel podporovati sv. Otce
modlitbou a peněžitými příspěvky.

4. Bratrstvo nejsvětější Svátosti oltářní má za účel klaněti
se této Svátosti a chudé kostely zaopatřiti příslušnými předměty,
paramenty. '

5. Bratrstvo živého růžence má za účel rozšiřovati modlitbu
posvátného růžence.

6. Bratrstvo Srdce Páně má za účel uctívati božské Srdce
Páně.

7. Bratrstvo Ducha sv. má za účel prositi Ducha sv. o mnoho
dobrých kněží.

Zbožné spolky zvláště jsou:
1. Spolek sv. Bonifáce vydává mimo jiné »Sv. Vojtěchac,

podporuje stavbu kostelů, zvláště kde je toho nutně třeba.
2. Spolek Piův má za účel podporovati dobrý, katolický tisk.
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3. Spolek sv. Vincence má za účel vyhledávati a podporo
vati ubohé všeho druhu.

4. Spolek sv. Rafaela má za účel poskytovati ochranu vy
stěhovalcům.

5. Katolické tovaryšské spolky mají za účel mladé řemesl
níky k nábožnému a ctnostnému životu, k pracovitosti a bratrství
naváděti.

6 Katolické dělnické spolky mají za účel nábožnost, mrav
nost, pracovitost', bratrství mezi dělníky podporovati.

7. Jsou také katolické lidové, mistrovské, ženské spolky
a pod.

Všechna tato bratrstva a spolky mají za účel, aby lidé byli
zbožnější a mravnějši, aby sv. svátosti častěji přijímali, křesťanský
život vedli, vzájemně si pomáhali a se podporovali, tělesné i du
chovní skutky milosrdenství konali. Těmito bratrstvy a spolky
koná se více dobrých skutků než jinak, tedy konání dobrých
skutků se podporuje zbožnými bratrstvy a spolky. Zúčastni se,
až dospěješ, horlivě katolického života spolkového.

Důvody pro to jsou důležité, neboť. účel, prostředky a pro—
spěch těchto spolků každého katolíka povzbuzují, aby se jich
zúčastnil a je podporoval.

Učel skoro všech tak četných katolických spolků vztahuje
se na hmotné, duševní blaho lidu, hledí odpomoci hmotné bídě
lidu nebo ji zmírniti, jako spolek sv. Vincence; hledí hmotné
blaho lidu dle sil polepšiti, tak nesčetné spolky tovaryšské, děl
nické, politické; hledí duchovní blaho lidu podporovati: v oboru
pravdy pěstováním vědy, školy, tisku, lidového vzdělání oproti
lžím v pravdě bezbožným; v oboru dobra tím, že nepravosti od—
straňují nebo uskrovňují, mládež křesťansky vychovávají, sociální
ctnosti, střídmost, spořivost pěstují; v oboru krásna tím, že horlivě
podporují křesťanské umění, kostely staví, moderní, bezbožné a
nemravné umělecké podniky potírají, slušné zábavy pěstují; vzta
huje se k duševnímu blahu lidu, církvi při záchraně duší pomá
hají rozhodným bojem proti nepřátelům církve, horlivým podpo
rováním všeho, co koná církev, aby víru rozšiřovala, upevňovala,
ji hájila, aby život křesťanský se posilnil, prostředků milosti by
se horlivěji užívalo.

Prostředky, jichž katolické spolky při tom používají, jsou nej
dříve tytéž, jakých nepřátelé užívají, totiž přirozené: 1. peníze,
peněžité příspěvky, sbírky, fundace všeho druhu; 2. živéatištěné
slovo, přednášky při schůzích, knihy, časopisy; 3. vliv na politické
volby, na zákonodárné sbory a vlády.

Dále takové, jichž nepřátelé postrádají, totiž nadpřirozené,
které nám pomoc boží sprostředkují, zvláště:

1. modlitba spolková, řádů, kněží, vůbec celé církve;
2. obět mše sv. a s ní oběti věřících, kněží a řeholníků na

celém světě.
Prospěch z katolickýeh spolků jest velmi veliký. Prospívají

slávě a věci boží, a jeho církve v boji proti branám pekelným,
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který zvláště v naší době tak prudký jest; blahu celé lidské spo
lečnosti; státu oproti revolučním proudům přítomné doby, rodině
k ochraně křesťanského ducha, manželství, výchovy dítek, škole
ke křesťanské výchově dítek; blahu jednotlivce, který se jich
zúčastní, nebot mu zde na zemi způsobují čest a vliv u lidí, má
radost z výsledků, nadšení pro katolickou věc; na onom světě
veliká odplata ho očekává dle slov Páně: »Kdo mne vyzná před
lidmi . . .c

Důvody proti katolickým spolkům jsou nicotné, neboť jsou
to obyčejně jen plané výmluvy, které bojácné katolíky zdržují od
života spolkového. Takové výmluvy jsou na př.:

»Dříve takových spolků nebylo.< Ovšem,ale
dříve byly také jiné poměry nežli dnes, proto dříve nebyly tak
nutny, dnes však jsou nutny, dle jednohlasného úsudku všech
rozumných lidí, zvláště papeže Lva XIII. a Pia X., kteří stále
povzbuzují k zakládání a podpoře katolických spolků.

»Těch spolků je příliš mnoho, nemohu býti
členem všechc Počet spolků jest ovšem veliký, ale nežádá
se od tebe, abys byl členem všech. Čiň volbu dle zásady: Na
před nutné, pak užitečné, a konečně, když je to možno, příjemné.
Lépe jest v málo spolcích býti horlivým členem, než ve mnoha
spolcích lenivým členem.

»Katolické spolky ruší pokojc Nikoli,nýbrž
ony spolky ruší pokoj, které katolickým spolkům vnucují boj za
nejvyšší statky, víru a křesťanský mrav. Ostatně již Bůh v ráji
satanovi a jeho potomstvu boj vypověděl (Gen. 3, 15.) a Kristus
řekl: »Nepřišel jsem přinést pokoj, nýbrž meč.: (Mat. 10, 34.)
Mezi Bohem a světem, Kristem a Beliálem není pokoje. Lepší
zdravý boj, než shnilý pokoji

»Ale spolky nic nepořídi.: Zavýsledeksvýchsnah
nejsme zodpovědni, ale ovšem za svou Součinnost. :Ostatně zku
šenost přítomné doby učí, že rozkvět a klesání katolické víry jde
ruku v ruce s rozkvětem a klesáním katolického života spol
kového.

»Spolky vyžadují velikých obětí.: Ovšem
hmotné a duchovní oběti, kterých katolický život spolkový vy—
žaduje, nejsou skrovné; než nepřinášejí nepřátelé Krista a církve
svaté tytéž. ano ještě větší oběti pro svou špatnou věc? Kdy se
co v církvi velikého stalo bez obětí ? Není-liž obět zkušebním
kamenem ctnosti a věrnosti? Nezasluhují-liž nesmrtelné duše tyto
oběti? Nezasloužil si Kristus tyto obětí na penězích. času, cti?
jest neobětavost ve vlastní věci také tak živá? Co přislíbil Kristus
těm, kteří ho před lidmi vyznávají, pro něho protivenství trpí?

0 t á z k a 844. již při otázce 832. jsme viděli, že dobrý skutek
jest jen tehdy záslužný, koná-li se ve stavu posvěcující milosti
boží. Proto se máme vynasnažovati, abychom vždy byli ve stavu
posvěcující milosti, nebo když někdo byl tak nešťastný, že těžkým
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hříchem milost posvěcující ztratil, má se vynasnažiti. co nejdříve
hodným přijetím svátosti pokání opět milosti posvěcující nabýti.

Katechismus praví:
Z učení o dobrých skutcích plyne, že se máme přičiniti:
1. bychom vždycky byli ve stavu milosti-posvěcující;']
2. bychom mnoho dobrých skutků vykonali a proto své

denní práce a utrpení dobrým úmyslem posvěcovali.
Každý dobrý skutek rozmnožuje milost posvěcující, zajištuje

nám věčnou blaženostajejí rozmnožení. Čím více dobrých skutků
vykonáme, tím bohatší budeme na milosti boží, tím jistější a
slavnější bude naše blaženost vnebesích. Každý sebe nepatrnější
dobrý skutek jest pro nebe záslužný, když jej konáme sdobrým
úmyslem Bohu tím sloužiti a ho oslavovati. Kdyby někdo při
dobročinné sbírce veliký příspěvek dal, ale s úmyslem, aby se
tím chlubil, aby byla v časopise chvála o něm, učinil tento dobrý
skutek nikoli ke slávě boží, nýbrž k vlastní své slávě; u Boha
odplaty v nebesích nedojde. Když kdo naproti tomu zcela malý
příspěvek dá, ale s dobrým úmyslem, dojde tím veliké odplaty
u Boha v nebesích. Sv. Pavel praví: >Ať jíte nebo pijete, vše
čiňte ke slávě božíic Tak se máme přičiniti, denní své práce a
utrpení dobrým úmyslem posvěcovati. Když všecko ke cti boží
konáme a obětujeme, světíme tím jméno boží. (Otázka 393. 5.)

C. O snaze po křesťanské dokonalosti.

Kristus Pán kdysi řekl : »Synové tohoto světa jsou opatrnější
v pokolení svém nežli synové světla.< jak se vynasnažují synové
tohoto světa ve všech oborech časných věcí činiti pokrok a zlep
šení,. aby si zpříjemnili život a hodně peněz vydělali! Naproti
tomu nalézáme málo »synú světlac, kteří se vynasnažují činiti
pokroky v duchovním životě. A přece, co má větší cenu, pokrok
v časných či věčných věcech? Čas či věčnost? Nebe či země?
Když tedy již svět má snahu po dokonalosti a pokroku, když
této snaze již tolik blahodárných vynálezů děkujeme, jak draho
cennými výsledky, jak slavnou odplatou bude korunována snaha
po křesťanské dokonalosti! jako ve všech věcech pozemského ži
vota, musíme také ve věcech spasení duše pokroky činiti. Proto
praví Kristus: »Buďte dokonalí, jako Otec váš v nebesích doko
nalý jest.c (Mat. 5, 48.) Ovšem jen Bůh jest nekonečně doko
nalý, má všecky dobré vlastnosti v míře nejvyšší. Tak dokonalý
nemůže býti žádný člověk, ale má se snažiti vždy více Bohu se
podobati, má míti snahu po křesťanské dokonalosti. Co jest sna
žiti se o křesťanskou dokonalost?

Otázka845. Snažiti se o křesťanskou dokona
lost jest přičiňovati se, bychom Boha víc a více
milovali a proto všecky skutky co nejlépe konali.

Před 300 lety žil ve Španělsku vévoda z Kandie František
Borgiáš._ Jeho dobří rodiče dali jej pečlivě vyučovati ve sv. ná

Rádce duchovní. 48
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boženství a ve všech vědomostech pro jeho vysoký stav potřeb
ných, a příkladem svým mu ukazovali, jak zbožný křesťan má
nade všecko Boha a vše v Bohu milovati, jak se má přičiniti, by
Boha víc a více miloval a proto všecky skutky co nejlépe konal.
František poslouchal horlivě rodiče a učitele, & prospíval jako
Pán Ježíš věkem, moudrostí a milostí před Bohem i před lidmi.
]ako 181etý jinoch přišel ke královskému dvoru. Císař Karel V.
a cíSařovna Isabella věnovali mu brzy svou přízeň, svěřili mu dů
ležité úřady, a tam se oženil se vznešenou dvorní dámou, Eleo
norou de Castro.

František byl šťastný, poněvadž opatrně se všech těžkých
hříchů varoval,i když to sebepřemáhání vyžadovalo, a zachovával
tím pečlivě přikázání boží i církevní. Tak miloval Boha nade
všecko a všecko v Bohu. '

Tu zemřela císařovna Isabella. Vévoda obdržel rozkaz, aby
mrtvolu její d0provázel do Granady, kde měla býti v císařské
hrobce pohřbena. Tam byla rakev otevřena, a hle, obličej vzne
šené paní, dříve tak krásný, byl hrozně znešvařen. Při pohledu
na ni poznal František živě marnost všech pozemských věcí, a
hned učinil pevně předsevzetí, že chce horlivěji Bohu sloužiti,
v ctnostech více prospívati, všecky skutky co nejlépe konati, vždy
světější a dokonalejší býti, aby si zasloužil nepomíjející statky
života věčného. Když byl brzy na to proti své vůli místokrálem
v Katalonii jmenován, počal prováděti svůj úmysl. Každodenně
se v určité doby modlil, každý den byl přítomen mši svaté, pak
četl kapitolu z evangelia nebo z knihyo Následování Krista, aby
Pána Ježíše přesně následoval, v neděli mimo mši sv. poslouchal
kázání, častěji chodil k sv. zpovědi a k sv. přijímání, stále se
cvičil, aniž by to ostatní pozorovali, zvláště při jídle v zapírání
sebe sama, a rozdával mnoho almužny. Proto mu dal Bůh milost,
že snadno nejen těžkých, nýbrž ivšedních hříchů se varoval.
Proto byl vždy přívětivý a veselý ve své rodině, ve svém úřadě
a v obcování se všemi lidmi, bylť ke všem nejen spravedlivý,
nýbrž i mírný.

Jeho nejmilejší dcera zemřela mu náhle, což ho velice bolelo.
Trpělivě však snášel kříž svůj, děl: Bůh mi ji jen půjčil a nyní
si pro ni přišel. Neměl bych mu děkovati, že mně ji tak dlouho
ponechal, a pak ji do své slávy vzal, jak to od jeho milosrden
ství doufám?

Konečně po smrti své dobré manželky vzdal se František
všech svých hodností. odevzdal nejstaršímu synu svému vévod
ství, zaopatřil ostatní své dítky, a vstoupil do Tovaryšstva ]eží
šova, kde složil řeholní sliby, a poté přijal svěcení na kněžství.
Stále se ve zbožnosti cvičil a tak daleko dospěl, že zúmyslně ani
všedního hříchu se nedopustil, konečně jako generál řádu ve stáří
62 let v ímě svatou smrtí zemřel.

Snažil se býti křesťansky dokonalým, přičiňoval se, aby
Boha víc a více miloval, a proto všecky skutky co nejlépe konal.
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Snaha po křesťanské dokonalosti má ve světě dvojí stránku,
zevnější a vnitřní; zevnější: co-nejlepší konání všech skutků,
vnitřní: z lásky k Bohu. _

Jako sv. František Borgíáš. tak také sv. Alžběta Durynska,
mnoho jiných svatých se přičíňovali všecky skutky Své co nejlépe
z lásky k Bohu konati, proto pravíme: snažililse o křesťanskou
spravedinost. Co jest snažiti se o křesťanskou spravedlnost? Na
cvič! Hledte také vy stále víc a více Boha milovati, modlete se:
Ty, ó Bože, lásku k tobě ve mně rozněcuj, přičiňte se, všecky,
inejmenší skutky a práce své co nejlépe konati, vše z lásky
k Bohu, pak vás Bůh shledá, že jste byli věrní v mále i nad
mnohým vás ustanoví, vejdete do jeho slávy.

Otázka846.Máme se snažiti o dokonalost;
I. protože Boží velebnnst. a dokonalost snahy té zasluhují;

II. protože touto snahou své blaženosti v nebi tím jistěji
dojdeme a tím více ji sobě rozmnožíme.

1. Bůh jest nejvyšší a lásky nejhodnější dobro. Boží veleb
nost adokonalost zajisté zasluhují, abychom ho víc avíce milovali
a se přičňovali konati nejen to, co jest nám přísně přikázáno,
nýbrž získati si všech ctností, které nám doporučil, abychom
byli vždy lepší; světější a dokonalejší. V Písmě sv. se praví:
»Kdo jest spravedlivý, ospravedlniž se ještě, a svatý posvětiž se
ještělc (Zjev. 22. II.). .

2. Dále má nás k tomu povzbuzovati náš vlastní prospěch.
Když Bůh již každý dobrý skutek, který z lásky k němu konáme,
odmění, tím jistěji naši snahu po křesťanské spravedlnosti. Kdo
bohatě 5818, bohatě i žítí bude. Čím více dobrých skutků z lásky
kBohu co nejlépe vykonáme, tím větší blaženosti vnebi dojdeme.

Důvody ke snaze po křesťanské spravedlnosti:
a) se strany boží:

a) jeho dokonalost, která nás k následování povzbuzuje,
13)jeho velebnost, která tohoto následování zasluhuje,

b) se strany naší:
a) větší jistota v dosažení nebeské blaženosti a
(i) větší blaženost v nebi.

V každém stavu může křesťan míti snahu po křesťanské
dokonalosti a dokonalým se státi. Proč?

1. Protože Bůh každému při křtu sv. milost posvěcující
udělil a všem bohatě milost pomáhající propůjčuje.

2. Každý člověk má svobodnou vůli, a žádná moc ho ne
může přinutiti, by zlého se dopustil. Když svobodnou vůlí mi
losti Bohem mu nabízené a podávanélse uchopí, může v každém
stavu nejen hříchů se varovati, nýbrž i dobré konati.

3. Vznešení a bohatí lidé mohou sice zdánlivě větší dobré
skutky zlásky k Bohu vykonati než nízcí a chudí; ale poněvadž

*
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Bůh dobrou vůli již za skutek béře, mohou lidé každého stavu,
kteří povinnosti tohoto stavu věrně vykonávají a dle svého stavu
Boha nade všecko milují a skutky veškeré co nejlépe konají, do
konalými se státi.

4. Církev nám za příklad dává nejen sv. biskupy, krále
a klášterníky, nýbrž i svaté manžele, sv. vojíny, řemeslníky, rol
níky, služebníky, služky, ano i žebráky; co se tím dokazuje?

Prostředky ke křesťanské dokonďlosti v kaž—
dém stavu.

Nic neobyčejného nežádá Bůh, nýbrž jen abychom v něho
věřili (1. částka katech.), v něho doufali a k němu se modlili (2. část
katech.), nade všecko ho milovali, sebe pak a bližního pro Boha
milovali a abychom tuto lásku dokazovali hlavně tím, že zacho
váváme věrně přikázání boží a církevní (3. část katechismu),
abychom v milosti posvěcující žili a s pomáhající milostí spolu
působill, abychom za tím účelem sv. svátosti hodně přijímali
(4. část katechismu), abychom křesťansky spravedlivi byli, zlého
hříchu těžkého a všedního se varovali, dobré konali, v ctnostech
se cvičili; zvláštní dokonalosti dosáhneme, když budeme se sna—
žiti ctnosti konati, které nám Pán ]ežíš zvláště doporučil (otázka
828.), a to budeme horlivě konati, když často budeme vzpomí—
nati na své poslední věci, že musíme zemříti, že bude následovati
soud (soukromý a obecný), a že buď peklo nebo nebe bude na
ším věčným údělem (5. část katechismu).

Nejkrásnější cena.
V pohanské dávnověkosti byly v Řecku rozličné zápasy.

Zápasili zde, kdo nejdříve bude u cíle, aby obdrželi cenu — va
vřínový věnec. Zápasníci připravovali se k tomu dlouhý čas pe
člivě. Zdržovali se vína a jistých jídel, mazali se olejem, aby
měli údy dobře ohybné, a cvičili se pilně v zápasech; proč to
činili?

I u nás jsou rozličné ceny při střelbě, při dostizích a t. d—
A dělají to lidé, aby cenu několika dukátů obdrželi. Někdy se
vypisuje cena tisíce až i 20 tisíc K za dobrou knihu, malbu, vy—
nález. Mnoho lidí se ve dne v noci nat-nahá, aby obdrželi cenu,
která jest přece jenom pomíjející a kterou jen jeden obdržeti
může. '

Dobrotivý Bůh však nám staví před oči nejkrásnější cenu,
kterou každý může obdržeti, která nikomu nemůže býti vyrvána,
která nepomíjí; v čem záleží tato cena? Když tedy mnoho lidí
jen pro skrovný pozemský zisk mnohého se varují a mnohé sna
mábáním konají, tím spíše máme my křesťané pro království ne
beské čeho se varovatiř a co konatiř Proto praví Pán (Mat. 11,
12.): »Království nebeské trpí násilí, a ti, kteří násilí činí, uchva
cují je.< Statečné máme s pomocí milosti boží zlého se varo
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vati a horlivě dobré konati, abychom již na světě byli šťastni
a jednou věčné blaženosti jistě došli.

Otázka847.Kdosaženídokonalostidoporučil
]ežíš Kristus zvláště tři evangelické rady.

Apoštol praví: »ježíš nám zanechal příklad, abychom jeho
šlepějí následovali.: Následujeme Ježíše, když ctnosti konáme,
ctnosti božské a mravné a t. d. Tyto ctnosti musi všichni lidé
konati, když chtějí Krista následovati a dokonalými býti. Jsou
však ještě prostředky, jimiž může křesťan jistěji a rychleji k do—
konalosti dOSpěti.

Tyto prostředky Bůh neporučil, nýbrž Kristus Pán je jen
v evangeliu radil, a proto jmenujeme je evangelické rady.

Otázka848.Tři evangelické rady jsou:
I. dobrovolná chudoba,

II. ustavičná čistota,
III. stálá poslušnost pod představeným duchovním.
1. Která jest první evangelická rada? Tu konal sv. Fran

tišek z Assisi. Byl bohatý, ale vše rozdal chudým, nosil prostý
oděv a žebral o almužnu, byl dobrovolně chudým. Sv. František
nemiloval ani sebe, ani statky pozemské, ani světské radovánky,
nýbrž jen Boha. Vidíte, jak výborným prostředkem k dosažení
dokonalosti jest konání první evangelické rady.

2. jak se jmenuje druhá evangelická ctnost? Svatá Anežka
byla bohatá a hezká. Vznešený Říman chtěl ji míti za manželku. Ale
odpověděla: »Zenich můj je krásný, bohatý amocný.c Mínila tím
Krista Pána, neboť již Bohu přislíbila, že se neprovdá, že zůstane
ustavičně čistotnou pannou. Konání této rady jest také výborným
prostředkem k dosažení dokonalosti. Neboť ženatí a vdané musí
se starati o rodinu, o děti, kdo však tuto radu následuje a usta
vičně čistotným zůstává, může veškerý čas svůj Bohu věnovati,
proto kráčí v křesťanské dokonalosti rychleji ku předu.

3. jak se jmenuje třetí evangelická rada? Tuto následoval
sv. Bernard. Pocházel ze vznešené rodiny, byl bohatý, vzdělaný,
ale vstoupil do kláštera. Představený kláštera stará se zvláště
o spásu duše svých podřízených, proto se jmenuje představený
duchovní. Toho musí podřízený stále a ve všech věcech poslou
chati: v šatstvu, ve výživě. v konání rozličných povinností. Máte
také představené, které poslouchati musíte, ale ne ve všech vě
cech. Můžete na př. šatiti se podle libosti, jísti, co vám chutná,
můžete své povinnosti konati v pořádku, jak vy chcete. Taková
poslušnost jest nedokonalá. Stálá poslušnost pod představeným du—
chovním však jest dokonalá, a ta jest výborným prostředkem
k dosažení dokonalosti. Neboť, kdo jen činí, co mu ostatní po
roučejí, a nikoli, co sám chce, přemáhá sebe, umrtvuje sebe,
uchrání se před mnohými chybami.
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Protože nezřízená žádostivost pozemských statků často kře
sťana ke hříchům svádí, jaká překážka k dosažení křesťanské
dokonalosti se dokonalou chudobou odstraňuje? Protože smyslné
žádosti často křesťana ke hříšným nepravostem svádějí, která pře
kážka k dosažení křesťanské dokonalosti se ustavičnou čistotou
odstraňuje? Protože nezávazný život křesťana často ke hříchům
svádí, která překážka k dosažení křesťanské dokonalosti se od
straňuje stálou poslušností pod představeným duchovním, který
zastupuje místo boží? Slibem dobrovolné chudoby přináší křesťaň
Bohu v obět své jmění, slibem ustavičné čistoty své tělo a sli
bem poslušnosti vlastní svou vůli; který slib z nich je asi nej
větší? Můžete jmenovati i jiné svaté, kteří těmito třemi sliby stali
se dokonalými & věčné blaženými?

»Nikoli všichni chápají toto slovo, nýbrž jen ti, kterým jest
dáno,c praví božský Spasitel. Proč?

Otázka849.Dobrovolná chudoba, ustavičná
čistota a stálá poslušnost nazývají se evan
gelické rady, protože jich ]ežíš Kristus v evan
geliu jednotlivým osobám nepřikazuje, nýbrž
jen r a d i.

Jednou přišel k Pánu Ježíši bohatý mládenec a tázal se ho:
»Mistře, co učiním, abych života věčného dosáhl ?c Odvětil mu
Ježíš: »Chceš-li života dojíti, zachovávej přikázáni.c Mládenec
zvolal s radostí: »Všechna jsem zachovával od mladosti své;čeho
se mi ještě nedostávářc Tu pohleděl na něj ]ežíš laskavě a řekl
mu: »Jdi. prodej, co máš, a rozdej to chudým.. ., pak přijď
zase a následuj mnel: (Mat. 19, Zl.) Dle těchto slov Kristus
poručil, abychom přikázání zachovávali, abychom vešli do života
věčného. Kdo však po dokonalosti touží, tomu Kristus v evan
geliu dobrovolnou chudobu radí.

Právě tak radí Kristus v evangeliu ustavičnou čistotu, když
jí před manželským stavem přednost dává. (Mat. 19, 10.—13.)
Také poslušnost radil Kristus v evangeliu, když pravil: »Přijď
zase a následuj mnela (Mat. 19, 21.) ]ežíš byl Otce svého po
slušen až k smrti na kříži. Kdo chce tedy dokonalým býti a
Krista následovati, má býti poslušen svého duchovního otce, před
staveného, má se vzdáti vlastní vůle, aby ve všech věcech konal
vůh boží

Otázka850. Evangelické rady jsou povinny za
chovávati osoby řeholní a všichni ti, kdož se

, k tomu slibem zavázali.
Poněvadž evangelické rady jsou jen rady, se neporoučejí a

k dosažení věčné blaženosti nutny nejsou, není také každý po
vinen zachovávati evangelické rady, nýbrž jen ti, kteří do ně
které řehole vstoupili, osoby řeholní. ]menuj některé řády! Jsou
řehole mužské a ženské. Členové jejich jsou osoby řeholní.
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Kdo jest povinen zachovávati evangelické rady? Osoby ře
holní.

Ale i mimo řehole může někdo alespoň jednu z evangeli
ckých rad, na př. ustavičnou čistotu, zachovávati. Když sv. Fran
tišek Saleský studia svá dokončil, hleděl ho otec přiměti, aby
se oženil s bohatou nevěstou. Odpověděl: »Nemohu se oženiti,
stanu se knězem.: Již dříve učinil slib ustavičné čistoty, i byl
povinen slibu dostáti. Kdo jest tedy mimo osoby řeholní po
vinen zachovávati evangelické rady? Všichni ti, kdo se k tomu
slibem zavázali. O slibu jedná druhé přikázání boží, otázka 384.
4, ot. 391, ot. 393. 4.

Važ si katolických řádů a řeholíl
Proč? Pro jejich šlechtictví, neboť přinášejí Bohu Otci nej

vyšší obět; Bůh Syn nalézá v řeholních osobách nejvěrnější obraz
chudého. čistotného a poslušného života; Duch sv. slaví v do
brých osobách řeholních nejkrásnější vítězství milosti své nad
pokaženou přirozeností lidskou.

Pro jejich užitek: pro lidstvo, v hmotném ohledu kulturní
prací (missionářské řády), dobrodiní řádů pro nemocné,

v duchovním ohledu zásluhami o písemnictví a umění, pů
sobností řádů v duchovní správě, ve školách atd.,

pro členy řeholí: v hmotném ohledu je o ně po celý ži
vot postaráno, v nadpřirozeném ohledu nalézají se na nejjistější
a nejvyšší cestě do nebe.

Jak máš ukazovati, že si jich vážíšř
Vstoupením do řehole, máš-li k tomu povolání.
Nemáš-li k tomu povolání, tím, že je podporuješ: hmotně

(sbírkami), duchovně, když se jich zastaneš, když jsou tupeny,
když povolaným vstoupení do řehole umožníš, dobré snahy osob
řeholních podporuješ.

Literatura.
Spisy preláta dra. Ant. Skočdopole lze dostati za sníženou

cenu a sice jeho veleznámou »Učebm'ci bohosloví paséýřskělzo:
a jeho »Rukověť katechetyc, kteréžto spisy byly v listě našem co
nejvřeleji doporučeny. Biskupská tiskárna v C. Budějovicích pře
jala náklad zbývající a prodává je se slevou 20 0/0 proti hotovému

»Učebnice bohosloví pastýřského: stála původně 6K, »Ru
kovětc 1 K 60 h. Upozorňujeme na tuto výhodu.
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