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orujeme-li dnešní mladý svět, poznáme, 28 mladí lidé
U se velcí a uplatnit se a být hrdiny, ale ve Zléme

CH£TP 1 0.0 9-59 i PVD DONOP ©0snaží s6g hrdinství jsou dvě věci, po kterých mladí lidé touží
ale dnes est i hrdinství vzalo na sebe podobuzla Wládí sechlubí zlem a plati za hrdinu ten, kdo se odvážil připojit se k
cestě Za tajemstvím hříchu. Zlo a hřích se odívá půvabnýmtajem=stvím a vábí mladé lidi svýmdobrodružstvím. že je to falešné
hrdinství, že je to nepravá čest, protože znehodnocuje člověka,
ničí jeho duševní klid a krásu, o tom se neuvažuje, sk jako orga
nismus lids ký nemůže vydávat nemoc a slabost za zdraví, tak není
možné; aby duševní nemoc a slabost byla zdravím duše, aby při Námšela čest a vedla k hrdinství,

Hrdinství ve slabosti a česů z nepravých věcí a hodnot jsou
zdánlivé © nepravé,

9
1 Č

: Čest znamená ocenění a uznéní skutečné velikosti a: skuteč.
ných hodnot na člověka, Hledá-li kdossvou čest v nízkosti, ve
slabosti a hříchu, převrací přirozený řád věcí a falšuje zdánli=
vě.ZApravdivé. Takoví mladí lidé si zahrávají s velmi „vážnýmivěcmi, zaměňujívelikost lidskou za nizkost téměř zvířecí,,

Člověk je veliký, má-li pravé mravníhodnoty 9 vlastnosti,dovsde-li. být skutečným hrdinou V dobrých činech a vlastnostech,
Mladý cčlovék másmysl pro čest a Droto je třeba, aby byla SKU»tečná. Čest není jen zdánlivost a také není hoden obi ven, kdo
ji hledá ve zlých činech, Hřích je slabost a nemoo, protože člo=
věk má svou mysl a svou svobodnou vůli „proto, aby užíval těchto
schopnostisprávně, lidsky a tedy mravně a nemá je k tomu, abydich zneužíval,

Bůhdal človéku svou podobnost, proto čestné je 6o, 00 od
poruje lidskou důstojnost a velikost, co pěstuje v člověku jeho
vyšší stránku, podobnou Bohu.

Fodle těchto zdravých zásad lidských. č 2 s tn. i
60 co člověka poznává a koná jako svou povinnost -Bop "tno
VĚRU,SPOLEČNOSTI. Fovinnost k Bohu váže človška, aby Žž1lmravně
aUšlechulle, aby otil Boha a oslavoval Hosvýu životem, Proto.
oovinnostik Bohujsoučestné. Povinnost k člověkuzbavuje něs.
sobectví. a váše nás k číÍnorodé lésce a kglidskému poměru k bliž
límu a respektovat právo a čest druhého. Respoktovata otít bliž=
1Lhode, lidské, :

Foviunostke společnosti vychováváv mladé duši schopnostišlechřilá“lásky apřátelství pro rodinný život, lásku a práci
>rOvlast, pro nérod a stát, poctivost v práci, kterou si kdo
(voli dako životní práci,

Čestnáje poctivost.
«. 5.0- 8. toi AMD OP io 10 U LYG

| Čestné „je to, co dává člověku hodnotu, co ho povyšuje, né0, coho ponižuje,
ČUSTNÁJEDUŠEVNÍKRÁSAARYZOST,nikoliv Špotnosta temno=a hříčku“
ČESTNÁJE. ČISTOTA MYSLIA SRDCE,nikoliv hrubá záliba smysl

se ZNeUŽÍVÁpro SODOCKÉ.Zadostiuči inění.
ČESTNÝJE VÁŽNÝNÁZORna sexuální život a na známost, niko=iv dobřodružstvíasentimentálnost,

ví. aA, JI:



| ÚRSTNÁJE ČISTÁ RADOSTA SKUTEČNÝVTIP, nikoliv hrubé žerty
a přivíblý (smích.zeŠpatně ©nevážně"vyjádřených věcí sexuálních,
Věci sexuélní mají svůj vážný a přirozený cíl, proto nejsou směš=
né« Úbohá.a nelidská je radost z nevázenosti.

-ČESTNÝ JE ČLOVĚK, KTERYSE OVLÁDÁ,ne ten, který je hříčkouUn P (©©TRPRAYOV)MŘODE00 UPOYVYVEDUEO V S25 té DY "ab ry STBMEsvýchŘšlš: a vášní.
ČESTNÉJE„JEDNÁNÍZZ PŘESVĚDČENÍ,nikoliv to, kde člověk slabošskyskrývá svépřesvědčení.apřizpůsobuje se špatnosti a sla

bosti jiných protože se boji výsměchu,
ČESTNÝJE ČLOVĚKSTATEČNÝ,nikoliv zbabělec, |

ÚBCTNÉJE SKUTEČNÉVĚDONÍ,a znalost toho, co mě člověk znát,ye 29 "a "Ab0Dnikoliv "zděnlivost © nabubřelost vnější,
ÚBSTNÝJE ČLOVÉKPEVNÝ, DŮSLEDNÝ, který dovede dodržet dané.000RD We 0slovo, níkolív ven, Kdo MOHOPOVÍČA.a nic nedodrží nebo kdo je

nedůsledný „
ČRSTNÉJE VĚB, COJE DOBRĚ,NEČESTNÉJE(T0, CO JE ZIÉ, pro

Was S.-vě * MC 0 hobuhnaalnd 09 B 0:0 MYOM 90 -tože zlo. RY3036 člověka:
Novémládí musí bojovat proti nepravé oči, tak jak si ji

vypodobnila zkažená doba a odíti se pravou oti, pravou velikostí
lidskou a křovtanskou, Ze všech částí, které patří ke cti, vyrů=
stá novýcharakterní, čistý a veliký Člověk, který je sehopen
vyplnit svůj ůkol a životní práci poctivě na každémmístě, Pravoučest je nutno vzít za svůj životní cíl novéhomládí, Dřívější
názory nevybavovaly dost mladé lidi do života a nepřipravovaly
je na životní cestu ; každý bloudí svýmzpůsobem a ničí svoumla=
dou duši a energii, | |

Proto usilujme o pravou Čest nového mládí |

$Lids k á osobnost a její up l atnění.
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-První přirozenou 4jednotkou sociální je osobnost vypěstovaná,připravená a iniciativní na úkoly života.
Druhoujednotkou je rodina.

2 led45) CLPOD FT

Lřetí jednotkou, zaměstnání de stav. Předchozí období vývoje liběeralismůzaloženéhona naturalismu a rozvoji techniky zničí
lo lidskou osobnost. Život se přesunul z duše na věci, Conechal
litoralismus, to odstřeníTo řízené nospodářstvíe Oběť osobnosti
byla úoJlná /na př. sovětské hospodářství uložilo všem lidem svůj
způsoDa svou disciplinu bez duchovosti./ Zůstává v platnostirtivnost mechsnisuu spojená s diktaturou bez jakéhokoliv mravní
ho omezení; lidská osobnost zaniká,

Povolšění a stav „odpom:;haj L výstřelkám, Povolání si určujev.,GOP
cestu života, stav, způsobpráce, Dostavu každý vnáší spolupráci
Osobní a skubočnou. imočné AVýrobní prostředky samynestačí nato, abyněkdobyl přířeZendo stavu. Stavovskáprácea ektivita.
znameněaplikaci skutečně.přácespeciálnímu oboru podle schopno
stí a volby svobodnéosoby, Práva a nárok na účinkySUavovsképrám
ce nabývá. každý jen účinky duche nadhmotou. Každý stav je vázán
ve společnosti.na jiné stavy, v nichž pracují druzí ; stavje ne
jen osobní, nýbrž i věc sociální ; gtavy jsou vázány vZžějemnosti,
ak to Vyžadujepřirozený řád, kterýjde z duchaa osobností: (ilOUohveacilg tz DADDD TYOR



této instituce je spravovet všechny, kteř pracují v tomtéž obo=
ru, chránit pyrévaosobnosti a střežit výkonnost a povinnost -spo=
jenou S povoláním, Povolání bedy nese přřirozené a hi erarchicky
vázaně poviinnosusj olupráce (ne !konkurence/a sice organisované Ja

pujkéř. + 0%Are“-20CD BU -2 140Okoje organisovjaná rodina, mésto, kraj, národ a státi Rosrodářská
práce 38"pedy.duchovní 4 taak se líší od hocpodářství materiali=
stickébo. irůva a povinností jsou měřenypodle duchovního řádu a
hodnot, Stav nutné zapačá, =E sb anomcelku a spolupracuje nadosažení společného Draha: ospod8revví je tím postaveno do služeb člověka,

<

Stavovské zřízení čili korrovativní: celky jsou navzájer zá
vislé, provo vyžadují vyšší autoriůy, která Zasahuje řídicím způ

-sobem,-mmá bjižší povinnosuůo společné blaho na širší základně /ná=v

rodní nebo státní. / Politická moc, je-li oddělena oč hosvodířské=
ho zřízení, řídí stavovská Zřízení ve své přavomoci. /Nelze zpli—
uisovat nospoděřsívíL/., Jsou formy syndikátů vakové, Z8 jsou Zťí
zeny syndikotni vady, „kkeré urovnávají vzájemné zoblémy, podmínWT A0DBBoy9:o 0 ">“ Me +

ky práce, podporuji výuxU P8áce, zkoumají podání„nky osohnická a Komerční, pokud mé no úZch zájem stav, Syndikátní rady zřizují odbor
poradnu nebo soudní podle zočřeby, vznikají-li obtížee« Háji se
naprostá svoboda syndikéátů,takže (politická moč ne, „Jen Vnejňutnějším přívadaŠ, nejsou-li jiné prostředky Účinné ejí moc
je omezena Dódie Vrinožpu svoboda„Sne jnšní vyorgaric sovaném sta

Ju

vu, Stát vedy doviňuje bo, 00 se ostévá' přirozenémuvývojle
o třeba aby byla. provedenakřesfaneká obnova a jejími pro

středky; aby bylo-dosaženo dosažitelného cíle Života pozemského
/i přés nedokonalosti, které Dudemít koždé lidské dílo./

pyobocní: jednošlivoi Si musi HypdomiEPovinnost, a dál svouEB 4 oPÁ T 2 V B9z P 140Tb$joe as 04.0TE . AG! AESeu © . M0eb M

energii Z spoluprácí. 1:60 jednotlivci nesmějí mít své zájmy,musí
být,velkofysiS, velkýjmbohašstvímspřavodlnostia lásSE která je
nadíná do Věli,Čistí jsod nejsilnější " přaví Zola, odnich se provádí
historické obnova. Nejde jon o čistotu relativní, nýbrž celé osob
nosti., To ovšem Vvyžašudo. předpoacy mravní a duchovní hlotbky,
znalost ičešlů, mravních i sociálních a to jdeálů Lucvoických,/Komunismus zapřáhl falešný 'm způsobem do materTálisticténo vývoje
Vše, co jde z osobnosti Židské : spon ánnos6. svobodu, duševno,
vzlet, | aby dosáhl notřebného dyuamiStu. Jne daké o rotřebné duchov
ní. síly: pro Derolíské idožly křesťanské spravedlnosti a láskysBxisstuje boj nej o čo, Abyprostředky E získání cíL3 spoječnosti
byly etické, nojen c snňuchovněníKřesounů, rýbrž u všech, kt oři
ohtějí býti duchovní n nazývat se timto jménema 0 nodnošy Osobnosti /iednotio človéka/, osobnosti rodiny, osobnosti stavi, osob
nosti učíc /Ztevé se nedají odsvronit, jsou PřizPO25m, důsledkem9

„L

různosti uaněstnání nadání, kultury 2kovéhorozdílu /, osobnostinároda a
řádu a o organi kon výstavbu, nejde o
práci, Síla je nejen Vam,kde so získá:
kde jc odvana k: wrpení, Voje boj sva: ch pro poslední cíli Tato
síla však slóuží i pro 68;sné věci. a jeji h uspořádání, Dro časné„cíle životní, které jso vím podřízeny věčnémucíli: KřesťanS0=mAEDWm 0.0

ciální je totožný 5duchovnímkřesčanem,tsje v základech oonovy
sociálního řádu můsí být křes úanský horol sm, který ovšem se uplat
ňuje ne pouným mluvením, 'elo určitou technikou jednání a Ginnosti,
předevšímsilou spravedlnost o Lásky, viastnostni „osobností« To.

2ovnosti 1 Vvéžnajet
» jds tedy o hodnoty

> zbytečné a o negotivníČalo i tam, Zde se sněší,
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znamená organickou pršci na budovění orgánů a ZDŮ500UŽÍvVova S0
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cišálního a hosvodářského, Křesťané volají pravdu v každé době,
snášejí i obtíže, ale předevšímpřipravují, třebas pomalu, ale
jistě, spr-vedlivé zákony.

Život a jeho ide Já 1Jy é |nh
VEevo 0lů BP SToébnmmOKPPEBO0 16- E RA10 RDFD SD "n SED00 (600S20 2070S 020OYnámUE ve 200 Sb O

Zivot vábí člověka, aby poznal a zkusil jeho tajemství«
Zvláště je půvabný život tam, kde je NOVÝ,kde“ slibuje NĚCO„00
člověk ještě nepoznal. Mladý"člověk je celý strhovén do proudu
života, chce zkusit vše a tak si osvětlit život a najít život,
Jenšo je patúrné, že takovýmhledáním života se více ztrotí než
najdes (Úlověknosí v sobě tajemství života, a čímvíce je. hledámimc sebe, tím více se vzdaluje od života.

Největší půvab života pohyb /proto mládí se věnuje třeaba
sportu/ radost e láska; Všečhn“ se točí kolem těchto věcí %*mla=|
démživotě. proč je však tolik smutkumísto radosti,- proč je Uo= |
lik lásský nešťastné, když celý život po 'ní touží ? Z toho je pa=
trné, že. všechny cesty pohybu, radosti a lásky nejsou správné,ně=
které jsou falešné a proto, kdo jde po těchto, přichází ke zkla
mání a hořkosti. Zklaméní V mládí se podobámrazu, který v květnu
v bujné přírodě mnohozničí, Mladý život je celý v budoucnosti,
tam má něco znamenat a přinášet ovoce života, mládí je „orežitá. 4připrava na život dokonalý a správný. Každýmladý "člověk S0=
bě cítí, že touží po kr“sném životé 3;každý si mysli, že ten. -je
hobudeideální.Nepřipraví-lise člověkna S p E ZAceani jeho život nic Známenat.BylDyJako každýdruhý apříkvačí
Konec Anic se nevyýkoná.rasa „života je. především uvnitř v člově=
ku, Na to dostal člověk od Sůvořicelesvou duši, svůj rozuma vůli
svěnadění,svěGLGY,abymohlmít Uvnitřníživote Všeje krásné,
pokuď je "Bo vnitřní, pokud to vychází z duše a zase se to dostávájinému do duše,

Radosů je opravdová jen tehdy, když ji má člověk v duši a
ne tehdy, když jenom ukazuje navenek, že chce být veselý, chce
se radovat, Hlučný křik a zpěv ještě neznačí radost, naopak,častoza takovým křikem, zpěvém a pitkami Jsou velmi smutné duše, Spi=
sovatel Čep ukazuje ve své knize jak mládež hledá radost v tanci,
ale po něm, když to vše končí, každý se ubírá prázdný v duši ce
stou svéhoživotaa zaměstnání, Tovše proto, že sepří tomnó
dovedla..ZOBEICOVATGUSS.JANÍ Sport oni láska nic není=li tam duše,Člověk je počívaý ovoť, másvou duševní stránkuv sobě a tachce
Dočlověkuvíg než„dovede,déttělo"4 jeHo radosttís "Život je Ve
stálém“ pohybůAje MNODOVěcí,Které. potřebuje ZÍvý „člověkale
vše Končí buč radostí nebo smutkem. Zkušenost učí, že je více smutnu než radosti. Proč ?

Vniziní svět,Ř život nesmí býtopomenut nebo zavrhovén nebo©7 p 00 OY M- DOUD

zanedběvén.Mlédí 46doba, Kdyse ohGevšechno, co 6, včlověkuB k aiátehieskíV:15FVS (AR O0 PDMY0- $a0C 2 0 BD

vakoušet na sobě zkusit všéchnyživotní síly aaProjevy. Proto ne=
můžeDÝV"ETádýčlověk v nečinnosti, vše se pohybuje ; čím hlučně
jdi, tím se to zdé lepší, Mlédíchce cítit pbáfnín ZzpůsobemživotaPřes všechnu hlučnost zevnější, (přesvšecheř uprostředvšech znat
ků citových, které přepadejí mladéhočlověka nejvíce se hlásívnitřní svěŠt, vědomí sebe sama,své osobností, vnitřního prožívá«
ní všech věcí a událostí, Madý člověk se hodně obrací sám do se=
xpohyb



be, do svého vnitřního světa a tam hledá řešení života a hledá
p he)rozumět životu a jeho projevům. kdo„nůž i ót„Dorozumění„? Činnost(28SNDoberv 6 ". 4“ ex ee KapMb 4" "vy20 BBOCPduševně-tělesná, Telesnápráce samauDÍJÍ 3dusc ji oživuje lá“

0 0007 1 PAYBNDM, 17 VMje ©. K TD ? V P P, 00 00..4F A PP Vskou, radostía | smyslem„pracovatprojiné |w
Pracovat pro jiného, Do něco znamenávelkolepé řešení ži=

votního pohybu. Naprvním místě je o Bůh, pro něhož člověk žijea je stvořen a k němuž jde jako Z poslednímu cíli. Foměrduše k
Bohučlovéku dévá pranen stálé vnišřní a čisté redosti, jistoty
a pevnosti, Duše roste z Boha do největších rozněrů krásy a života,
protože Bůh je zdroj krásy, dobra a života, Zbývé.j Život pro ji=
né lidi a pro velké dí 10, které má každý člověk výkonat zde na z60=mieŽivot pro bližního má svůj nesmírný půvab a přitožlivost« Úlo
věk se chvěje v duši hlehem a touhou, čtemli v evangeliu příběh
o milosrdném Samaritánu, stový se ujal Ipolonrtvého člověka a odvezl
ho do bezpečí, pečoval o něj a zaplatil další néči« Každýčlověk
je určitým způsobemrenén na Z nebo na téle a vedy podobenpolomrtvému..Kdo bý nechtěl být Sat oNem, který pomáhá ?

Každý mladý člověk svými schopnostmi a svým dobrým karakte=
rem si střádá bohatství, z něhož může pomáhat padlým spolubratřím
a Zraněnýmbud na tělo nebo na duši. Colá duše mládí je stvořenapro lásku k bližnímu, pro spolužití, pro přátelsuvi, ro společen
ství. Tímse projevuje život a dostávé krásméČormys

Všimněmesi, jak je životů lidský sociální, jek se má žít pro
druhého%Každý dujovní život má svůj rytmus, v něnů se střílají
radost radoso a bolěst, vzlet nebo nadšení 3 skimlost, síla nebo
slabost, Tím více se to pvojovuje v mladé duši, orávě proto, že 63
to projevy v mládí jsou živé, nové, rvzi a hluboké. Woje bohaťt
ství mladé dušě, so kterým rá pracovnu, Nojvetší převahu v mladé
duši má cit a citlivost. Velmiaoilnése ulási citlivost k pudu se
bezáchový a rTozanožování dvuhu : Ghiéb a láska jsou volmi důleži=tá kola života pro mladého člověka.

„©To však u člověka nění všechno. Přss všechnu zdánlivou ra
dost z těchůo věci, zůstévé v duši hluuboký snutek., Tamkde rotuŽije pro sebe sama, tem neproniká tolik redosti a zábavy, Čiúli
vost jo vzácné vlas tnost, neboš tím, žs so citlivě vše dotýké
duše, duše nabývá zkušeno:stí 2 dovede pak lépe rozumět a chápat
jiné. Dovědemít sympatii a soucit s jinými, Ciúlivost činí člo
věka tvorem sociálním. Tím, že sámmladý člověk miluje nadšení,
rád vidí.naděsní1 jinde asdílí Bvé nadsčnía své CÍGY.jiným.
NISJÍje bohavé na vozdáv jiní citů, poněvadž sc

«

c 6%

; o podobá duševní opi
losti. Mávšak tato doba své nebszpečía často so zneužívé těch.
to přirozenýcha krásnýchvlastnoostií nlÁádi.

Zneužití citu a citlivosti můžebýt někdy veimi sobecké,
zvláště tohdy; deli ÓJovékod přirozenosti příliš obrácen sémdo
sebe, zabývá se jen SEDOU,vše pozoruje jen potud, pozud mu jiní
přinesou zadostivčinění. -Je (edy sobeo ni uší krásu citlivosti
8 Doužívě ji jen pro sebe. Duše tím trpí lcvěk je sociální,má
Žít a pracovat pro druhého. Takový sobec není sohopen pěkných citů
ani lásky. Všudehledá sebe, je až ruby |Včen dc obynasel .svépotěš oní a svou rozkoš. Taková oi Li voSU cčiní člověka šťastného,spíše naopak. Iidé sobečtí zneužívají věch> krásných darů přirozeno»
sti, Citlivost je déléna *v0 druhého, prosod ton nejsilnější pro
JOvVcitlivosti, láska je celá oč„přtpocy a tedy od Boha obréovna nadruhého. MŠbýt ušlechtilé, hl ké, má znamenat porozumění., ZDA
mená-li porozuměnía„spolužití A(spolusňílení živote přináší mnoloO0 0D 12 2000CnéU we8 p E20B UDOCSR 30772. U 77 0 Ae Zě em 5 POV by C A6" „DR 720 110or BADČ 51 0DP 1305.20PID0D CTROtori OR 7D B NOVD
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pravéradosti. /mluvímeprozatím o lidské lásce všeobecně,/
Je třeba spolužít S jinými, v rodině i mimorodinu, v obci,

v práci a v národě. Citlivost je určena pro druhého., V citů se
začínají naše“Činy a činy vykonávámesvou povinnost, kterou máme
pro druhého. Člověk musí Žít pro druhého, jinak jeho život nemá
cenu, jinak jeho citlivost je sobecká a duše nemápravou radost,
Jen z dobrých činů pro druhého plyne pravá radost ze života« Zi
vot lidský je tedy sociální, t.j. nutně pro jiné, Osobnost,ktěrousí Kkaždýuvědomujea Kťerá ma"Být velká ušlechtilá u každého, na=
bývá své krásy a radosti jentehdy, žije-li pro jiné Nabývákrás
né vlastnosti, zbavuje se sobectví hrubosti a jiných projevů,kte
ré nešlechtií lidskou osobnost. Každýčlověk je povinnenpěstovat
svou osobnost, v ní je vrchol a krása života, lászy, préce, rado
sti, Dovinnosti. Proto je na čase, aby xaždý začal s výchovou své
osobnosti, aby nešel pravý život a pravé idejly ze života. Vš“ mů
sí být pravé, život, práce i láska, Jen v této pravosti je štěstí,Dušolidská hledá tuto pravost a ryzost a nachází ji jenuv životě
pra jiného,

Třetí ideál života je žít pro něco, pro dílo, které má kaž=
dý vytvořit svou prací a svým zeměstnáním, svým povoláním, k němuž
mu dal Bůh nadání a sílu. Nejde vždy o to, „aby každý vykonal umé.
„lecké dílo, to patři umělcůn, ale každý může a musí vykonat vel
ké dílo života velkými city a ušlechtilostí, velkýmiskutky pro
bližního« Křestonství učí skutkůmtělesného i dušovního milosrden=ství., Znáte j „aspoň2? Jak velkolepé dílo života lze vykonat skut=
ky křoSTANSKÉHOmilosrdenství a sice stále vykonávanými. Nikdo senesmíspokojit prostředníprací ve svémpovolání«Každýmátíhnout
k tomu nejlepšímu | Výchovasebe, vzdělání, životní práce vyžadu=
js celého člověka a celou pojecntilost duše, Mladá duše má dorůstdo-těchto rozměrů celého člověka

Rozumnábytost je sociální svou povahou, neboť nemůže do=
sáhnouti svého cíle bez společnosti /náboženské, rodinně, národní,
hospodářské,kulturní, S Disciplinasociálníneznamená26
slebení„ogobnosti,nebočsprávnéZákonyponěhajícíErozvoji05005nosti;

Společnostnení jen jakékoliv seckupení jedinců; mají vzá
jemný poměrpřirozený, tkvicí v lidské duši a v nutnosti rozvoje
člověka, Bohatství života se rozvíjí spolu s ost>tními, Společné
blaho se neztotožňuje se soukromýmblahem,

Člověk je tedy svou osobností vázén na společnost, ale není
podřízen stvořeným věcem a pomíjejícím. nýbrž věčným, Je vázán na
společnost spravedlností a„Láskou.

Spravedlnost chrání před„výstířelkami, láska zase před faNB (LD VCDPCOSLEDV 24:7 00b

lešným“Společenstvím komunistickým,633: CPX“ 5 EO 0 MT E40KTOAUD9021OP OD

soravedlnost „shrnuje poměrčlověka ke„společnosti, ale téžpoměrspolečnosti k jednotlivcům a vzájemnýpoměr. , Justitia le=
(0 ©—2yMTE dýďt AB at brat hazahulánlondhated BP 3 40 hočgoLís,distributiva, commutativa./

Tím je chráněna osobnost lidská, ale zároveň poměr k společ
némublahu /proti kapitalismu a liberalismu, kde mají přednost
silní dečinci na úkor slabších. Délnícká třída je podřízena Živo=
řoní. „Majetok musí být používán tak, že slouží zdokonalení osob
nosti lidské, ale též bohatý jako Správce prozřetelnosti musí ho
používat pro druhé. Tedy i hmotnéprostředky slouží sprevedlnosti

..—- -+ -8 07 dp W—v(DPa lásce, Vim, že slouží jiným A pro jině, ověk zdokonaluje Svou
O PD 666OT 0 7 0



de
osobnoste Volba povolání v němžmá člověk vyplnit svůj bezprostřed
ní cíl a rozvinout osobnost, je nutná, přirozené a rozmnožujehod
noty osobnosti ve společnosti, neboť vyplněné povolání znamenáživotnícestu podle úmyslůBožích.Společnostnemůžeurčovatpodle ©
libosti vlastní zamósthéníosobnosti, to odporuje důstojnosti osob
nosti /na přerodičeurčovat práci něbo sňatek atd., Společnost
máúkol nomáhatrozvíjet a uskutečnit povolání, umožnitpředpokla
dyvzděláním,organisovat povolání; děti a dospívající nesmějí
předčasněbýt vržení do života dospělých osobností, dokud nejsou
gchopni.orientace v životě. /Je třeba v té věci přispívat dólni.
ckým a nemajetnýmtřídám. /Společnost musí odstraňovat zlofédy ja
ko hromadění funkcí aplatů Go jedněch rukou,nemožnost uplatnění:falentupro DOrotekcíatd.VevšechpřekážkáchprotipovoléníJe
třebazakročovat,neboť,společnéblahoto vyžadujes

, Všechnysíly národníse musídét dopohybubezkompromisupro
možnostrozvoje lidských osobností. Stát máspolupracovat na vývoji
povolání, organisací pomoci, zkouškami a jinými nrostředky, aby se
uskutečňoval vlán Boží, St$t musípodporovat jnioiativu £ je třeba
zřídit orientaci povolání, neboť je velmi důležitá pronovou složku
života sociálního, t.j. pro stavovství. —

„

Jak uskutečnit ideály života,
ly< RA MD© Ono a VHPODO tu UDOhfP00 FU1008NDBy 0D SDOD NYMOM AD DAL0 I Se)

-© Lidský život je celý obrécen sociálně. Člověk nedovede mys
kit ani. chtít, leč něconeboná něconebona někoho.Dušelidská
je-tak stvořena, že mámožnost vztahů k jiným, Jiní lidé nejsou
člověkulhostejní, naopekdoplňujíčlověkasvýmpoměrem,svýmbo
hatstvím duševním, které mají v sobě,

Celý lidský život se pohybuje tímto směrem, že se nelze vy
„jmout ani věk, ani dětství ani mládí ani stáří ze sociálního pomě
ru, ani hodnostani druh práce a zaměstnání, Všude 8 na každém mí
sté se setkává člověks jinými. V poměruk jiným život se prvoje
výje radostněji a živějí. Nemůžezůstat člověk uzavřen sám do se
be, sobě nestačí, sám sobě není cílem, má.cíl mimosebe, Uzavírá
Ji sečlověk do sebe, stává se sobocem,pozoruje vše jenupro sébe
a k vůli sobě, vše' posuzuje jen tak, jak se to třká jeho. Takoví
sobci jsounesnesitelní,. NE

, Život je celý obrécen pro něco a pro někonho«Jiní lidé ma
ji též duši a ta duše másvéschopnostia bohatstvía tedy si duše
rády sdělují navzájem co mají a co znají. Kdyžtoho mnohonemají.
velmi brzy. se nudí, jeden druhéhonezajímá. Kdybynřestalo člověka:
zajímet všechno a všichni lidé, život by byl nesnesitelný.

Foměr k druhémupomáhá člověku k sebévýchově a k pěstování
karakteru; Zároveň poméhák vyplnění životního smyslu a životní
prěce, | |

„Karakter lidský tvoří krásné vlastnosti, kterými se člověk
Vyznačujejako rozumn“ bytost, j2ko uvnitř svobodný, pevný rozhod=.
ný, silný duchovní silou, jako člověkjednající tam, kde a kdy má
Jednat a dovede správnějednat, je odpovědný,má smysl pro sprave
dlnost a čest, Takovévlastnosti činí člověkakarakterníma člověk
tim zaujímá krásné místo mezi druhými. Sociální ráz života vyžaduje,abyčlověk-bylkarakterní,lidémajírádi krásnévlastnosti.Švatné
vlastnosti dovedoulidi více rozdvojit a nesmiřitelné oddělit | A



znepřátelit..
| Nitro lidské ve svých projevechemotivních /citových/ za=

barvuje naše vztahy k jiným. Přirozený cíl citových projevů zá
leží v tom, Že se jimi rozvijí auvědomuje vlastní osobnost po
různých stránkách, Shromažůujesi tím bohatství své zkušenosti«
Vypěstovanýmicity se stává člověk schopný chápat druhé „dostávásklonk sympatiia k soucitu s druhým,dovedesvolužítčs druhým,
Citový život je obrácen k druhému, má ráz sociální, Člověk si mů=že cit k druhémuprohloubit,nezneužívá“liemocísobeckýa hrubě

/avířecky, jen pro sebe/. Ml>dýčlověk miluje citová vzrušení,
oddává se jim, vyhledává je, vše dělá bud s velkým citem a nadše
ním, nebo s velkým odporem. Klidný průběh a rytmus života nenídělánpromladélidi. /Je to patrnéz hlučnéhosmíchua bouřli=
vých projevů ve hře nebo jinde./ *' í m

Colé toto bohatství přirozené intonňsivního života je dán
člověku jako základ, na kterémmá vystovět budovů svých vztahů k
bližnímu. Život lidský je plný vztahů a poměru k jiným, IAskyý,
sympatic, přátelství, rozrušení, nenávisti, odvahy, naděje atd.
ivot má být milován, orotože má těžké úkoly a smysl a proto Bůh

naplnil člověka v nitru citem a nadšením, aby konal své věci, aby
plnil svůj Úkol a práci, aby měl poměrplný citu k lidema spo=
Južil s nimi jako v rodině, Kristus obnovil tuto rodinu mezi lid=
mi příkazem lásky, milověti budeš 4+..

Sociální zájmy nabývají snadne převahyv mladémčlověku«
Sociální ZájemZnemená vše, co se týká jiných, míti Účastna tom,
coprospívá druhému, co podporuje a vzdělává, co povznáší druhé“
ho, co-můpomáhá, První takový zájemje porozumění a láska, pakje
to rodina, národ, stát a církev. Je tc i zájem o Čest a respekt
před lidmi, nob aby člověk sám byl respektován, TOje nožné jen
tehdy, je=li sámnositelem cti a vlestností, které ho zušlechťu=
jí, Patří tam i snaha a touha po společnosti jiných po přátelství,
Je třebay aby společnost a přátelství bylo-co nejušlochtilojší,
Vyžaduje to na člověku, aby byl vzdělán, abyměl duševní bohat=
ství, Nelze žíti jen v okruhu lidí duchovních chudáků, noznají=
cích nic důkladnájšího, kteří nejsou duchaplní a vzdělaní.

Člověk má silný pud uplátnit se s tenšo pud je celý sociál=
ní. Nemůžese uplatnit nikde sámv sobě, nýbrž jen v sociélním ži
votě, Nemůže=liíse kde uplatnit, trpí tím sém /pocity méněcenno=
sti a bázlivosti./ :

KULTRNÍ A MRAVNÍ POVZNESENÍ MLÁDEŽE,

Každý člověk musí žít pro něco A.pro někohoy/pro dobropkrá=
su, pravdu, bližního a pro B'ha./ Mírbtozpůsobempotřebuje potřeb
nou průpravu k tomu a to jak kulturní, tak mravní, Kultumí po
vznesení vzdělévá rozumi cit, vůli i srdos ; kultura srdcea ci
tů je důložitéá a potřebná, stejně jako kultura mysli a rozunu,
Člověk má přemýšlet o života o jeho smyslu, o pravé radosti, 3
pravém poslání o všem, co může a mé být pravé. Pravda člověka 2
osvobozuje.

Mravní výchova varuje člověka před nizkostí, Kompromisem,
před zmatkema nedostatkem duchovní síly a karaternosti.

Přirozenost lidská se má celá rozvinout, zvláštťí po vyšší
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člověka jen žaludek a se Šočsti člověka
dy Zo Mravnívýchova vede ke"Stčstí a k uspořá=

dění života. Zivo nemůžebýt jen hmotný, duch chce mít také své
bohotství D Štěstí, Výcbovoumravní se nění člověk v sobě i v po„měruk druhými v poméřrunk práci.

stránce, Nestačí pro
je vyš ší © důsvo 2
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Dřívější socialismus vtiskl ©své znaky do pojetí človska i
jeho práce, Nabyl sice různých forem, ale základy zůstávají.

badByla v něm snaha o pozvednutí životní úvovně člověka,
vzrůst socialistiakého člověka, (roveň života, o níž jde, znamoná
úroveň hmotnou, protože duchovní úroveň jako Badstavba Dvý se ZVy=
šuje Úměrně,V pojetí člověka a jeho života zavádí se " sociali=stický realismus ", ktorý bojuje. o " celého člověka u, sněje k no
vému člověku, který je bolestným procesem.. Fedyýčlovék se socia=lismem teprve rodí. Novýčlověk se stal středem všech snah a Zá
roveň velkého historického dění, v komunismuse(vystunňoval ten
te boj v boj rolobari stu o prolet. vskoudiktaturu proti třídníspolečnosti, Človékměl být osvobozen ze zajetí stavé atrocké mo
rélky a st5ú se spolutvůrcem a tím spoluvládgem v prološářské
diktatuřa4/

Makvzniklasocialistická disciplina a morálka, sebekázeň
hrdínoví s ktevá prý vede k rozmachulidské energie, k čistémuanezištnému smažení o cehkého člověka., Tím, Že ge osvobodí ponížená
vrstva dělnická od ostatních vrstev, vysvobodí i osdatní vrstvý a
bude spoločnost bez tříd,

V tomto „pojjetí se zmĚnÍ i poměr k nráci, Fréce nesiní být Dro—kletím milionů otroků, nýbrž radostná a tvůrčí oréce na vlostním
díle, /Komunismusrozumí. zase Uomutovlastnímu jílu, že cůce odstrae
nit soukromé vlastnictví jako zZzbyškykapitalicmu A„zdednot svoleč=né vlastnictví vývojemdialektického materisiisrw/

„Vnovém pojetí práce ná zmiz0t rozdil mozi fyslokou proct a
duševní. Nový typ Člověka spojí rozum i vůli ; bude poznávat Věc,aby ji nénil, Nebudemít místa pouhá kontemplace, toje zobrazování
předmětu,vše bude vedeno k praktické změně světa, Kontcmploce
skutečnosti je Drý neužžitečná, Tak se tedy děvá důi?g 02 nkuzvitua Účinnost a vnáší se do ní celý svět vášní v boji o budoucnost,
Budoucnost má stát sen na této zemi., Byl způsoboň vala Z;EbEKV
početí člověka i jeho práce a činnosti. Člověk ve své Úvlnosti je
víc než pouze bmobný svět. Duchovní svět není samonřejinou nadstav=bou, nýbrž přee pokladem i k'rozvoji hmotného světa a k dosažení tě
blaženosti, který může dosáhiouvuZd8 na zemi, Blaženost nštěstílidské je | duševnímsvětě, a sloe tak, Že bez vnitřní $pinosti

M) ju
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FXnenic nestač člověku k jeho uklidnění. Je úřeba zdůraznit, že čo
věkdospívá k své úplnosti a k svémuštěstě svoučinností a prací,

Každápráce a činnost ná svůj díl, kterým přispěvá k blaženosti lidské, V ólovšku však chce být vše činné, duch i Sélo,každé
tato souč*sj6 svým zupůsobem.Přovlédá uch, neboťč lověk je človék
SKTZC svého ducha 4 ten vedy má převa HU Proto i duchováí „činnostA Práce musí nít u člověka své místo, Nejde ji něčímLaavaoiv oa

Protože človék nezná často cenu a Dovahupráce a činnosti,proto nehledá své štěstí v práci a činnosti, nýbežv "“žívoté “ mi
moni. Zatím je to jedině práce a Žinnost, ktorá dává člověku mož=



nost uplatniti Se. Zábavaa odpočinek jsou nutné jen proto, abyčlověknabyl znovu sil a mohl se věnovat zase svémudílu.Prací
člověk uskutečňuje sebe v díle, přenáší své 6nErgÍe, své schop=
nosti a svou duši na dilo a tak tvoří,VAsÝu ED

Uvořivá práceoblažuje, prévě proto, že Člověka mční a zdo=
konaluje, že přispívá E vývoji života. Každýčlověk wá být na svém
oboru tvořivý, neésmíse spokojit jen prací a činností ,která jen
vdržuje. život nebo stav věcí, Pouhé udržovéní Života a věcí nepů=
SoDÍnikdy radost a vědomí, že se člověk uplatnil podle sil a vloh.
Ideólem práce je, aby byla tvořivá, Alespoň výsledek práce musí
znamenat ovoce upotřebené životní síly a prostředek vývoje a vzrů
STU,příspěvek k blaženosti vlastní a jiných lidí. Život lidský je
úzcovézán společenstvím a jinými, Čím je vštší společenství, pro
které člověk pracuje a tvoří, tím větší blažženost, Úímvětší a vyš=
ší hočnoty vyúváří, tímvíce se stupňuje blažené vědomíuplatnění
sebe a života pro něco nebo pro někoho,„/Mechenické a pasivní prá
ce nedají samysebou ani radost ani nepřispějí K vědomíuplatnitse, leč nanejvýš, že z ovoce takové préce se živí na of, rodina.
V torto poměru k rodině i taková práce má na sobé néco z tvořivos«
sti«/ |

Každápráce a Činnost musí býti výrazem celé osobnosti lid
ské, má-li být vážné a tvořivá. Všudese má| uplanit 1 tělo i duch,

I prácemésvou celistvosta úplnosta úplnouprací získá
vá i člověk na své úplnosti. Je tedy nesmírný omyl životní hledat
radost ze života a šťěstí mino činnost a mimoprváci, Hra a odpo
činek nemají SMYSLU,leč jen v poměru k práci 'a činnosti „lenost
není princip života. Život ja nepřetrži vý průběh a proto VŠe, op
zdržuje. průběhživotní Aprejžvy Životní, je škodlivé a ubíjl ži=vot. Nejvíce ubíjí nuda,

každá préce a činnost životní „vyžaduje vypěstovanou zdatnost
nebo alespoň přípravu, již se n?"ývá zdatnosti. Člověkje. přiroze=
ný promenduševné-organickéenergie a aktivity, zdatnosti a rozvoje v ní nabývá, Činnost a práce se dělí nn povšechnoua speciální,

Povšechná zéleží v-pracovních přečpokladech tsje v přípravě
na životní činnost a préci. Úlovčkv každémoboru pracovním zůstá
vá člověkem a proto musí Žít jako člověk,

Život je činnost předevšímrozunu a vůle, Usjs duchovní čá
sti člověka, I citový život se má zušlechtiů 4 oduševnit, Nnámli
být lidský. Proto každý Člověk potřebuje určitý svupeň vzdělání,poznání, rozhledu a orientace duchovní. Kulturní činnost je spo
lečná všem 3;člověk má nárok na duchovní bohatsošví« V této Činno=
sti, Spedypodl3 stupně na který stačí, se lidé sjednocují, aby siDo ZUL SL s

Rovněž-výchova vůle, kKarakternoců, duchovní síla jsou 800
lečné předpok ady k dobré práci a k vyplnění životních Úkolů+ Du=.chovní život.i náboženskývytváří jednotu ve společenství lidis

Speciální priice je odborná, Odborná činnost má svůj vlastníobsah 4 raz a toubo prací se každý připojuje buď k určité skupině
lidí pracujícíh v tomtéž oboru nebo stává se tvořivým jedincem ve
svém oboru a Vak přisrivá svéémuoboru a skupině, Speciální prácemá své předpoklady odborné přípravy n dává člověku možnost prospět
jiným a uplatnit se podle svých vloh a disposic vrozených.

Z obojí práce jek pověcechnétak speciální roste a prospívácelek lidského spolvčenství, vzrůstá blahobyt a soudržnost lidská,

<
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Čím jsou dělnické vratvý kultumější a jemnější i duševně a od
borné připravenější na práci, tím více lidé vzájemněsplývají
v lidském společenství, Odbornost lidi rozděluje, vovšechné
činnost duchovní j2 spojuje., Každá?dobr á práce a činnost život=.
ní má Své ořednoklodyv člověku, dimelipřiněst štěstí 2 obveselovat človéko, člověk musímét duševní disposice, musí být obodtoku utikěkooáuhuktkí„bát 00001 00jekti vně dobrá, t.j. Evoupodstatou 4 musi mít ráz sociální;

Prěos nesní být jen Sob m DOZRALOD.naba rou nebo prostředkem k zapuzení dlouhé chyvilé a nudy životní, "Proti práci
jako diletanstúví a rozmaru je třeba vnitřního sklonu k práci,l hadna áeihatedenínésadutledesěamddnaí DTA
lásky k dílu a norozunění PDrop?acovaněho,od.DoLiLaonebo. Sovšech
něénopodle druhůprace. Osobní vzteh a poměrk práci zařazuje
člověka do skupiny povojéní a oboru, Únkvzniké při vozenétří
dění pracovních oborů©stavů. „Společnost i jedinec mají povin=
nost podporovet přirozené včisňovéní mlodýchjedine ů do pracov
ních stavů a Ořipvravovaůjo Ke zdatné práci a K Uvořivémudilu.

Nádenictví. t.j. odborná nepřipravénost za Žádný pracovní
obor, člověka ponižuje. Makovýčlovék jakcby neměl svého nadání
nebo vloh k určité pršocli a prot o nemůže být ani šťasten ani. uži=
tečný společnosti. Objcktivní ráz préce záleží v dobrémvykoná=vání díla, v dovodnosti a velikosti díla, ksšeré dovede vyrábět
připravěný jedinse, Nobré dílo se ziší od náhražkovéhosvoupoctivostí, ryzosti a jinými kvaiitamix

<

V umění ja i o vnělesckéxvelijy kráma. Bocialní ráz prá
ce záleží v box, že Člověk přiroženě patřící do společesství lidí,
pracuje pro jiné, pro 70Jinu, pro město, pro vlast a stát, Prá
ce pro diného dod*vá pracujíciru vědomí užitečnosti 13 upicodně=ní a zároveň zušlechůvje odince kvalitami, ňa pí. lésky, Doroz=
umění,soudržnosti, velkorýsosti, E 5Taktornosti atd. Človík de
přirozeně veden k tomu, abyse sár Žoval a žil s jinými. Ze spo
lužití a z ořátelství a vzájemnépodporý plyne zaso velké štěstí
ro jedince, Sobecké obrácení do sebe nemůže nikoho USPOKOJÍL+
lověk sém soběnestačí, jeho šúěstí je přesažné , trenscendenstní/. vřebuje jiné.Jičí k lidskémuživotu a £ svémuštěstí a bla

hobyvu. Sociálním rázem práce Kabůdý prosDÍívé sobé i společnosti.Soci“lní poměr k práci se nesmíabotožňovat na př. s kapitalis
tickým řáden, kde dělníci Dracují pro siloéjšího jedince, při čomvšak silnější jedinec kapitalista zncužívá pracovních sil Dro
svůí zisk u pracovní třídu uměleudržujé v menší ůrovni života
duchovní i bmoúné. Zékon zisku ziůsnodnotil préci i člověka a zne
možnilŠtěstí z práceVzrůst. biahobytupracujících. Bpračovní
třídou byla nutné spojeno chudoba a opovržení, Ani maché.jiné
sýstémy neřeší správ beavo socišlní róz práce. Bystény jsou
pot ud chybně, pokud nepomáhají k rozvoji duše i tela organickýmvzrůstem. Organickývzrůst znamení zachovat a podporovat všechny
přirozené předpořlačy,8 y člověk byl připraven na préci a vyba=.
ven duševné i tčlosně, aby molů.pracovat odborné podle svých vloh
a nadání a takk oby přinášel užitek : sobě, poměrnýmblahobytem, i
společnosti, dobrou prací a. dílem, Toto hluboké PojestÍ práce osvo=
bozuje člověka, dévá mů nárok na ce!Jý lidský živou nejen motný
jako vestarém socialisnu, nybrá i duchovní. Při Vomponechává
člověku přirozený a zdravý nárok na poněrné, nikoliv neomezenévlastnictví, Nás

mav: O5..Pev
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Schopnost k práci byla déna člověku, aby se sám zůčastnil
na udržovéní a rozvoji lidského života, Proto Bůh mu dal rozum a
svobodnou vůli, "Sbymohl tvořivým způsoben zasahovat a. jakoby po
kračovat na tvořivém díle božím. Fo této stránce je práce a Čin=
nost zdrojem radosti a štěstí, Tvořivé síla lidská vytváří hmoty
řédu kulturriího a fídu civilisace, Civilisace znamenározvoj hmot
ný, kultura vývoj Iidský, duchovní.,Zivot lidský vyžaduje obojího
Pád Tinočn9 rozvoj civilisace plní ólověku požadavky plynoucí zeho hmotné strénky. Civilisace se nesmí stát něhražkou za poža
avky duchovní, protože tim člověkutrpí, Materialistický soci-
alisnus stejně jako kapitalismus zavinil neštěstí člověka tím,že
človéka podřídil hmotě. Tím se rozšířil mezi lidmi poměr nelidský,
výdělečný, poměr hledání zisku, jedinou hodnotu peněz. Hledá se
všude zisk, Silnější jedinci, zvláště v kapitalismu,uplatňovali

poměr zisku a z dělníků, jimž préce byla placena jen repatrně,
vznikali chudí lidé, proletáři. Důsledekkapitalistického řádu,
t.j. hledéní největšího zisku pro silnějšího jedince, je chudoba/vouperisnus/ a opovrženípracujících tříd a' tím i opačnánenávist
dělnictva k jiným majetnýmtřídám. Kapitalismus ponížil člověka,
udělal z ného nástroji zisku.

-© Bocialissický materialismus zasel i mezi pracující lid Zé—
sadu Života pro tuto zemi, /nejvyšší hodnota je smyslové užíváníživoba.,/Protov dělniotvu,kterémájen svéruce2 svouenergii
k udržení Života, se rozmohla hrůzyplná duchovní bída. Situace
proletářů je tedy vroholně zlá po str“nce hmotné i duchovní,mrav=
níd náboženské. Velký stupeň kapitalistické oivilis sace způsobil
hluboký úpadek pracujícího lidu. Práce„dostala. ráz opovržení a
BOnPÁSnÁz. Svarý| socialismus budil“ Vpracujícím člověku lidské věkodiak áníomí, ale zároveňho ponižoval naÚroveůmaterialistickou nelid
skou. Zdánlivýrozvojcivilisace, jimž moderní život oplýva pře-
pychem,malicherností 3 zbytečností, způsobil ponížení dělníka a
proletáře, který trpí ménčcenností vpředspolečností a obudoDou.
Kultura znamená rozvoj ducha nejen po stránce myšlenkové a umě-
lecké, ale znamenái kulturu srdce a charakteru. Upadlo tím lid=
ství, znehodnotil se člověk podle vyšší stránky, upadla mravnosti náboženství. Hodnoty duchovní byly znehodnoceny nšbo zanedbává
ny a vyhlazovény. Kultura povzníší člověka na vyšší úroveň duchov-
ní, mravní, náboženskou, dává murozumět kráse, dobru a pravdě.
Proto každý človék„potřebuje mít podíl na kulturním životě. I dělník má právo na vyšší úroveň duchovní, na lepší vlastnosti cha
rakteru, na jemnost citu, na čest, na život náboženský a mravní
stejně jako ra vyšší úroveň hmetnou, Mezi„předpoklady dobré„prácea štěstí z prícepatří kulturní povzněsení"azárověn odbornápří
prava.na"prácí«Dosáhne-li se všéch věcí, které podporují práci,
pak préce zušlechřčuje, ať je jakákoliv.: Bůh dává každémučlověku
jiné sklony a schopnosti a proto každý mé od přirozenosti vlastní
náklonnost. k určité práci. Lidi nelze třídit na rovné nebo nerov-
né jako lidi, protože v každémčlověku je důstojnost lidská a po
dobnost Boží, ale zase vším prývem so třídí lidé přirozěně podle
svých vloh a schopností a podlo vypěstovaných vlastností a podlezískané zdatnosti k práci na různé skupiny podle zaměástnání.,(Cí
lem každé pracovní skupiny je společná snaha o dosažení kvalitních
výsledků préce a tím i radosti a dostatečné odměnyza práci, aby
vak se šířil vDoměrnýblahobyt v každé skupiné. Skupiny navzájem
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zase msí býti ve spolupráci pro společné blaho celku, nikoli proti
sobě, Není ideálem ani princip konkurence ani protiklad a nenávist
mezi pracovními skupinami. Nenávistía snižováním se nedosáhne vzá=
jemnéhosouladu a tím trpí organismus národní a státní, Ideálem je
spolupráce všech jedinců v téže pracovní skupině, k niž patří jak.
dělníci tak vedoucía úřednípracovníci,tak také zaměstnavatelé,Za
městnavatel, inteligent pracující v tomtéž oboru, řeneslník,úředník
i dělník jsou nutné součásti v zaměstnání a každý svým způsobempra
cuje na zdárnosti celého podniku,Každý podnik je relativní celek a
je vázán spoluprací na jiné celky téhož zaměstnání a pak na větší
celek na národ a stát, Ideální potěr by byl dokonale dosažen, kdyby
celý pracovní kolektiv v jednotlivém podniku byl majitelem podniku
s poměrnýmprávem na zisk a spravedlivý, rodinný plať, Jednotlivé
kolektivy menší by měly být vedeny a kontrolovány vyššími kolektivy
odbornými, aby se odstranila konkurence a nastala spolupráce. Každé
muzdatnějšímu jedinci v kolektivu musí být dána možnost iniciati=
vya tvůrčípráceaodměnyzalepší a kvalitnějšívýkona výsledek,
Není křesťanská ani lidská aKordní práce, protože vyčerpává síly
člověka, Pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a dělníky hemůže být po
nechánna libovůli silnějšího jedince. Celýkolektiv jakomajitel
tvoří zaměstnavatele i zaměstnance,Tak dosáhne dělník i úředníki in
teligenť poctivé základny a hmotné existence, nejsou ponechány r0zma=
rům a chtivosti zisku jedince a mají možnost povznášeť sebe i po du=
chovní a kulturní stránce, Práce tak nabývá svého plnéhosmyslu a do
sahuje se jí přirozenýchcílů vlastních /t.j. každýpracovník může
živit svou rodinu a věnovat se i kultuře dučha/ ale i cílů společno=
sti /blahobyt a kvalitní výsledkypráce, kvalitní zboží/ a rozmnoží
se radost z práce, |

| Toto nové chápání práce dávé nové vidění života a sociálnino *
ostavení, otevírá lepši poznání člověka podle jeno pravěhloubky a

avě vidění problémů života a společenství a tím se učí člověk sál.
přemýšlet, uvažovat a řešit problémy a těžkosti, 2 dobrých předpokla=
dů plyne i dobrá práce, -=Slova mluvící o sociálním postavení lidí
nesmějí býti povrchní a lehkomyslná. Tak se nikdy nedojde k jádru
života a práce, musí to být slova pravá, aby se jiui formovali mladí
lidé občané, racovníci akřesťané, - Úkoly a práce jednotlivýchTidiTskupinbudouvždyrozdílné,aleto znamenánutnosttřídního
boje, Všechnylidi i skupiny sjednocuje Kristus jako lidi a křestany
v jednotě ducha a bratrství, Ze synovství Božíhovzniká největší bra=
Úrstvízivota a Spolupráce, - Život je před námi jako povinnost práce, ale zároveňjakoaktivita, která zdokonaluječlověkaa jenňoGha=
Fakterní vlastnosti, /viz“ toho, že žije a pracuje nejen pro sebe,
ale i pro druhého, nabýváaltruistické lásky akvality velikosti du
cha i srdce, /Prací se osobnostlidská i uplatnuje a rozvíjí,zvláš=
té tam, kde je m dána možnost iniciativy. = Práce zušlechtuje. Má
li na soběpráce ráz unavy a tíhy, je nutné, abý člověk tíhu překo=
nal a únavu atěžkost muřeší Kristus, že i tíha a těžkost prospíva=
a tříbí duši člověka 3;člověk še očišťuje 8.ve Spojení s Kristem tí
hou svého života zadostičiní za své hříchy, vítězí sámnad sebou A
tak převládá včlověku duch nad hmotou, —Křesťanství si přisvojilo
práci v nejlepším významu.Jiné systéry, jak jemeviděli, prácí 7Ne=5 |odnotily atim I dělníka,

Dělník.
V sociálním životě povolání dělnické je hospodářskéa pomáhá

Společnosti, aby mohla zadostiučinit svýmpotřebám hmotným,Dělník
převážně pracuje na ukojení hmotnýchpotřeb lidí. Jeho práce není vý“
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P . »hradně tělesná, je v ni i mnoboz duševního světa, zvláště v průmy=.
slově „práci nebo-v tvořivé práci v každém oboru, přece však oliem je
hopráce je hmotný ©rozvoj společnosti. = Dějník mávšak nejmenší stupeňpracovní svobody. fa se řídí podle „pra vních neroste dků.. Ma-li
kdo vlastní pracovní zvostžedky výrobní, je (svobodnější ve své práci
než ten, kdo joon nomáa má jem holou pracovní síu Je odkázán najiné, Dálník tedy pracovně nesvobodeuA závislý na jiných, /gapi«
Čalismus znoušit t bpětozávislosti iidi.s' holou, pracovní silou, na 13
jitelích výrobních (prostředků k Čomi, Že:zstlačoval nzadydělníků
pod úroveň. Jpos zavení dělalka Je tedy. roréí než na př. u rolníka |
nebo obchodníka nebo u Žeresiníka, kteří pracují na svém a vo svém,

Proto 4% «akových okolností dělnicizá práco oyla novažována |
za nižší aK ní se družila chedoba a bída jako hutná dvuáka dširi= ©
ckých rodin. InfPeriorita hosnůá2Lská še spojovala B CELÝMkolektivemdělníků a tok dělnický 558 razoval sociální chorobu, Širok

Ju
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vrstvy pracv) iúdodho1ÍGUneměly :oni to nejpotřebvější, aby mohli ZLEjako lidé po súránce duševní 1 tělesné, Dětemdělnichých rodin se
nedostávalo náložit bého výcvilu m přípravy na ŽivovníDíráci a bak se.
pokračovalo v šíření méněcennosti dělnické vrstvy, Měněécennostsc
zvyšovala nedostatkem' výchovy(a pracovní zdatnosti aa tak 80 ZVĚVŠOVa«la achudoba 5e stala jejim typickým rysem. ;

Není to vývoj podle přírodních zákonůa z nutnosti, je to 22
viněnoósystémem, který nledol udržet dělníka nízko v jeho duševní
i hrotné bídě, aby nenabyl piného vědomísvé lidské ČÁST„ojnosti a
svých práv, Dělník 8c nedostal k toru, aby měl svůj životní normál.,
Tento stav de zvýšit ješté jinými nepříznivými. obkolnosvůiV šělnickživobě, o jeho sořoduzasáhly různé sociální idce a představy, kce
ré vybvořilý. Guševní situaci dělníka velmit iepří znivě a LUVPdě59
ostřenu provi jiným vvstvám spolnobčanů. Mental ba délnictva je Ué«
měřnesmiřitelné, I vnější 2 jiné podnínikyna ně, špatné byty, v
nichž, nanoši dělník nojít no práci domova Taydostz rodípy, nízká
úroveň % sobevýchově, Špasně udvaví vlastní i vcodinvr nebi.até okol.
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nosti pro mravní život, vo věc zasáhlo hluboce na upváření dělnické;
duše a charakteru, V dělnickém světé Jakoby ©Se ZV pily hodaovy všcdho druhu, sociální i mDavnÍ, mělecké i ník byl odsmzon k živoření, Úakovépodmínkyk nr eby děl |
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se mi zdá, že jsem učinil krok v tomto směru, někdy opravdu jednám ©
rozhodně, ale to je jen tvrdohlavost a svéhlavost, pevné rozhodnutí“
organicky spiaté s řádnou nySLONnkou,nikdy. Ale to není, myslím,jen
má chyba + jsme asi všichni takovi.

A nejhorší je to, že my si tento ponéĎ začhovámei dále,nejen
k životu, ale ke všemu. Womrzuté pokrčení ramen je dnes výrazem
naší hezradnosti, "“ |

-© .— ' 2| Všimněmest několika Bodů, v nichž se odráží dnešní duchovní.
situace mladýchlidí, kde je třeba zasáhnout, léčit.a pomáhatapoštol.
skou akcí, Věčněchtění a nefostatek vůle, misto tvrdohlavost a svéhlavost,žádnýrádt.j. ohtěníSpojené8myšlenkou.Nemají10c8lůAni

ají : šh ně ič a hezre GePrvní“ b52nrácecílů, nemají opravdovéhopoměru K„ničemu) bezradnost, První boj práceBubny re ; h sb 3 VDPR V 81 0DÁ v dy vé B 6-0: 3 “ * . obasěJe nůtnost nově zČravé Oricnva0€, INDÍSčst primůmin intentzone,"

m

-Píše týž mladýmu43 " Znal byste lék proti malosti, proti po=
chybování ? Pochybnostmi.so dostávám do bolestí, kterými rosteme ne=
bo upádáme/ťo jssae my/ do malosti a lhostejnosti, "

Velké události čneška, místo aby vedly človéka k velikosti du=
cha, stávají se příležitostí k.upadkua malosti, |

Lékproti malostii proti lhostejnostije poznáhícílů a
smyslu života, Orientace je možná jem,z poznání Smyslu, Všechno má
v člověkua v jehoživotě vcllý smysl. Naučitse znát a poznávat.i
jiné velké smysly dění a života podlé největší hloubky a moudrosti z
filosofie a theologic., Smysl života jepoznatelný přirozeně a nadpři
rTozeněz Krista; Obojí poznémí se doplňuje. Bez velkých výhledů až
dověčnostiby zůstal živoujen" tragickou“ existencí, Prvektra=
giky je překonátelný Bohemv človéku a člověkemsilnýma zdravým z
Boha,Kristus Bůh-.člověékje nejen vzor, ale i Vykupitel, spravuje
vše, obnovuje vše, posiluje vše, oživuje vše: tvoří novéhočlověka,
Dávázáklad jeho mysli i jeho vůli, Uzdrávující poměrke Kristu je
základ nového života a nové síly človéka, Tvto nové sílý je třeba
rozvinout + mysl soustavným poznáním a vyřešením životních otázek,
životního řádu. Řád je poměrk ofli, Je třeba znát cíl každého ži- ©
votního projevu, každého chtění, myšlení a cítění, NaučiťSeDe1 jiné
řádu života, t.j. poměruk cílům,

Mysl pravdě,vůli, dobru,citu intensitě zdravé aušlechvilé,abybylpodpobou© DĚ O o KOTNUA prác S
Životní řád znamenávnitřní harmonii a vyrovnání, kde cíle

převládají, prostředků sc používá k dosažení ofiž, ne naonak,abý
prostředky byly cílom. Je třeba znát prosúředky a učit 84 volit
vhodnéprostředky k cíli a tim se naučit užíve. svcbodré vůle, /Fe
oultas cleotiva medicrumin ordine ad finem./.

, Negativní činnost je už v. tom, kdy4 by.někdo bránil špatné
ctbě, ničil hloupé, polovědecké, nepřesnéknibv,které vnášejí více
ivotního zmatku a rozkládají řád. |

. Positivní práce vyžaduje pravý opak, nejen četbou, nýbrž i ©
výkladem.Orientační knihy jsou na př. MkaritainovaKnitura a nábo=
ženství, Chestertonovyknihy, Ecriillangss + La vie intellectuelle
a J, Učte se číst a studovat soustavně a vedte k tomu i jiné výkla=
dem,když sami nemajík tomuMožnost.V tom záleží orientační práce,
Mnozípodle nadání a schopností jsou povinni ji psát články a knihy
osientačního významu, V každém oboru. soukroméhoi sociálního života.
Je třeba orientace a vytváření nového myšlení.,sptřávných idejí, mí=
sto ideologii, |
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cíl, zůstává druhá obtíž, volit si vhodnép2o0
| o zhomenáŽivot samosšatný, Samostatnost vy

ducst a povinnost ; védomíužitečnosti každého |
nosti, COvěe dopodrobna vyžaduje vypěstování
2 Zivotního postavení a„ASO GůJožitosti,vědo=

mí odpovědností A ODOVINHOSLAVV VCHJS vlaš 6 1 VŠGHoga.
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IDOS (Ga Je Vlaštněvše 1.vjohovaK práci,

výchova£ Tačaí dTVoenebo“chlapci, k(rodinnémuživobu, k národua,
státu, Přeů každýmpoměrrom jc třoba karakterní vědomí odpovědnosti a:
povinnosti, Je Vřeba zdoavi“mladé lidi falcšného pojetí svobody dám ©
ko nevázanosti pSvěkí2nostrničí osobní život asíly roglevtává a KaO, úičí i autoritu, Proto dnešní mládež nerada si

E
zí věc, GO je povňéh '
ši o vázaňosti, ná"zzÍočný předsudekZ dom nebo 20 školy proti káz.
ni a řádu, Neznákrásu kézně, Proto další krok práce obnevné do v SonŽe SS rozšiřnác podcsi a provádění kázně y ročině, >zo Bolo,osobnít
jednání věna, I (ázen je zlaté slovo a 58 zlaté ovocoživote a jehoP

luchovní sily, Kázehv sexnálním životě, kázen v zábavách, ve slasti
atd, Ke kázní jo tfýcha vósu tak; aby 86 objevila Jako mssnvýprostře= :dek, no jako cíl +%nesmí býti smutná ani tj rranská, uwjbrž veselá a ži«
votní«

Kázeň lze podporovaů Smyslempro Čest, „Čest de výsledkem sebe
výchovy ta geravůtehhodnob, Dedpoklédá£EFZen, pevnost, stálou rozhod
nost, velkorysost 4dině mravní 8x borakterní vlastnosti, S těmi je
člověk v čobrémpoměru x povinnosti a práci, Na Geostnéhočlovéka lzspolehnout. Čest da| hodnota, která vábí a přitahuje mlačé Jidi, Na=
opak mladí dá přednost oči před bohatstvím, Na této základně je mož=|ob

A “né volmi nnoho pracovat mezi mladými a přioravovat je na budoucnost
a čostnost v kafdémoakcču, v áste, v práci, i v seoiálním životě
x národu,.ko státu atd. Jo tícba znát a roz$iťovat zásady E oproti
Sncčnímufaiošnénu pojetí oi a bzdinství ve ZU vé „Spatnémživotě,v předčasných úkonech dorůstající mládeže a4 už semálních nebo jinýc
Čest je S8pojena8€ statečností a roguznouodvehou, nikoliv 8 dobro

ne

1

he : "a A. ne Eros TAT r T.ZS s “4 Z w . |Aruzstvim. Čest JC očbaz *ždě otvnosti 3 šlechtí losti s větší čest
» . Na- „i 4: ; e+k--3 + m Peš vv =P 1 HP -T |JG 5DOjjcna S věvší náměhkou2 8 VeTším číl em, Čcs uDé 46 však konat i |

„ - k . o . " AN “ Z Pa: L « + 3denní práci tak, jak čo vyžaduje povinnost.
i

pe
T

uTe

č c +- 4 A4 ? +% * “ M 190ga ďť Má? v J„cS0na musi býti jáSska A známost OD—TaAvVdOovVoSvTi,Ar a m jn webEB S yB 7 :ir 164osobnost,4 2

hlubokým porozuměním věci o jakou jde,předno Táda
V pomoc druhým je třeba zdůrazňovat, co je čestné téměř nakož=

démkroku. fUpříannost, Doj proti lži, otevýcnost, boj prodči pokrye
tcotví o zevačjěkovosti, proti pozérství a neměnnýmfvásím, protišpatnýmheslůn, přoti průzdné nmodév mluvení nebo v chování, projizevnějšímunátévu abd,/ Tak se získá oncnáhla jistější situace
vnitřní, když ziato nabude ryzosti zlata a zdyí "očimfobanéprvky do
Zirota nebudou svůj 7á% 2 budou odhaleny jako Čalešné pvo lidský ži.voť, |

Vlastně je pat G pracovat sociál:
ka předělávat janového žedince, nů: osobnost
útvarem sociělním alkonacný přeji oklad,

Ž osobností pochází jednání a práce, Práce a činnost je taková,
daký je jedinec v době, Je dobrá nebo špatná podle 08sobnosti „Kvolifie
kace Čim+osvi práce a jodnání pochází už ze smýšlení jiidského , z
disposic vnitřních, %poznání a uvědoměníseBě, SvýchCÍLŮ, % poznám
ní, co je dobré pro gepůlcénost a pro jiné a vak LEDDVÉZ provedení
Činnosti Seomé,živvádění samo má znova svá obtíže, naráží na překáž=ky a to jax objektivnLo/Znesnadnost dila, velikost, jeňnosů, uměleckos
Jťak subjektivni/nevytrvalost, enost,ménlivost ,odpor,Sympatiei

syabjekvi vn o bí že zhejývajxdo karakterní, nedá £e odvésř o
ATOua drž00 jogiug dně *

=bís kaárakternosti a o508nos .
a díla a práce, Objektivní obtíže
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předpokládají zdatnost pracovní a průpravu nutnou k dílu.
Přicházímek principůn, které stanoví JOCo pěči a pomockterá

je potřebná pro zdatnost fysickou / zdraví/ i pracovní/(odborné Škole
ní na práci a odbornápořada vé volbě povolání, odbornávýchova fy“

sickoduš evni., /Vždy 86 zapomiinalo na výchovu odborně-duševní, hlavně
na tuto druhou úást. Duševní předpoklady nebyly respekřováný. Záleží
na dalším vývoji, aby ječinoc byl brán v úvahu jako nesmrtelná čuše,
která máSVÁ Zivot a své touhy, své požadavky, dnševni, Bez tohotozřešelena dvši ocítají se mladí ve vnitřní roztříštčnosti, Hodnoty

ječnob“ řádu nemohoubýt proti hodnotám druhého, výšššího řáduZ přípravy na zaměstnání a tedy i ze čkoly je třeba odstranit
vě56, GOboří hodnoty aš mravní nebo něbožens ké, Věda musí posttDova“.
věcně3 stř ízlivě, bez fantas tických příúavků, a bez rozhodčího vlivuna vyšší řád věcí a skute ností, na jehož řešení svými methodemine
stačí. Přirodovédec jako odbormíknesmí rozhodovat, o náboženství a
mravnosvi, stejně jako nemůženluvit do lékařství,"noni„li lékařem,
Je třeba vylučování ze vzájemného Života škodlivýcm a nepoctivých zásohů 4;je třeba aktivního boje proti nimvšeho druhu, pisnen; tlv 6
nín, hesly atd

Jenom tento hlubší základ zbaví mladé lidi předčasné skepse k
+hodnotámduchovníma zbaví je trýzně pocházející z pochybností, Jed

notný postupj je předpoklademvšeho, co lze dosáhnout,
Skutečný život hodnot zzachrání mladého čiovéka před věčnýmCÍtě=

ním, pocházejícím spíše ze snění než ze skutečného běhu, hodno“I
jsou ideály, chtění Je počěvikemjejich: usskutečnovéní| oit 2 nadšěcníjsou podporou aktivibvy„která. »skutečbuje hodnošy a živ obni, dednot=
ný řád, Jednotný řád, Jednotlivost i tohoto řádu uklšdají všastrenné
rozvíjení přirozených,vloh a.„ochopností, |Řád odstraňuje desorientaci
a bezradnost, uskutočnování řádupěstuje vůli Apovně roznodování
poměhák volbě prostředků k dosažení cílů, osvobozui“„človéka sodle A
konů kázně a přev any duchovního řádu nad hmotným, dávívšem věcem i
projevům životním svécpřiro 7cnó risto, ujednává armonii, Pravý k3=
rakter avypěstovaná inteligence Toziišuje mozi důslednosti v provádé
ní toho, co je správné a dobrí aa mezi tvrdohlavostí a Svénlevostií,
která chce prosadit SVĚ ZAnáš lou conu, bez ohledu, Ga je to rozumnénebo je, zda to znemená rozvdj, pome? nebo jen sobcoké zadostiučině=ní a ješitnost, '

Místo nervosy a hypochondřio= duchovnmístosnění+ přenmíýš let, '
místo planých tuš ED ČÍNY 3

i

je stla p.orientace,
1

místo sentimentality 2 sosinisnu + » Adost z životní
prác © n z.tvoživěého dilu, í+ = a 04misvoúvrdohlavosti « karakter 2. pevnávůle,

ď hd * „ W ? : « wemistobezradnosti« Životní rád a skutečnost,
misto dobrodružnosjía nepoctivosti -+ sm3 8 l proČest,
GELÁ A ROZDVOJE +NÁ OSOBNOST.,

Jak člověk jako jediuce tak společnost! každéhodruhu mánít6 E ji R0 R A 7

Svůj vlastní „karaktor, SVOUoriginnlitu : jinak Se stane jen nádobou
malicheřňých projevů a 6kl onŮ, Spolcčnost pak semenistém budoucioh
buržoů; Tento požadavek je záklacní pro každé životní zZaměstnání a
pro každý druh spol ečnosbí, Bezvlastního karakbtoru mi jsou neurči=eba -02AEITDVAAPItí, nespolehliví, mysli neviaStně, JecnZdí 10vlaStůŠ, jsou nezůčaSbtněm

Ani na dile, ale za bo na sobě samých ja0u dokoralo zůčAataění, V děl=+9



nickém světě li dé bez vlastního KAaracicrupracovního JSOUUDOZÍNá.
deníci nebo př:fležit ostaní. di. níci. Jejich možnost a s1ivuase duchov-—
ní i hmotná je nejmenší Nevlastní nic neů ové ruce jako výžobní
prostředky a jsou vázání A jiné, si nejSÍa

v práci jiných tříd lidé beuvlastního karakteru jsou neuži
teční a p?sivním Jsou závislí na jiných. NEEOGlené(osobnosti, N18
stojící úp.ně z9..svýmdílen a oclvu životní cnETEŽÍz neo nic
spravit, zn ničím nemohoustát, nic uvést do sprévuého| běhu. NIuc6
lenost vzniká z šoho, Ze 96 osobnost nevypě:stovala podlez úuchovnístránky. Jen Guchovní je pevné a věčné, co je hm.šné je střídavé,
nejisté a potenciální, pasivní. Duchformijc. Hmotnostde principem
nepoznatelnosti věci, "dteh formuje"Z 621VVjehrobu, úskže vše ihmotné dostévá svůj réz a řád z ducha.

HikNeviděs ducohovní oblasti v lidském životé a ve spoločnostilidské znamonáuvěs všeciPoLidskéjednéní do područí fysické sebezá
chovy, do hmotnéoblsssti a vytvoří se matorialistický boj o živo“ a
v celku nesmírný, zmatck./Věda bsz ducha dávala vědockou sankci Tomu,co mělapotiratu,

Byla zesinbena síla dnahovní, determinace jal v osobnímZÍVO
tě, tak v životě sociálním. Děsledky sociální ZNÁMÉ,DosUaty se do
popředí zájmy nmotné a závisie „na nich sestvofily ideologie oro
každý obor oravdy , dobrai krásna., Všechno 4o bez ducha c proto zmi
zela duchovní Ýofne 3 | ! | Lidsktémua tím i živovu, KomS
dostala m?anost ?se dostal
formy. Úc :
neskutečná., Vášen
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Duchovnía„regulativní síly byly vyzázény ven z Života lidské
ho a naSTupuje zmatek, í “ a z

Je patrně, že rozdvojenost se týkávécho, co se rodí uvnívěa projevuje Se navenek, Nenisíly vykonav čin tak, jak by měl býuú,
jak jej člověk pozněává, se vší důslednosti, A to proto, žásblovíme
uplně na tomto svčté časoprostorovém; tlak nebo přitažlivost reali
ty nebo otročení realitě amotné působí, že praxeživota je jiné než
chce duchnež určuje a vede duch. Moderní doba chúšia muže činu 3čin se oddělil od vnitřního slova a stal se vnějším přojiovem.

Ještě více z vnějších projevů sc steancvilýy normy života. O
vnitřnímživoté se nanejvýš s-avěly teorie 0 8!ožisosti Lidského karakteru, o lidských pudech, o dědičnosti a jinýoh vlivech,kberé utvá
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řejí: člověka jeho rozhodování, jen aby člověk Neomuselnést sám
sílu svéhosvobodnéhovnitřního :rozhodovéání, Zivot Urví na néo
tek VOÍLLNÍHOLOZhcdovaní a Ma nedGOSVAvoKVí třního pevn >ho člověka.Toužíne po vývoji podmínek, na. xtevých bychom se změnili v lepší
lidi, als nsuváŽžíme,Žeiepší lidé.vyttvářejíB „počmno „ Ze js 00munaopak, neš jak se voldsjí, zmizeloZšsadně vědoníDSícczunebo
ales on lidé se.o to přičinují, protože takový olemen3 nřiliš „Spoje
val člověka 8 načpřirozéným světem, FrovVvomvavní arakter | po%ĎDÝVÉ.
povnos“vi absolučna apevnosti !Boží. Moderní Člověk našei svě alibi
a utépí Sa v novém běžném smýšlení o (Tvoudéní ZÍvVota, ZAVÍMCO T43h=
nická sUvránka56 zlepšilo, nemůžem€říci, žže by se Jí užívalo s vět
ší odpovědností, že by bylo vůbec více cápovědníSvi A sohopnosstvík,
Bí» Mravní„normyse staly tak objektivní, Z 86 24 ně ČLOVEKdivá jaKOna pouhéguncstionesfacti, nikoliv na auaesulonssiuris, psycho
logické a SOČÍOISEÍckéOVÝSVĚLování svědomí/v positivíš P ebo uPPOŤ;"plány / pomonloznamenité k tomuto pouhěéxuobjektisování

mravních norem.
Na druhé straně stojí pevné i mravní řád a norny 1 sw:

čuchovní hodnoty i náboženstyí.
notamisteví na absclutnu a žijí z něj.

Jiní se nedostávají 2a okruh a meze svých požadavků bBohoto
svěva a tohoto Života. První žádají naprosbou čistvovu srácezdvuzí

Co mávětší wliv na člověka a větší půvab ? Je nutná v osobním životě rozluka A rozpor mezi Vvěémit
Dnešní situace lidská zase víc

nost duchovního nad mňošným, na podř
a vázsnost hmotného čuchovnínu, na hodnotu. klidu a pokojdé a vyrovr?a
nosti, jednoty a harmonie celého člověka. "“Kfo chce za mnou BTJÍ ly
zapří sebe sám 4., " |

mit

ce ukazuje na puúnost a na před
izenostbthmotného, ra poslušnost

4Převaha,Čuchnanesňí obročitncu osobnosží,

Slabosvi 31vůle se vyjadř ují moderními slovy n„věkimoulsivní, V impulsivní činnosti 88 zmocníčlov
kterou nedoveje ovládnout z vyvolá omnanjikucitů a vá

V jiaém DĚipadě představa zabvařuje
ným„jskovyvůis vůbec neměla účinnosti, d
přelcmena přir ozené spojení mezi níedětavami in '
gencí a vůlí, mezi cílem ušlechtilým a mezi iskutečněním, Kje opačné, V „sxovém případě předestava nebo idea ne |
než k polo-rozhodnutí, stává se neučípnnoutouhou, ni“dy nebo z
plnýmrozhodrutím, zatím co jiné představy a. idee mnají.plnou,nost, Oproti tomu"jasné vědomí jediného dobrého činu vykonenéhomůže
předělat karakter 3 takový činů se zapíše do duše s plnou radosibí, zníž se stane střed a K něnu se obrátí věechny ušlecžšilé CÍVYcc

Rozpor v duši lidské není nutnou součást“ lidské osobnosti ,„Mo
derní žživot se 8 tím téměřsmiřoval, že život musí být rczpolecný.
Lc není podle zákonů 1idsské přiro zenosti. V čuši lidské Je přirozená
zákonitost podřízeno i, Nižší stxárka mábýt vedena a mábýt počří
Zena VÝŠŠL,NOZUJI5ozšhía cíilc a smyslů"TPTÉntVuje vůli, aty jako
duchovní schopnost dobra šla za pravým a ne zdánlivým dobrem A Cí»
lem ; vůle „pak rá hybrý vliv na všechny ostatní „projevy a. schopnosti v člověku 3;můžcjich. užívat K svémucíii, 5yj, k cíli celého
člověka a celého života,
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Slabost vůle nikohožřrmlouvá ani nezbavuje odpovědnosti. $vo
bodná vůže js duchovní schopnost a síla, která determinuje rozhodování a vede k činům přes všechny překážky a slabosti, ať už pochá
zejí odkudkoliv,

Není možnédělat z člověkapathologického jedince, kterého de
terminují nálady, pudy, vášně, dědičné vlastnosui a vnější okolno=
ati. Proti všem těmto věcem stojí človék s vědomímsebe, svého dů=chovního * já a S vůlí určující podle svobodného rozhodnutí kroky
a činy Života.,

Kdybybyl člověk úolně determinován jakýmkoliv činitelem a ne
svou vůlí, nebyl by člověkem, scházela by muSvobodnávůle a zod=
povědnost, Všechny okolnosti dávají člověku své popudy a pohnutkyk jednání, ale posledním rozhodujícím činitelem je svobodná vůle.
Čím je člověk uvnitř svobodnější, čím více se ovládá 4scbe si uvě=
domuje, tím svobodněji jedná sám ze„sebe, Tato jednotící duchovnísíla vůle svou důsledností a rozhodnosti. zbavuje člověka nezdravé
rozdvojenosti osobnosti.

Profesionálníživot,
bohORVNDM60DTC, -0 V MOLO2 P L 1.. ŠL2D U L 37 ED

Všimnete-li si povšcchněpřípravyna života na práci, pozná
ve, že společnost lidská se dopustilav ní včlžtých nedostatků, Zdán=
livě rozvinuté přípravné období moderní doby nna život a na práci ve
skutečnosti nic dokonaléhonedávalo s byla to rozsáhlá zdánlivost,Z toho se rodila vždy mladá generuce S odporemk práci, S nechutí
ke vzdělání, nemající zákonyživota a štěstí,

90.7LOĎ OOPA0 ZŠCEO 610TSB2 TAB5- BP emM LA< NDOEDSO CD

Nedostatek psychickonfysický SGtýká každého mladého člověka,
u některého více pssyých:cký Au jiného více fysický, ale pravidelně
obojí byl a je údělem a výbavoumladýchbytostí. Zvláště krutě.
doléhá nedostabtok osobního postoje, osobní sily, znalostí a duchov=
ní zdatnosti, V člověkusc vyvíjí spíše nedostatek a tím kritiolá
chvíle od mládí od kričšických 14 lcu, někdy i dříve, Zákony života
vyžadují stálý postup 3 vývoj < rozvoji celku Kdosažení učelnosti,praktický život pomáhalk opaku, Život nnení jen biologický souhrn.reakcí, nýbiž jde hlavně o život vnitřní, duchovní, Zákonyživota

ýkají " gntelecneic * t.j. úplnosti po každé Sbtránč6. Úplnost
výTedůja ŠTĚSTÍZÍVOČNÍ Zákony Štěstí i vědomí nedostatku VŠ€ho
BÍGIOELOKSHO,cobraničitelnost licsxé duše « „objectumuniversale,
Blaženost je vTuhscendentRí, „Kopodstatným prvkůmSLTĚSVÍ96ATužií.
Í podm nkyZoVnEJŠÍná nů., dobrý poměrk lidcn, přátelství, uzšitý
relativní bichobyt, duchovní rozhled, možnost tvořivé práce "Ačin
nosti, práce a smýšlení pro jiného, t.j, sociální, duchovníčinnost
a radost, duchovní láska atd, Život lidský ji„nýmislovy má své při=.
rozené bohatství, má SVŮJrozsuh možností a není-li poznán nebo
dán celý do pohybu, trpí nedosvatkem a nevyjadřitelným steskem, tou
hami a náladami atd, Duševně-fysický nedostatek v nejutlejším mládí
si. začíná svůj bypálorý mřovax,Jeho důsledky Jsou dalekosáhlé a ni
kdy nenahraditel.e.« Základy byly položeny špatně, Duše mládí jeduší lidua národa+ jaké je mládí,takovýbudelid, Jakéje mlá=
dí dělnické, takový bude dělnický lid, jaká jc duše mládí inteiigen=
ce, taková bude budoucí intoligence,

Inteligence hledá a tvoří ideje; dělnický lid „de střeží a
uskutečnůje, Leěkdyje zachraňuje a obětuje so pro ně,

KrTisemoderníhoživot, civilisace, kultury se výká celého
©tb Ol SO EDCO DD
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jicstva, proniká aš do jádra člověka a tedy i aulého čl OVĚKA,
Th SVdíko prolet-viátu dává zvláštní réz a specifickou zLémku
modernícivilisaci. /Duševně ztroskotaná inteligence se řádu řadí
do Žřndproc“ ariátu, jj když hmotně tam nepatří ; je to pseudorprolc
garlát./ Moderníživot a průběh jeho hlavně sociální“úostal wýraz
MASz pokud masy mají své hodnoty a své požsadáviky přeměn nodle votřeb
mas $ ale pokud izo i mas zneužit, zvláště tajemné síly a senjeutií,
ktoré jo sousuředěno v masách,

Začínétsdy život kolektiva a jcho pohyblivost dynamickáaOD P

neustélená, Vývodně Vždy prrogresivní/ sociální uvedl do pohybumasy 4 ideje ovšem,pro které se masy daly do „vohybu,nebyly z duše
lidu a mas, obrě. odjinud. Kolektiv dostal nové vědomí,silnějšínež je vědoní jedince /často na úkor jedincc-osobnosti,/

jo, Co Se stalo mezi prolctariátem, že nabyl vědoní kolektivu
a če si uvědonil sílu kolektivu, go se nestalo mozi inteligoncí,
Ja naopak svou krisií ztrácela víc a více kontakt srnojičosti a jedno
ty a,rozoadla S96,Nelze mluvit o jednoté, o xolekšivu inteligence,
neboť jabeligenoc si ani neuvědomujespojovací body a možnost ji dm,noty., Síla koicktiva je neznámá,Proto se inteligence družila do
kotektí VA, Síia KOLEKTiVAbyla puštěna, ale nebyla vedena K pravém
ru ciLi; „soházejí 1A2jEs zeje prázdnota myšlenková i neovní , Zmizě
ly jaleké a idcální obzory“života 2 síla provádí své SUTAÉDĚ, 7M8
pen účinky. Bijo prosté p vraždí, ničí, nelze ji použít p:o svavbu
řádu £. 800G731ní10 srolečenství. Zneužití kzolektivum přineslo OVOCOzhouby, znaku, suruúl, ničivé krutosti atd,

Jo vatrné, že kolektiv musí dostat svůj pravý, ausentický
Život a oohyb, musí Ss. uvědomit velikost problémů a řešit je 4pP0=
břebu onovou formoci mravní 4 sociální, potřeebuje, hlubší védoní' šd:osti a potřebuje ujišťéní z přesvěděcní Oúrodné spolupráci

složek lidské společnosti, aby nistala toužebná obiLOVA
Docsve světě, uprostřed takové situace, noní jen složka pe

sivní., neopelk Z masy povstalo vědomí, proto z „masy SG.musi vybvo=
ři nové vědomíobnovya sice celistvé, mravní, civilisacesx kultur
ní, náboženské, Boo. klade odpovědnost na dělnickou mládež / obdobně
to platí i o mládeži jiných uříd/, aby vykonalakolektivní t.jsociální koly, které jsou spojeny s lidským životem, Nestačí úko=
ly osobní; Šlověk de podstabně. tvor sociální. Z toho Je patrmné,.že
každý je dnotliveg je vázán na řešení problémů a ná přispét na řc=šení zociál:ků úkolů, a sice máznát problémya úkoly, ale i meto=
dy a Rodney Scaiělního života, „aby nebyl přexvapen tehdy, xdyž bude
postavin v Životě před sociální a hospodářskéúkoly a obázZKY

o obůziy Se ne adí odloučit od otázek smyslu a cílc
zdy nouohou býš mimokřeskanství ryzí a pravé, Zdá Se,

S dnesní stav je takov Žemiliony, mladýchlidí je bez odpovědi6.1 Ť [3na tak důležité otázky a na životní úkoly,
»Rozsoh sociálního díla je velmi široký, je třeba působit všu=

všude jsou 2idě, všude je mládež a VŠšude jsou. nedostatky ;
£ se opovrhuje ucivyšším cílem lidským, t.j., otí a slávou Boží,

veéudeEri dušenedostatxem duchovním, všude je chrožon rozumu3
jeho rozhodovéní mezi dobrem a zlem atd. Není hranie , ANÍ ČAS0=vých ařií nistaiuth. nelze stanovit Hranice hmotné, proto všude *
vždycky, v každémpřípadě kde je řeč nebo kde jde faktioky o
dobro a zlo, o zákony Boží a přirozené, všude je třeba mládí připřavenéK akci ak čínnosti, Všichni mladí musi,mají povinnosts
píčinojit „ iúebob jen tak se dosáhne účinného a rozhodujícího zásahu

5
Aa.



do těch otázek, týkajících se životních úkolů, Jde nejen o zrav= |
nost individuální, nýbrž i.grodinu ; jde o všechnyovázkytýkají-.
cí serodiny, jde o mravnost společnosti, o mravnost a duchovní '
úroveň stavu, U). $ pracujícíh v určitém oboru, jdé o mravnost
a sílu Národní, stavovškcu, rodinou a sociální, Sociální ETAV=nost proniká vším lidským jednáním i hospodářským, Tai S6 pracu=
je na očištění definitivní lidské společnosti a všeck,"jejích insti.tucí, které založila pro kulturní a civilisační vývoj lidský,
Lev XII. nazýval tuto práci na svatosti práv lidských, Znamená
to pozvolnévykoupenívšech institucí. ŽivoťJidský je stálou aneomezenouslušboua sice tak, žečlověkjsodpovědnýAprotoná
povinnostaktivně se zůčastnit na povznesenícivilisace /t.j.:
uspořádání života hospodářského, bygicnickéno, zčravovůníno/ a kul
tury /života estetického, mravního; náboženského./

Je třeba uvědomit si a připomínat lidská, hlutockápráva apožadavk « Všechnyinstituce na př, musí být tak upraveny /sociál.
ní, hospod., atd., pedagog., školní/, aby byly pro jedince a jeho
osobnost jako, nejzákladnější předpoklad společnosti“8 500Urodiňu,
jaKo první buňkou společnosti. /Především soc., bojuje za správnou
nauku o rodině, o správnounauku povznášející prnoudící třídu děl:|
nickou, týkající S86její rodiny, Rodinypracujících tříd nejsouani. zdaleka tak na výši,jak vyžaduje ličská důstojnost, To.je
povinnost so0o, začít PIacova tb o tuto výsostnou věc. V ní je nová
budoucnost dělnictva /áako lidstva vůbec,“. 8 tím jsou spodery
sociální otázky vůči autoritě zálkoňodárné, kicr ©%dává zákony o
manželství, problému rodinné mzdy, bytu, práce vdaných žen. Xaždý
mladýčlovék musí chápat při vstupu do života tuto odpovědnou
nutnost akce a bdělosti i nad tím, aby Soc, pracoval, tim, že
přetváří sám sebe, na přetvoření mz'avnosti a úrovně:dělnické tří
dy. Ve jménutohoto utrpení dělnické třídy jedná a připravuje
soe, mládež k nové činnosti, která vybuduje nové lidi, oděné sva

tostí, aby se ukázala „hluboká„poctivosů a možnostpovznesení,Stavovská hrdost 1 To vě itimá v duších mladých 4 odtud musí
DOVSUAUPOJoVÍ nového života, nová metafysika dohr?, Boc, má
být nositelem novéhokřesťanství, pronikalíčího úplně duši, vytvářejícího dítky Boží, dědice věčnéhobiaženství ; aplikace
této pravdy nusí proniknout :jedince. rodiny, národ, stát a celý.svět,

Tato idéa dobra-a sociální poměrulidí navzájemná být
uskutečněna +

1/ Přípravou,„napráci 1+V Somtobodě není rláčež dost veácna a
připravena.118 Svpu přáči ani duševně ani tělesně ani mravně, aninábožensky;

Mládež odchází ze školy bez těchto příprav s není Spolu
práce mezi školou a rodinou „ naopak škola zasahuje škodlivě do
výchovy.

2/ Volba práce a řemesla nebyla m.jek vedene.,každý je ponechánsám sobě a náhodě, Společnost neržijímala dorůstající ČÍcny. |
Nebylopřípravy na profesionální újvct, ani zájem eni láska ani
zdatnost pro zaměstnání nebylo;připravováno, Nebyli připravení.
na prostředí práce, na kazarády, na„soc ilní cítění a spolužití
zlin nými, Duchjednovy a porozumění jé V2£důležitý pro mradědě DÍKY« |

3/ Plyne z toho nutnost vážné přípravy na práci + úpadek mravní |
a krise náboženská, v níž se ocitá většina nladých dělníků, není
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nejlepši disposice. í
Vyučování nábož. ve škole je ztúraceuoc,není-li mladý dělník

připraven na život dělníka, /Obdobní se to děje u inteligence, ©
není-li každýpřipraven na prostředi práce nebo studia, je-li kaž=
dýponechán sém.sobě, |

Je třeba vzít na vědoní problémdopůstojící nlédeže dělnickéi jiných stavů A"je třeba použítSoustavý /Kroužků a domovůmlá
deže/, aby byla ve všempřipravena a nabývala nového vědomí a
zdatnosti pro budoucí život dělníka, Poučení o volbě prace a z8=,městnání,Opovolánía volbaSamamusíbýtzařínepaa usnadněná,

Velkouvohromoupro mladélidi znamenalanejistovapráce
-a budoucnosti, nebo snadnost změnyv přůšcinebo vyloučení, z práce:
a sice nepředvídané změnynebo vědomí náhodného zaměéstuání jako nám
deník, Z toho vznikalo vědorí méněcennosti"a tuláctví, ponížení,
famvznikala zločinost mládeže, Výloučer“z práce je katastrofál.
ní nejen pro dospělého, ale i pro mládež, Propuštěný mřadík je.
zase ponechánsóbě, aby Se postarul o.svě zaměstnáni, Sociální důsl<.
dek je nedoceritelý, neboťosobnosti jsou mičený a Kompromisovány,
úroveň duchovní a mravní je nízká, sociální důsledky jsou snížení
profesionální a stavovské zdatnosti a spolupráce, NáprřavůV neza=
městnanosti a v propouštění mladýchdělníků můžezřídit jen pro
fesionální organisace- stavovskéinstituce - plné odpovědnostia
moci ve vedéní Spolupráce a V přípravě na zaměstnání jak teoreti«
oké=sociální tak i praktické, ' |

Změnya zlepšení v doběučnovské, Učňovství musí-být škola
pod dozorem orgenisace stavovské a Kontrolou státní, V učnovství
není pedorovilaíniciativa ani respektováno mládí ani není kladen 
důraz na získání přípravy + za učnovství Se ubíjí morálka, neexistů
je vědomí stavovské a čest, umělečký ráz řemesla, hrdost a kvali= ©
ta. Po stránce intelektuální teprve žádná snaha nebo nápbatrnápřo
rozvoj uladých lidí, Všecnno vyučování musí být pronuiknučo dnehem
křesťanským, nabot jen tak bude nit sou důvěru, Křest., znamená'“
praktické, konkrétní a sociální a k tomutechnickou zdatnosty pak
mohouznamenat něco pro společnost a vyplnit úkol,

„oto vyučování a výchovase musídít „podle potřeby a státua je Spojeno s organisací výběru zaměstnání abd,
o Jistova práce a bygienické podmínkyplíce, trvání práce,

respekt studu při práci, výdělek mladých, situace"mfadých úředníků,
byty a stravování atd, Výběrmladýchdělníků;

„„Kdepodniky jsou čistě výdělečné, tam výběr dělníků se dějezneužitím,podporujeS86demoralisaceAsice v hofpodách,dancihcích,
kavárnách,v kinech, ve výběru četbya mih, novin, sportu. Tako=kvé dělnictvo sp získává tím, Že 886zneužívá nezkušenosti ,povrchno
sti a legérnosti a opuštěnosti. Vše láká k zapovězenýmzálibám
„Arozkošem; Podporuji se pochybná přátelství a návětévy věcho, co
ničí mravy, héren, hosnodykde místo odpočinkupotřebnéhopro děl
níka v neděli nebovečer, se děje vše, co Snižuje člověka,

. : PDvýFRBBUhn 0 :

a „Peganisace Výběru dělníků musí se starat o nový život ArPA«
dostný mládeže,
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LÁSKA A POHLAVÁÍ ŽIVO', |
OBdbá FL RST O DPABOOROTÍIA V" 7ÍAMÁEACDADÚSDY C O ndC OD©:

Často lidá, kteří promilovali celý životjnevěčí, co je láska,|;
Mladý člověk dorůsšá k radostné a čestné odpovědnosti 23 BVůJživou
a jeho projevy, za svůj poměrk jiným, předovšímk rodině a ke spo-|
lečnosti , s prěci a hodnotám. Vše, co jů V mlédi, musí dospŠt A VyViÍ
mout se k dospělosti. V životě sexuálním přichází vúvchu pud a hod
nota života čili cíl, k němuž pud vědcemrozumem:sméŽujee pexnální
úkon je přiroženě velni vážný a důležitý, pošnéně TŘÍLVOZCNMÝMA MTAV==,
ním zákonům svědomí, Moderní doba odlučuje živobté mládí dněši od bě

Pe voloanájarap kán S40 v(4.UD5160pfE-sto5 bduikípb“ GEYOTadealoTS!la v tom smyslu, %ese Da duševní ŽÍVOU,na JCho pošadůvky A XTÉSUŮJ
ABPDE RB « ©

Ji | zapomíná a dává 86 dě odedinéheslo mladémučlověku 3 vžti x
jakoby tento způséb byl jediný možnýa nejlepší pro šivot TTASký,pů
budoucnost, JE patrně, Že v Voboformě volnosti. se vždy pomstí duše.
nebot je zbavovánaprávábyť Svojenastále S T8red 1OLOLODASLUDUJÉ
dušévní MUKA,POZHSTANOSV,UNAVA,TOMCZElOSU,nůus atd,

Duše člověka ná své požadavkyi v sexuální činnosti + nemůže z
stat sTranou"AZaOdDLAA16bo dokoic 8, Eby 56 Jodiálo Droví Di. Wedt
Tí sena dušovnípošadavzy, upaděd o hlubokébídy, oesuální zadosti
učinění Samonemůže uspokoj U duší, ozývá Se svědomí no zneužité roz
koši, Tyto zásady duševní něsevahyi v sexuální činnosti nosou hodnot

te4©W SIPDa6ES1 %Oodugía D6BorE K "8RYCEZÍ AD877 6EaS 6:TPO V (vSobě. -©života.. OÍÍDLAVUJÍ ČUSEV ZdTVÍ „Aládeže, KOKŮCZDEA HEŠ!
1, G PBOY P sV"GBP 0Sčele dusovní zZdrůWí,často GLovékanl nevi, v čem záleží, (Sníše si

uvědomuje Stav dněcož churavi, až ds. slába, až upadla úo bídy a |
vnitřní rosbháranosvi. Oilu duěcvní Avnitřní svobodu proti nízkosti
málokdozná,V mláčízůstává ukol asice velkolepý, dovést sexuálně
čekat a vozvíjdt Se pe, Stvance dučevní1 Učlesně k budoncíuuSvuzkuoa- ně 48AITMO0 8 T CKudRDAB 900 EOAL0VOndURA *s

MANZGÍSKÉMU,DOZUÁLNÍVyýŽíví Mimo MANžcLSUVÍ DRGÍ.duševáí KTvásu [25m
Ky,J6 založeno jsn na vžěni a £t2není stélá + anonak vřežívá SE08
stává omrzulost ; de hrubě,takže sexuální Život nepcosvěcenýwanáel=
stvím a pravou láskou jc nízký.

V

Boxučlní život se projevuje bud vělechtile nebo brutálně, což
závisí od celého duševníhoživota mladýchlidí, Sat Sc duševní
životu k nízkým pudům a jde jenompodle Suaš 4 podle 18nĚ, pak sedostává člověk do nebezpečného víru Života, v něnžho stihne rozkoš
přo rozkoš, To znamenáxatastrofu pro člověku, pro jeho uševní Dodn

Íše ČalandůA "6%hodně odd Naranotu a velikost, nA KLÁSA%1VOvaprola před vírsto soboctvím,
Rozkoš podporuje činnost, any 886dosáhlo cíle, Gíl Života couxuální
ho de vznošený a velik: 7; "bo zůzmená 3 vybvářet čové potomstvo. K UO=A

mu ověcmje třeba manžZelství n sice manželství dobře pŘÍDI'aveného,
a pevného, které tvoží rodinu 8 dovedlovychovívnu děti a množit radost a krásu, |

I kdyš JůOdČTN
pramen rozizoŠe,d
bezpráví, které S
a dobrodruž ným Zichovní.„krásy £ sí.
Jsou připravení vak
ní čipnosU má bývi S;

hi
emACD4

jha hočně sexuální Činnost na jediný
*domit velké JEbezpočČí, nesprávnost ?

Á domeladžehn lidí MKOVÝM1ehkonys! lnýr
LOVDÍN.Uprostřed takové miňdeče není jw

y, není „asi voitíního svěstí a Spokojenosti ; ne
Lov mladí lidé na úkoly živoba rodíinněho, Sexuél.

TzovÁánadušeovn 6 oránkou a silou Živobi. Fo dů
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musí být pochoopena lerším spůsobem a vyšším, než jen VÍNO Všěniv:mwď > w . “ “« a

a často nízkým Zzoůsobom,jukose bo de8je. Laska miluje of. devším uši.
druhého, provožy v duši de p?ný je cklnd vzájennosti a porozumění, vduši jsou dobvé vlastnosti, v duší je přavé pnřábolsoví, Pato dušc
jednoho i dvubého v lásče musí být Topnektovános 40 S) NESMÍČÚOmvolit v lásce nič, Co je provi dnši Asvědomí. Je poveba., sby 68
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láska rozvíjela jako květ, má-li přinést ovocetrvalého spojení vmanželství a rodinného života. Je třeba sí uvědomit, že láska či
stá trpí tšlesnými žádostmi, Proto s první láskou se přejímá odpo
vědnost za duši a za osobudruhou, za její štěstí i za své vlastní,
Je potřeba velmi silné vůle, aby člověk v lásce postupoval správně,
aby se rozvíjelo porozuměnía sdílení duševní, aby člověk nic nepo
rušil hrubou vášnivostí a neovládánímsebe, Láska mábýt čistá, t,j.
mábýt za ní celá osobnosts celouodpovědností. Láskarozhoduje 0
všen, Je-li čistá,nluboká, duševníneodváží86 porušit nič ná osobě
milované, neováží se způsobítbolest nebo smuteknebo rozvrat. Lésku
je třeba vedypěstovat a vychovávat, aby 1aska 56 neztovoznovala S

SESHTA 56 zneužíváním vášně a smyslnosti. Vespojení duševním dvou
se milujících se rodí ideály života, jako ze spojení tělesného v
manželství se rodí děti. Dobamládí je doba plození ideálů, Je tře
ba sebevýchovouvázat na hrdost,čest,úctu „radost zodpovědnosti a
radost k povinnosti, Mládí se tedy připravuje navyšší stupen živo
ta lásky v rodině, kterýžto stupen očekávají také své úkoly Mládí.
je jemnéve svědomía másílu k dosažení ideálu lásky./Dospělejší .
lidé už snadno pochopí, že láska musí být spojena se sexuálním ŽÍvo=
tem/., Je třeba si uvědomit v mládí, že mladý člověk si musí vybojovat
Bámv sobě denním bojem velké pojetí lásky, která je nesmírně pak
krásná, čistá a oblažující, Láska čistá pramení z obdivu a vděčnosti
ro živou krásu, Krásutvoří duše; proto i láska je krásná,je=li du

ševní. Láska nesmí být ani sobecká, ani jednostranná, ani předčasná,
nebot člověk pak bý nebyl schopen mít zodpovědnost za ni a vytvořit
z ní předpokladytrvalé pro rodinný život. Ideální život závisí od
lidí samých. Sámse nestane ideální, proto ho jednotlivec nemůžeče
kat od jiných, nýbrž sám odsebe, |

EMANGIPACE ŽENY A MANŽELSTVÍ.
7 o., <o.

, Emancipacerelativní záleží v tom, že žena mápráva osobní na
vyvoj a rozvoj svých schopností duševních, na vzdělání, na svobodu.
Hledá-li se emancipací jen lepši stav hospodářský,plná práva občan
ská a též i politická, takže vše přispívá k rozvoji kvalit její
osobnosti, pak to znamenázdravou emancipaci a řešení ženské otázky.
V lidském životě však existuje určitá hierarchie t,j. zdravé přiro
zené podřízenosti cílům a úkolůmživotním, přirozené autoritě, která
je v každé společnosti a tedy i v ródině, Tato přirozená podříze
nost není na Ukor osobnosti. ŽeByY,

Život nanželský neodporuje této osobnosti, naopak jí dává mož=nost se rozvinout. Zenanení ženou, neplní-li své funkce jako společ=
nice a jako aatťka, Nastává jakýsi výkyv rovnováhy životní a duševní,je=líženapřinucena násilně kživotubudmimo
manželskémurebo celibátnímu, Zkušenosti v této věci jsou daleko=
sáhlé, Uplatní-li se však i v takové situaci žena ve vyšším životě
duchovním,tedy dá se nahradit to, co jí bylo odnato. /Dá+li Se Že
na dobrovolně z povolání na duchovní život, pak teprve může tyto
»firozené požadavky nahradit,/Chce=li kdo emancipaci rozuměti tak,
2e u ženy nedělá už jen bytost rovnou muži, nýbrž naprosto stejnou,
aby zastávala tatéž ukoly tvořivým způsobem,aby zastávala tytéž veřejnéfunktep,zvláštěděje-li se to pravidlem ne vy=
J i mk ou ; = pakose zapomínána přirozené schopnosti tělesné,
dušení i rozumové+ žena ztrácí to, co málepšího v sobě „k v a
li ť Y Ž 6n Y

Stejně se to děje, jako kdyby mužměl dělat hospodyni nebo šít
na děti. Takovouidentitou se ničí jednota rodiny. Je v tom omyl in
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dividualistický, který nechce dbát na to, že bytosti lidské se při
rozeně doplňujía sdružují. Rozdělenípráce i v domácnostije podle
přirozenýchvloh,
„ Ten; kdo zdokonaluje lidský život a produkuje lidský životy
není mužani žena, nýbrž spojení jejich, |

Všeobecnépravidlo je, že žena nemápomýšlet na to, co přesa
huje její přirozené síly. Nesmízkreslovati svou ženskoupostavu
a osobnost, nesmí se zbavovat dívčích vlastností, nesmí ničit svou
dívčí citlivost, spiše ji šlechtit, Tajemství ženské a dívčí duše
je vnímavost, citlivost, schopnost hluboké a trvalé lásky,souciťtu,
tppělivosti, vytrvalosti, praktičnosti —-právě pro vnímavýpoměr
k věcema situacím. Říká se, že žena vycítí správnost nebo nespráv=.
nost a okolnosti a rozhoduje se podle své vnímavosti spontánně. Žena
je konkrétní /hic et nuno./

VHVPNatěžší úkoly, kde je třeba přemýšlivé rozvahy, souštředě
ni, abstraktivnosti, universálnosti, přehledu, houževnatosti, roz=
umnéhovedení a plánovitosti v tvořivé práci, ideje, boj za ně ajejich uplatnování,na to je síla muže,

Můžesamozřejmějedna nebo druhá vlastnost patřit i ženě 4
naopak některé z ženskýchvlastností patřit muži, ale pravidlo je
zase to, že dívčí duše musí zůstat dívčí, ženskou a nesmí násilím
převádět nebo zavádět v sobě něco, co je mužského atd,

/Hcoznýmkazem je zdánlivá měněcennost, na kterou se pak rea
guje špatným, obranným způsobem/, Žena by si měla uvědomit plně svou
cenu, která plyne z jejích úkolů a z jejího přirozeného postavení;
za ni zasluhuje úctu a uznání. /Rytířskost“/.

Věsti domácnost je spojeno nutně s životem manželským, proto
není to proti dívčímkvalitám, je-li vedena k pracím, které se tý
kají domácnosti, Bamozřejmě,že to nevylučuje odpovídající vzdělá
ní podle vloh a chuti, aby duševně odpovídala muži. Zarěstnání žen,
nejsou-li provdány, musí též odnovídati konstrukci organicko=duševní,
To přiznává zkušenost sama, že mnohé zaměstnání není pro všechnyženytak,abysestalopřímopravidlemproženyjakopromuže.

Velmi se hodí zaměstnání výchovné u dětí „ Mateřský cit jejemnější než u mužů, proto učitelky mají větší uspěchy«

dhv. V 0 =- U -PDa KDnéČD C. "ye hoi ha

MANŽELSTVÍ A RODINA.

Rodina jest první a základní úvar sociální, Jest to buňka,z
jejichž počtu vzniká organismusnárodní, státní i církevní,

Vznikrodiny není libovolný, je naprosto přirozený, Život lid
ský tělesný i duševní, jest od přirozenosti takový, že lidé potře
bují vzájemnosti, společenství a intimnosti ve vzájemnémsdílení se
be, potřebují přátelství. Vzájemnostjest širší a užší,

Širší vzájemnost jest dosažitelna 1li ds ký m poměremvzá
jemným/na př. pomocí,8oucitem,spoluprací, nebo povšechnýmpřátel
stvím a kamarádstvím/. lidský poměr, jeli čistý a opravdový, může
být vždy oduševnělýa proto krásný. I v tomto poměruširší vzájemno
sti se má odrážet duševní svět a lidské vzájemnosti. Už po stránce
čistě lidské si nejsou lidé lhostejii + jsou bratři, Křesťanství
pysvětito tento přirozený poměr všech lidí navzájem a upevnilo křestanskou láskou 1 “ Milovati budeš bližního svého jako sebe, *
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ství manželské dokonalé,
Není třeba ani zvláště mluviti o věrnosti, protože věrnost

„jest samozřejmýdůsledek obětující se a oddané lásky, Nabude-li lás
ka dokonalé formy zralého manželství, nesmí být zklamána nejen na
počátku, nýbrž ani ve vývoji a ve svém průběhu manželského života,
ani ve stáří, kdy oba s.bě oddaní si mají být stále oporoua v jed
notě intimnosti. a lásk7 chránit se před nebezpečímosamělosti, zou=falství a nudy.To,cobylodobřezapočato,trváv manželstvídál
až.do konce, není-li jeden nebo druhý nevěrný svě oddáné lásce a
schopnosti oběti. Člověk jest schopen lásky až do posledního dne ži
vota., Byla-li v některém období věrná a oddaná láska porušena, může
se znoťu obnovit, protože mástále živou sílu a mocpronikat duší a
oživovatvzájemnosta společenstvímanželskéhoživota,Tímspíše do=
vede být stálá, nebyla-ii nikdy porušena, vychází-li z duší uocsele=
ných, karakterních a rozumějících velkémudílu společenství života
a tvůrčímudílu manželstvív dětech./

Tyto základy marželského života netrpí nijak tím, když Kristus
mluvil o panickém životě, Panický život není pro všechny, protože
vyžaduje nadpřirozené povolání, Přirozený sklon vede každéhok man=
želství, Protopraví Kristus + " Kdomůžetuto věc pochopit,ať ji
chápe. "* Panictví jest možnéjen v nadpřirozenémřádu milosti a je=li spojenos povolánímk vyššímuduchovnímuživotu, Vduchovnímži
votě nežije člověk sobecky sám pro sebe, nýbrž naopak žije pro dru=
hé v širším kruhu než rodinném, Podporuje svým duchovním životem
mnohojiných duší,- které pro -dobrý život a oběti lášky nadpřirozené
dostávají od Bohamilost a pomoc., Takovéhodruhu jest zvláště život
kněžský a řeholní. T.mpřirozená nůtnost společenství jest naplině
na společenstvím s Bohema duchovním „spojením se všemi dučemi v
Církvi + :

Druhývznešenýukol manželskéhospolečenství jest rodi =
n a , Manželskýmplozením dětí zučastní se člověk tvůrčí činnosti
Boží, rodí se nové pokolení lidské podle plánu Božího, Proto děti
jsou přirozeným doplněním manželského společenství, Láska plodí a
rozmnožujelásku. Láskarodičů má odezvuv lásce dětí, V dětech má
pokračovat život dvou spojených bytostí. V dítěti jest spojení dvou
nejdokonalejší a nejužší.

OVdítěti se scházejí rodiče nejintimněji, Manželství musí
být doplněno dětmi, bez nichž byncbylo uplné, ani by nemělo dost
možnosti, aby se uskutečnily všechny vlastnosti karakteru a osobno-=
sti. Jen sobečtí rodiče se brání proti dětema proto sobecké man=
želské spojení není ryzí ani pravé ani neochvějné;, ani radostné,
V dětech pokračujenživot rodičů nejen tělesný, nýbrž i duševní,
proto se připojuje přirozené k manželství i výchova dětí. Dítě
jest takové ve svémduševním životě,jako je Vypěstují rodiče, Celá
budoucí osobnost dítěte a jeho velikosti, nebo ubohost mravní a ná
boženská jest v rukou rodičů a jejich výchovy, Úkoldát. život dětem
a pěstiti život dětí se přirozeně druží k manželství, Odtudtaké
jest možnopoznat, že manželství je přirozeně trvalé spojení ,proto=
že děti potřebují trvalé péče a výchovy,potřebují d o mov. Bez
domovadětem schází velmi mnohoz toho, z čeho duše dítěte roste,
schází dítěti láska a teplo. Pocelý svůj další život dítě trpí na
nedostatky vředpokladů kživotu a k rozvoji bez základu z rodinné
ho prostředí, vest tedy úkolemrodičů vytvořit rodinné prostředí,
vysoké úrovně, aby nové pokolení dostalo z něho pevné základy prů
život a dovedlo z rodiny čerpat radost ze života a lásku k lidem,

Podle přirozených zákonů jest patrné, že manželské společen=stvíjest nerozlučitelné -.ažejestvýlučné.



Jeden muž a jedna žena po dobu Života může jedině vytvořiti tu abso.
lusní oddanost lásky, která slouží, L5erá S8 0 čsuje, ale Která též
přináší radosu a štěstí rodinného života a vzájemnéhoporozumění a
jednoty, V téito jednobě není žena otrokyně, nýb<ž.družka Života, Muž
i žena podle svých přirozených vloh a duševního bohatství přináš Ejí dospolečenstvírodinnáhoživótasvévlastnostia tak se doplnují.
Vuž jest hlavou rodiny, nikoliv tyranem, ženu jest druška, která má.
přirozené právo na duševní rovnost a na lidskou důstojnost, Nic z lid
ských, neodoizitelných práv jí nesmí,být odňato ani v manželském8po=
Ječenství, Ale ani Žena nesmř zanodbévat S76 povinnosti k manželua k rodině,Ncsmíse věnovatpráci, které„1 zuemožnujemanželskéa
rodinné povinnosti, Toto přirozenéspolečenství m.nželské a tuto při
rozenou lásku, spojující dva dokonaloujednotu vdušovní i tělesnoua davajícívýhvadnáprávananželskáa vyžadujícívěrnost 1..©XTi 8tus povýšil na svátost „Poukázal,že
úmysl Boží od stvoření byl ten, že jeden mužpatří jedné ženě a na
opak s aby byli dva v jednomtěle + " Co Bůhspojil toho člověk ne
rozlučuvj | " Svátost dává tomutosvazku potřebnou milost vzdravující
slabou přirozenost lidskou aposilující k vykonáníukolua k neseníi obtížísoojenýchsrodinšýmspolečenstvím.

“

Psoto manželství jako svátost je plalňé jen Úchčy, je=li uzvaře
no před Ulíkví, kterš svěřil Kristus, aby rozdávala svátoBt 3 posvěm
covalarodinuBoží,CírkevKristovamázájemna mnažesistvía ns:PO
dinném životě křesťanů, protože 2 dobrýci rodin pochází vždy novéte

» eepokolení dítek Božích,M
+

» »Každá jiné pojetí manžtiského společenství o rodinném životě,+

i. když zdániivě bere zřetal ná člověka ana jehovášně, 8nižuje člo=
věka pod lidskou úroveň a vychováváslabochy 9.v mrávnímživotě spí
Se dobrodřutynež charakterní lidi. Abyse zicašil sbav manželskéhoživetajovsmíscsnižovatpřirozenýzákonneroziučnostiAvěrnostiman
Žclské k nízké urovni lidí, kteří se neoviádaj., kteří třebas nebra=
li. manželství.dost odpovědnéa hluboce,nýbrž naopak lidi Se musejí
přiblížit blíž a blíže k ideálu sebevýchovou,přípravou,předpoklady
a. mravní učlcchtilostí a duševní silou, aby uskutečnhovalimanželské
Společenství v dokonalé formě.

Křešťanství napomáháliden K tomuto dokonalémusnojení. Jsme
totiž v Úírkvi sdruženi Jako členové téhož domova,téhož mystického
těla Kristova, měnebýt navzájem jako části téhož těla 4 počátek té
to jednoty jest pro všechny ve křtu avašěm,Eristus nás žiní tímtéž
pokrmemsvého Téla a napájí nás svou Krví, čerpéne všichni z *íhož.
pramenerilooti, byli jemestvoření věemohoucnostíFoží ar.áme8po=
lečného Otce v nebesích, | y

Z UNGYKLIKY PI A Chu.0křest manžetství,
" Předně jako nevohvějný a nedotknutelný základ musí platiti

pravdy + že manšelstvínebslo ustahovenoani obrozené»d lidí, nýbrž
odBoha,že je zabezpečí“, uvevnili a povzneslisvýmizákonyniko=
liv lidé, nýbržsámTvůrcepřirozenostiBůha Vykupiteltéže přiro=
zenosti a.l5uusg Pán + že tyto zákonynepodléhají ustanovením lidským,
a že neplatnouje 1 dohodámanželů, kdybybylav rozporus podstatným
mi vlastnostri manželství, vo Jest nauka svatých Písem,/I.Mojž,
1,27.28 3;Kat. 19,5: K B9BS5,23/ to jest stále a všeobečné učení
cirkve, bo je slavnostní prohlášení posvátnéhocírkevního sněmu
Sridentsksho, který přímoslovy Vismasv, hlásá a pokvrzuje, že Bůh
sám jest původcema ustanovitelem trvalého a nerozlučitelného svaz=
ku manželského, jeho jedinost) a pevnosti, M |
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" Manželstvím se tedy spojují a splývají duše A bo dříve a
vroucněji než těla, A nikoliv prechavýmvzrušením citů, nebo náklon.
ností srdcí, nýbrž uvážením a pevným rozhodrutím vůle 3: z tohoto
splynuví duší podle ustanovení Božího vzniká posvátný 2 neporušitel=
ný svazek. "

" Již rnouhýmsvětlem rozumu, zvláště zkoumámemlistaré pomátky
dějinné, dotazujsme-li se stálého přesvědčení a vědomínérodu, obrčv
címe-lí se O noučení ke zvyklostem a mravům všečh náTDOČŮ; dostatečně
poznáváme Žo cosi posvátného a náboženského dest diž v přirozeném
manželství, * cosi cO nepzistupuje pouze Z venčí, nýbrá co jest
vrozeno, cc není pouze od jidí piřijato, nýbrž co tkví v„přirozenosti,!

rotože *"Bohamá za původce a protože bylo hned od počásku před
obrazem Vtčělení Slova Božího. " Tato posvátná stróénka monželství,
úzce související S náboženstvím a svatým řádemvěcí, rá. svůj základ
v onombožskémpůvodu manželství, o němž jsme mluvidí. výše + dále
v jeho účelu + aby bylo zplozeno a vychováno pro Boha potčomsivo a
aby i manželé k Bohu přilnuli, navzájem Se V tom podporujíce Mkřesťanské lásce ; a konečně v přirozeném úkolu manželství, jak je
ustanovil BůnStvořitel ve své neskonalé prozřetelnosti, že totiž má
býti Jakoby cestou, kterou se nřivádí život, čímž rodiče takřka jakoslužebníci slouží Boží všemohoucnosti, K tomuto přistupuje nová
důstojnost ze svatosti, kterou manželství křesťanůstalo se čímsi
nevýskovnědůstojnýma bylo povýšenok tukové vznešenosti, že jeví
se Apoštolu " velikým tajemstvím 4, * ve všem ctihodným * / K Hfes.
5,32; K Židům 213,4/ ". |

A tak posvátné společenství pravého manželství má svůj zdroji ve vůli Božíi ve vůli lidí £ od Bohajest samoustonovcní man
Želství, jeho účel, zákonya dobra ; lidé pak vím S velkoduše předávají druhémuvlastní osobu pro celý život, jsou příčinou- Bůh jim k
tomu dává potřebné předpoklady a svoji pomoco- váždého oúednotlivého
manželství, spojeného S povinnostmi a dobrý stanovenými od Bona. "

POZORNĚPROČÍTEJ —UVAŽUJ -Bud apoštolem křesťanského
MANŽELSTVÍ

NÁRODNÍŽIVOT,
-. — a +.. 229)aa ABP2 ey ex “» i FBE 586.: » o%

Je třeba rozlišovat, co je národ anárodní, co je stát a stát.
ni, co je vláda, V běžnémluvěSe tyto věci často ztotožňují.

Národ.je celek občanůa rodin, který másvou tradici, kulturu,
zájmy, Uzomí „spojitost a vůli Živí, pospolu, Národ Honusívždy formo=
vat svát, není vždy stát, Národ má tedy svou duši i své šělo,Tělo
značí životní a tradiční Prostor, společné zájmy hospodářské,boha .ství obývané země atd,

Duše národa je duchovní prvek, kultura, jazyk, duchovní tra
dice, společenství a bratrství duševní, spoluprácea spoluvytváření
hodnot, Národ a nái>odní idea je základní složka soudržnosti. Národ
ní majetek duševní i hmotnýje vlastně kapitál, z něhož žijeme,Má„li
národ vyspělou kulturní tradici a bohatství, Bedy.sdílí svýmčlenům
nesmírřý poklad duchovníchhodnot, vzděláním, uměním, životem du:
chovnímmravností, výchovou, jazykovou |rulturou. Abd, PřistoúvíJli k
tomu tradice hospodářského bohatství země, polí, dolů, průmyslu, 0b=chodu, pak mánárod šťzstné podmínkyk národním životu,

Čes Ký národ tyto půomínky má, takže národní živob duchovní'ihospodářský je veliký, Národní společenství je velmi vznešené, je to
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bratrství duší stejně smýšlejících a stejně mluvících a ze stejných
pokladů duchovních žijících, Mluvasamaje vyjádřenímmyšlení avnitř
ního života ducha. Každýjazyk máv sobě dněi lidu a život proudící
v lidech podobných,v lidech,. kteří jsou nositeli tradica národní a
duchovního jmění, Mluvíme=li-poctivé o tradici Českého národa tedy
je nutné. ji brát v. celém rozsahu duševního Života a proudění, od prv
ních kulturních projevů a stabilisace národníhoživota až do posled
ní doby.By.Gyril a Metoděj, sv.Václav, Sv.Vojtěchrepresentují první úsvit kulťuryducha; první knižatazasestatéčnosti. Křesťanství
pozvodlo národy zvláště když přišlo z krajů, odkud nehrozilo nebezpeí národníhozničení.DuiečeskámáSvůj zvláštní ráz, který ji sta=
ví do popředí, Máv sobě citlivost slovanskou,váčnivost románskou,ale
střízlivost rozumovou,Tyto vlastnosti vznikly a rozvíjely se jednak
rasovým původem, jednak postavením českého národa uprostřed jiných ná.
rodů, Proto kultura jiných národů měla volný přístup do české duše,
Vrcholnádoba je doba Přemyslovců a pak Karla IY., v níž vrcholí
věda, umění, mezinárodnístyky, které-nebylý na úkor národního cítě
ní; Praha byla středem života, Kulturní památkyté doby jsou prvo=
třídní důkazy české schopnosti i hloubky duchovní, Po táto době na
stává sice doba zmatkůa rozvratů, ale i v ní nebo po ní zase. se f02
máhá národní život. Mezi vážné prvky národního Života patřilo vždy ©
náboženství, Z něho národ čerpal duchovnísílu a obnovu. Chorál : Sv8
tý Václave je symbol této duchovní síly, I v rozvratech a nejasných —
dobách husitských a utrakvistických je možno pozorovat v popředí ©
otázky, náboženské, Proto byl český nárou přístupný i jiným proudům,vždy.z téže. základní disposice náboženské. Bohatý národní život nelze
jan tak krátce vystihnout. Je třeba studia českýchdějin, Palacký je.
zakladatel historického studia českéhoživota. Pekařdokresloval tra
dičci kulturně historickou českého národa, V české kultuře jako Risto=
rik se vyznačil prof, Weingart, Jj

„ „Národníspolečenství je spoutáno s pojmemvlashi.anároda a do=
mova, Národ a domov, vlast, jsču pojmyspojené, VIišvú=domovje v nej
užším smyslu místo, kde se člověk narodil, kdh byla jeho rodina, kde
začal mluvit mateřskýmjazykem, Tamzačal každý se rozvíjet tělesné
i duševně, první dojmyradosti, první naděje.a očekáváníživota,první
poznatkya otevírání duševníhohorizontu, první šťěstí v rodině,první
přátelství a vše, co je nejlepšíhou člověka, vše je spojeno 8 domo
vem, Širší název vlasti patří nejen rodnémukraji, ale i tomu, k če
mupatří rodný kraj, k zemi, k zařízením, K hospodéřskémua bezpéč=
nostním zřízení, k mravnímu,nábožeňskému,kulturnímu životu a vše,
kde sídlí tyto proudy, vše co chováv sobě tento majetek. hmotnýi
duchovní a který sesdílí na potomky. Nejsmedaleko schopní si uvědo=
mit duchovní dobrodiní vlasti, Vlastenectví znamenáuznání a cit.
povinnosti, který chováme,uchovata rozmnožit, hájit a zachovat ne
porušenétoto bohatství a STEVEOSTde. ALELM, JenomVLAKOVÝJov uznání.a citu je pravé vlastenectví, Nesmíto být proje. sobecký,kdečlověk
lpí na vlasti pro svébohatství a pohodlí. Bvlošířeno heslojže pros
letáři nemají vlast a proto se nemusí a hemohoua ni starat ani se
znepokojovat ; vlast mělavywizetz pojmůlidských v některých systé
mech mezinárodních. Tyto systémy si neuvědomují pravou skutečnost. ©
Nemít vlast, zmanená ztřatit právo být občanem, Nebýt občanemnese
s sebou mnohodůsledků ztráty plný možnosti žít s druhými, nit a zí
skávat majétek, nespolupracovat na vedení = řízení kraje, obce, ne.
mít právo na svůj Jazyk, na výchovu, národní život, o němžjsme řek
li, že znamenáneocenitelné bohatství duševní i hnotně, Nemít dcmow
a vlast je nemít historii zeně, nestavět na ničen, nsžít z ničeho leč
2 prázdných slov. Mezinárodní instituce a snahy nejsou z duše lidu, '
protože každýnárod má svcu duševní tvářnost, svůj ráz, svůj život,

a



Zvyzy„práci ,smýšlení, teriperanent ,kulturu histori ,úradici atd, Mczinár
rodní spoje jsou možnéve věcech naprosto společnýchvšech lidípokud jako lidé mají na př. poslední cíl a pauěr k němu, Peoněrk
bezprosřednín cilůn, ha př, k blahovýtu sociálnímu a ke kultuře de
utvářen nárcůně, podle předpokladůa mhožství národníchý Prvek ná
roda a donovaspecifikuje všechno 1 karakter lidi, inteligenci vůli
práci ,unční, Při tem domov4,„nátood néznamenaji úzkoprsost a nalý ro?
hled. /Na pře w Italii vyučování latině bylo tak úzkoprsé, 20SEzavrhovála něnecká grar atika, protože nepochézí u IU.alice“ Takový
prvek karakterisuje spíše hloupost a lpění bsz důvodu na něčen, GO
toho nezasluhuje |

KRÍISE IiNTELIGENC E ,

Krise inteligence se týká jak tvořivé prác e plynoucí z 080Dnosti lidské tak čistributivní, t.j, zřízení „ v nichž intelige
ce rozdává z bohatství duchovních hodnot a znalostí, aby ořispěla
k řádu sociálním svoufunkcí /na př, zřízení advok,„pejagog.lé
kóřská atd.,“ Určitá kategorie t.zv. inteligence. na př. Čřednictvo
Tepresentuje zvláštním způsoben duchovní úvadsk lidí, KUEČÍNEMAr
jí svůj vlasttní. život ani tvořivoupráci, jscu součástí mechaníS
mu jakési vyšši vůle, která však na to nesvačí Aby PUSeTovýla UVWO=řivost ve všech oborech, Úřednictvo je výkonný ořgán vládní moci,
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Tito představitelé. autority vládní s€ naprosto oddáliij od společen=
ství s lidem v-úředu i v soukromí, asto S poniženosti vůči vyšeším a povýšeností dole Duševní. činnos Je zmechaniSováta, tozum kritický a iniciati ní zůstává uzavřen, ne»li zůracen jedinec jeozto=
tožněn S funkcí /meshani sius/ kderou vykonává. Je bo stroj nabaho=
vaný nutností“ povolání, Když dospěl k tomuto svémucili, nikdy už
nevzdělává půdusvé duše přílivem: novýchpyšlenek a velkých Zdejínaopak unavuje Se víc a více svým £ovoláním mechanickým, které se
omezuje vlastné „jen na několik fvs iolkých a duševních nohyl.* denně,
Proudění doby nezňá, nevi jeji. niubší potřeby, ideje J59u nepo
chopitelné a unavují. jeho pohodinou nlavu, Nastupuje * Úřední " po
měr , ohladný, bez citu, /Starý zvarát úřední byl jestě zatižen
řadou instanci, ne pro dělbu přáce+ ale proc nedostupnost. a abyvzdálenost mezi lidem a vládou byla co největší,/ Největšíkrise je
krise sociální, kde jde O XOoZpormezi zá jmy osobními a zájmy SPO 0Č.+
nosti. Tento poměrkvise prohloubil jak jednostranný individuslis
mus, tak jednosiranný kolektivigmus+ Individualismus "jakVevětsím
měřítku kapitaiisti ickémÚskVměénšímměřítku buržoasního tvpuJa
yota, v němž sobectví osobní pohleuuje jakýkoliv 1TLiitorenýA L1d5SkKý
poměrk jiným, /Wentalita buržoasie je kompromis skálopevné MENU8m
lity, v němžse stýká částečná pravda se lží, nespravedlnost S Čám
stečnou spravediností, hrubost a nelidskost s autoritou, nožitek a
zisk osobní se zevnější formou lidskosti, aumaismu, bez obsabu A
bez opravdovosti. Rovněžcelá osobnost buržoy je krysa krunýřemZ=
vnější otikety a slušnosti, umravnujícími slovy+uatiu co soukromýživot je navrosto v rozporu s postavením., |

WO.

m

- /Buržoasie a byrokracie jsou dvě Čormýnaprosto nepřételsk
novýmmýšlenkámn,nebot úeoripoušti skainatost jejich menbaliby a
duchovai situace žádné změnya zopěont A nemůžebýt leps ího nadGo, Gobylo staré, v čemkdo vyrůstal, se stalo névykom/

Tato kvise vyžaduje nové vědomí:2 svědoní incelicgen0e, V.námŽse objasní poměr jednotlivce ke společností a naopak,
Poměrčlověka, silného jedinoc a osconosti, která má Svůjvlasuní život a blaženost, tudysvůj osobnf cíl, Ee společnosti. v
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v níž nabývášlověk nového bybí a z2do!rogalení jako část né mecha
nická/ celku. Celek je ze součástí ale jako organismuscelu ná
svou Činnost, své bytí, své cíie,blaho, všech. Jedině tosuto cíli
celku je podřízen jedine, ne mechanicky a tak, že by zuravil Svou
osobnost a SVŮJ cíl, nýbrž jsko součást celku, aoy mohl„v poměru k
jiným« který Je mypřirozený, doséhnout i svěho dovršení osobnosti-sociální. Š5polešnost žije skrzá jedixce, jako součásti ,kUťeróž=
to součásti tedy musí žít svým samostatným, velkým životem 080b
nosti Jne iinájvidualistickým b.j, na úkor jinýcsb, ale harmonicky
s jinými, ve, společenství, ve spolupráci stavů a profesionální, ,
ve spolupráci všech sociálních a. přirozených utvarůs Pivot nár oda
a státu je výtvorem mnohýcha proto přiměřenost, poměinossE„hármonie,spolupráce, solidarita wtouto smysluje naprosto potřebná, Jiný
nedostatek u inteligence de v tom, 28 nezná bopaů honestum samopro sebe, že -ve věeň blodá Zis£ A peníz „Vetiě. pon152oronigsl všech
no. Takmluví na př. Har Povolání je něco pěkné20; stejně. „jako
něco pělkněhoJe rodina A nanžeTE?ÚvÍ, poliĎsika atd., ale musí bo
mít " za sebou " hodně peněz, můsítah být naděje uapožádný. důmohodnebo zisk. Utilitaristické nebo hedonistioké chápání hodnot
snižuje inbeligcaci na nádeníky, Povolání.. 6.. tvůrčí práce odu=
cha, rodina,vlast,národ, stát ,to jsou věciy které vají hodnotu Samy
v sobě, pro ně. samy. Proto je na jedinci, abymě v sobě povoz=
umění pro duchovňí a mravní bodnoty/ne ogoistickéy a Zil pro ideje
krásy,„dobra pravdy. Upadli duchstavovský,bsje vnitřní uvnitr.Stavuvědoní 80L©xZrdosti; kde se nedbána to, zda někdovykonává
svou stavovskou rov lunost z finančních nebo sobeckých důvhdů. Lidé.
nevědí, proč mají pracovatpro druhé i vč stavovské prácí „protože
SLavovs.ví samo je pokryté prachem zoupromiSu, vbřídilství ,podvo
du a šarlatánství, Výděleéčněm./xapi'valistickému/“ duchu Se uctivě
ustupuje -a působí přitašlivě na mláčež.. Učí se vydělávat hodněpe
něz metodesřirotpromisu a nespravedlnosti, Ihteligence nedovede
vždy a všude nájit spravceAnóst, sSt.jné jako nedvedo hájit „prav=
du 2 právo, nedovede mít zřetel na. sociální vztašaost a poměrkaž
dého zaměstnání Nejhlubší kořen úpadku a krisc inteligoncé tkví
V vom, že naná ČoósU záklndu poznání 2, kr“vevia ovavdy, aby „poznalapravé orarený voznání od něpřzvých A-Jživých, Mimoto zůstává Ča=
sto rozpoloenostvlastní osobnostbi mezípoznáníma praxí,neboi vpoznání €AMÉM+ Takoví intoligenti. jsou nositcli nejistoty ,rozpaků
a hry na dvě svraný, Rozdvojenost 86 týká často nepomóru mezi D02
umcmA oitem/srdcem/.

Není„li inčeligent celou osobnosti, o níž jsme mluvili „bude
v„mnohýchoborech a věcech nekompeben"nb Od inteligenba S žádávětší rozhled a zásah tvůrčí doKujVturníchnoblasti estotických,
echických,hosnodářských-a sociálních, IntelLecno©ojespjata Se
všeri záležjibostmí obce, národa a státu, stavu id.2odiny Nekomp©
Uentnosu Čili omezenost předpokladů a duchovní osobnosti působí,
Že působnost v sociální : službě jc malá nsbočŠpatná finžcintiva se
nahrazuje tvýdostí a neústupností mínění ž 2. nánraškaní«/- NěkU6
ří žijí mimospolečnou:bolest a nesnáz a novytvářejí vzdahy anivětší zá.juyv prostřesdí. Kowpromitujíintesiigencily nejsoveli učast
ni zocla napráci a na životě sociální n Takoví 13dé často nedovedou
myslet; bobo umění do velmi vzácné a de předpobkladem.K umění Číst,
E i "buvíVz úyciení deZÁLodCEvšoch těchto jevů tak důležitýchpro Život, jtys ením Lze robodit ducha od špatných a zatěžují.cích„závislostí, dát životáuorier úaci a cíl, pronloubit svůj pohled
na věci, kriticky se dívat, Kdo nemyslí „ de otrok „MÍNĚNÍ, citu,
instinkou, „fedsudků, povrchnosti, vedlejších věSCÍ podstata zůvá skryta, jkolská studia nepomohlaodhalit slabá místa a švázá

%
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vše v jednotu, vidí přízraky, jsou representanty novzdělání. Kpra

„vému žiivotu myšlení je třeba samoty a vsebrání,
Myšlenkysu nerodí v roztříšťěnosti ducha, žvatláním „zbytoč

nými knihami A mezi náhodnými lidmi. Ve všech vědách musí být váza
ný vztah,

KRISE ČESKÉ INTELIGENCE,di Moi AllaMetint

Inteligence ztratila svůj dalekosáhlývýznamve společnosti,
protože nedovedla splnit svůj ukol, t.j. povznášeťtčlověka duchovně,vytvéřet duchovní prostředí, rozdávat duchovníhodnoty, zastávat je
VEsvých funkeich, vytvářet duchovní vlastnosti v lidech „vychovávat
člověka, tvořit duchovní majetek národní v jednotlivých oborech„vést
velkými ideami celý život veřejný i soukromý. Postup„inteligence
nešel nahoru, ke zduchovnění, nýbrž. dolů k odduchovnění „k znehodno=cení duchovní úrovně člověka nebo k jejímu popředí, Positivismus v
české kultuře zavinil úpadektéto výsostné činnosti inteligence.Po=
sitivismus jako filosofický směr svedl myslitele svou zdánlivou pev=
ností, jistotou a vědeckostí. Chtěl postavit poznání lidské na tutozemi,na to, co lze zkušenostně poznaty na to, co hmatáme,čo lze
zkusit, Duchovní skutečnost byla zanítnuta,. Probo mnohé otázky a pro
blémyseDodíe positivismi " vědecky" řešit nedají. Positivismus
stavěl jen z materiálu z vědecky zjištěných poznatků a proto k du
chovní Skutečnosti a k duchovnímuživotu se staví bud negativně nebopřipouští nepoznatelnost.

Positivní kultura chtěl být bez metafysiky, Proto člověk se ne=
smí tézat na svou duši, na život záhrobnýna. smysl.života, na abso
lutní hodnoty života a práce, neboť těmito otázkami sahá za půdovoupotřebu č1ovekabýt na tomto světě, Člověk se nesmí ani tézat na Bo
ha, na absolutní závaznost mravnosti. V těchto oblastech duchovních
pro postivisnmus jsou možné jen dchady, Proto vyloučil ze všech obo=rů zásadně duchovní skutečnost,

= Důsledky jsou dalekosáhlé, xultura, která vznikla na půdě po
sitivistického. myššlení je kultura této země,kultura hmotná, kult
těla a pudů, práce pro pohodlí a blahobyt na této zemi, Nic věčného

c. ře člověku, k ničemuSe nesmí upírat, co je výš než skuŠ60s
Positivismus ochudil o duchovní stránku člověka a jeho život,.

ale i vědy o člověku, vědu ©kráse, o mravnosti, ©duši lidské, zne
hodnotil vědu o nábožeňsUví."TE 8e-stal přímýmnepřítelem. zdůchovňo
vací funkce inteligence, Inteligence, která prošla positivistickými
školami, byla zbavenaduchaa jeho života, ztratila orientaci a smysl,ztratila ideje o věčnýcha absolutních hodnotách života, Vše se stas+ .
lo relativní poměrné, subjektivní, Filosofie byla znehodnocena ,kl8=
sickč úyšlení řecké bylo„pouhýmhistarickým jevem.| Nic člověka neváže absolutně, tedy relativní život pro materiální hodnoty.

Positivismus usmrtil člověka duchovního a cslou jeho duchovní
práciy Ve jménu této nauky byly psáhy téměř všechny středoškolské
ji vysokoškolské učebnice, z nichž se mládež měla vzdělávat, Positi=
viemus jí lhal o neexistenci duchovníhc " já "0 neexistenci BohaauŠe,

Duchovní vědy upadly, rozkládaly se, neměly pevného jádra,
Nejvícena to doplatila positivistická filosofie, která se stala. dě
Jepisnýmvýkladem protichůdných názorů a mínění, Fravda a šílenstvíse zatotožnily, Positivismus usmrtil inteligenci po duchovnístránce.
Přestaly velké ideály, přestaly velké myšlenky,krása se posunula do
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smyslového světa a bylo jí až zneužito pro nespoutané vášně člově.
ka bez ducha; Česká kultura upadla a její rozpadávající vliv škodí
a vbíjí mládež, Positivistický protichůdné názory ve škole dovedly
duši mládeže absolutně ubít a zjednat v ní naprosté prázdno.

Positivismus jako oficielní věda byl výbojný., Každý duchovní
proud,kterýv jiných zemíchuž dávnopřevládal,byl umlčován,igno
Tován, odsuzován jako nevědecký. Dosáhlo se výsledků, které ještě
dnes vidíme-a na které doplácí inteligence. Ztratila duchovnékrásu
a obzor, nezná pravých hodnot života, není duchovní, zradila své
poslání a ani je nezná,

KRISE INTELIGENCE II>
BUOČINÍM CDV P A NDole P 8.0020 1D 2 P NY TTDDNDZ0D O7O 2D LENYld IDOMY UW n? P PÍr

Osobitost moderní duchovosti a vzdělanosti, Prof, Bláha ji na
zval dynamickoua elastickou, stále se proměnující, stále se za
městnávající avzrušující novýmiproblémy,

Taková byla doba čuševního světa, Nic pevného, nie vázaného,
nic zatěžujícího. Pylo by možnoříci, že doba minulá hledala na
prostou svobodu, ovšemmísto svobody dospěla k nekázni, Svoboda a
nekázen jsou předevšímdva prvky, které převládalyv doběduševního
prostředí před nynějším stavem věcí. Osvobozující nekázconbyla a jevýbojnáa tvořivá+výsledkyjejí bylyvcSměsTozvrátné.,Rožvráti
IoSe,rozpletalo Se všechno1 E mravnost, náboženství, všeco chtělo dávat lidem jakýmkolivZpůsobempouta, Dynamikazivota,

Mkterá se rozpoutala, znamenánaprosté uvolnění všech projevů
života, především nízkých./Vyšší projevy vyžadují na člověku náma
hu a ovládání,převahu duchovního nad smyslovosti.,/7 čehož pocházela
pohyblivost, Jsou různé jakoby vrstvy duševní energie v člověku :
a/ vrstva organické disposice, z níž plyne větší nebo menší vyrovna=
nosť 4 harmoniepohyblivosti, disposice zdraví, lehkosti nebo těžko
pádnosti 3;všechno co souvisí s průběhemživotní činnosti, Vitalita
znemanácelek tělesňých funkcí a výkonnosti, Všechnytyto disposice
vitální jsou spojenys duševnímikvalitaui, v mnohýchpřípadech
jsou nahrazovány duševními, v jiných případech na př, při rvění
práci duševní kvality zkušenost a zručnost/ mají velkou důležiost,

Naněkterá povélání vitalita můpřímývztah, na jiná nepříhý,
/Y mnohýchpovolsních SezuLrátou VLUALILYZůraáci i povolání samo /
na př. herečka, zpěvačka, a v umění volmi často, ve sportu atd,/

Moderníživot přesunul | z velkéčásti důležitost na vitální
zdatnost, na tělesné Iunzče Adi9poS1CS, Na VýKOnnoSsUA KLÁSU,náb
moniií plynoucí z vitální součásti člověka, O%ťudplyne na př.spor=
tovnost moderní mládeže a zájem na všem, čím se může 1datnost orga=
nická zvětšit, Be zdatnosti organickousouvisí životní funkce vítál=
ně=psychické např, láska u Sexus. Dynamikatěchto projevů není
čistě vitální, je i psychická,ale vitální zdatnost je důleži=
tým předpokladem. Moderní život přesunul hlavní hodnoty na sexuální
život, proto je patrný zájem a zaujetí pro vše, oos tím souvisí,
/Předčasná láska a znárosti./ Souvisí s tím mnohoukazů duševního
životav lidech na př. kult nahoty,Životve volněpřířodě,koupání,
opalování, tanee. bonvivanuství, bydlení u řek a v lesích, pohyb,
použítí barviv, olajů atd,

Svoboda, která znamenánekázeň,hnala a ještě někde žene lidi
PORWUUNOFI“ obesK zneužívánít3105noZdatnoští, <

„Je
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zvlásně sezuální, k pěstění zdatnosti výhradnou péč jídlo a požitky atd, /Nezralost duchovní radosti i hledí upobřebit fivot jen
ve vitáluosti, /Intensita této dynamičnostije takové, Ze zabírá
mnohdycolé lidi, "někdyně dlouhá léta, třeb na dobu nládi., Způsobi.

GTA2)4 - "MSaet ESpe 57 tábínévhDat B -še "0RYONOT060De00 0DO6LoBCD 0002Ia jakósi opojení Zivotem, vše z4 Ulmspěje,
Zdaúnost organická "jdského života rusí být vedena rozuuné,

kontrolované, doplňována dušSRT kvalitaní, kbevé di mohoučastojel 3MeDVÍAME 7APPTCE B Ne Ja Xd ich

u slabších jediuců 4 nahradi ÚLověk si musí nastřádat pro DUdOVUC=P Tita dy PDLC.PROWA -I Thunost, Kdyz ačne ubývat Zivoobní, Se de 12k ZASNOSVÍ, Guševalan
KVAJTČ,oSředevřímGdpovidajičičA: zaměStnění,V TVČNÍChPřDaliců Sl.
Získává člověk zkušenost, rutinu, racionální zpracování a postup, po
duchovní stev je třeba větší zkušenostní pronuknuví a osvojení ct
chovní síly zeSvátostí, Z MndhatisSTE, Z MOdL1VDYA19, Nepížvěde=Feolt8vbě 3 Lidí C"VěSšÍznalosti a zkušenostiduševníchkvalit a
hodnot, záriknemeunvostřed převažujícící mentality vitá lní, fSnaha
o větší duševní kvality, o duchovní život, o věiší dokkonalost atd,

musí být podporována a vedena kněžským vedením ve všech formáchna př. VOIII.řádě.,
Vitální zdabnost podle svého zékona jde k tomu, aby byla „plod

ná, ProducVivnosí“JEN CIOTECAMOOhOnASODNA,V DI E E ečhtilý Gil,
Je 6 oproduktivnost podnikani, zvláště. OUCHOVAÍDPOdUKVYZEUPORUSm
ruje učl ověxo.i zdravotní zdatnost, aby ho podporovala v dužovní
podnikáná Člověk wusí tvořit, Největší díla jsou 'ovooenejvětší

n
é

zdatnost ENO genbopřípozený cíl. dávácdůvodvitální ZČALNOSVÍ,
kveřou mé(človšk BR OVAL NACHÍTA VĚNOVANÁVIVAÁLDOSU: bsz poměru k
cílům života, může škodit a nopoméháKkpýcsunutí hodnož nad ušigch=tilostí,. í

Disposice, ktevé jssou V nás z organického Ů vroji, je tžeba
použít v duchovnímstavu Na prodjuktivnosý duševní, Duševní produkčiv=
nost zaaneénápozračování života v čučich liddskýcn. Tidé se stávají
čětmi,; duohomí OŤ©CHE n.v 5oa60 poměru uš svní „pročuké3 V dobru A
v BožíchS: vc alosti Krista, v živémpoměruce Kristu a keSYAOSUGHWof, : pravdě A K duchovnímu Život TU4 zvocukty ZDOZE=O v vyb0PROP
ní dvší a"vuvůstu duší u <něze SE vyrovnají produkt vů činnosti VCPL ASCb3
Todiné"3převyšují Si, nebot jde o věčné věci, Kněžství má své ot
covství z UČčIsVina Ofoovství Božíma guo omnis pateruitas nominj=tur/. DuchovníŽivot v duších lidských je největší dilo, ktoré má

A2mĚŽžŽeovykonshi kněz,
ty. že biologicrá a ovTganickásbřánmro81Vevojí druh zálib čistě orgsvickýcn 3 i,zám
„funkce a Činnosti, 3, zélioa z Ltvořivosuls
(873)NDOTUV)6: A0 M Spu r 8 BR02.00 ou A,"am"0 vadono, Z 777 0 00 PE Tě BAT PLU DPD la PL21SNDLD NFOOVKYELA2700- L

„+ m

4< E E,o jetje) +

+-bo ndVÁv c
čaA ENcrcr

ieuj

C4 ©O cy sk
TE

„o „£AktA
fojaré

Že |

1ibaZpařit.o“ ELTAXOAORab Dob"abboE, u : faa “
NOáliba „tků v jiálo, dýchání záleží vežzpracování E

teriálu vro život a bo jak pro život tělesný, tak pro Živov ŮU»
ár /Pso živ ov duchovní; na pf., materiál pro kázání, pro VyUČOo=
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vání, produchovníživot atd, Fokudčlofék sbírá materiál a přijí“
má, dá zálibu požitku : Dokudjsou činné orgány,nastupuje. záliba z
funké © čiňnosvz. „PEPORSBpracov jí Věci zZnaměnáZALÍDOZ VVOLLVO«STI, Zájaba můžebýt p"50em K OTNNO5Ví,/a0cílem

Záliby z požitku je
scbe sám | "aby človék ne
Situace SčDc, | Rozumnépoužívé "býE na ůko vnitřní svob OZVa V om Smys In
kovénu používání z0liD.

še mávět yd vřívěníčlib de„nutné ale nesní
je možnévěst "1lidi x E

ČNara Sv.Tomáše,Cesta k věčné láace, Du
+ Marii, Život Kristův Mauriae,Willam.

/Knihy pro studie“
chovní Život, | Sv Bernard O



» 57 —
+

Papini,J,Adan.Filosofické spisy Maritain. Sociální spisy Ducation
Komunismus,Aristoteles kthika,Politika, Bórdiajev(msbotické Dvořék:
Umění jako projsv ducha ete./

Každémudruhu projevu života ve Světě odpovídá„posvátný Způ=.
sob pohybu u kněze, Zíliba z funkce a pohybuje na př. ve hře, Fokudse jí používá rozumně, .je dobrýmprostředkem k žkvotu a jeho inten
sivnějšímuprůběhu. Ulidí ve světě je na př. v tanci, divadle atd,
Vkněžskémživotě tato záliba z pohybR v liturgii. |
Liturgie znamenáurčitý „posvátnýpohyb řed UvěĚříBoží, před veleb=„P ly L O, 1-0 0.218 Pan.)trav06:A ey

nosti aVSlÍKoSTI jeho £ vyjádrčaí Syho poditžcní8 vovy. KBonu.
/enardiní 1 LLtUrgie jako hra,// MoudrostBožímluví, že si pohráva
Ja na okrsku zemském 3+je to největší vyjádření úkonu„který má smyslsámv sobě,

Liturgické bkony vyjn.dřují velikost Boží,Mcudrostaa Lásku,
jsou to tedy smy luplné pohyby Jako pohyby Moudrosti Boží, Přinich So nehlečí na to, zdaodpovídajídobě nebo modernímustylu ži
vota nebolideu BVětTSkY“Žijicím "mBsjí:Svůj obsahVěčný Aduch,Který
Se jimí pohybujek Bohu,učastní 56věčnosti, SÍLY,moudrostía
1áskyBoží, ILVUrElEjE*Rejkrásněější hra, V Liturgii je začátek di
vadila a posvátných her. ZPujmen s Calderon, „Phakespearovy Přetí druh
záliby zbvoření záleží už ve zralé práci, plnémuspořáděnía3-blš“NU"Sby 88" dosáhlo Čílo, TVOTIvá.GILdoSv.Zu5nENádalší POKrokov
věcech, ve ZNATOSTSGA,V jednání dobra, je réalisováno zase něco
novýmzpůsobem, osobním způsobem, Jinak se ossobní činnost: neuplat"H-8df 0m 1ní, neňí-lí Vni osčLítýráz,

Dosávadní způsob činnosti duchovní byl dost bez osobitého rázu
a bez OSCOLULEHO.oyoměru, bez. Znalosti. záliby V Eo Rruooved„ která Vr=

E ZAŽIPĚ, TBR97.0 2000VEE571200O ODA54 ouSPROED P e JBerio "5vě. e TSROITCUuKne26,v zálibě na G61 5Slávě. Boží, Posvě
Funkcionálníčinnosti není tvořivá činnost, na ní není ještě

sobní,PV Ske.V životě dětí a dospívajících funkcionální činnost
apuje Svou.novosti, proto 58 opakuje u mladých lidí, ele nenív ní tvořivost, í 0“
ze zdatnosti organické plyne zdatnost činnosti především

osobní. bt«je tvůrčí činnosti, Čím větší bohatství přirozených dispo=
sic je v člověku, tím větě. bohatství lze sí získati v nadpřirozeném
světě milosti $ Gratia perficit naturam,. Každépřirozené dispcosice
1ze použít Jako duševně-organické síly k dosažení cílů života,pře=devšímk tvůrčí práci.. Ramičnostvnitřřních disposic je potud plate
nÁ a'patrná, pokud Seprojevuje ve vědomí.Tím přecházíme kdruhé
části, k ŘOODÝMPLY kům„o DSYCDÍCKÝ "EVETÉubvář 'cly a útváře

m, jí.
(P 3 AA00490 BJORY 756p90TÍ ARO0D 75+5 V -p UDVE0 AC I "0 0te vosobnost duchovního Z1VCB3s ,

Dopsychického světa a dehc pohyblivosti patří velmi nohoprvků a součástí, které mění každou chvíli vniťřní stav vědomí, ve.
kterém jsme svědky sami svého vnitřního dění„S jeho střídáním,neopětím, tedy s jeho dynanmičností,

Duševní nebo psychické „pryky, rají“ vžždypoměr k něčemu nebo k
někomu“ Dusevnost ZACLDAaz VAN,Kdé UVOD„seňopný požnání může mít.r 100.0
MMOsvcnLformu, ronnÝ“ Jiný Eveci, VUSEVNÍŽÍVOU. ZNAMENÁ"kontakt s"0 M6"205 0Jiňými kijdmía Boheri,SeSkutečnostímimonás

Intencicnální Forma„věcinebo skutečnosti v nás působí:HaGč=
lý život duGRovůí,„probouží Snanove“ nápSTL A J<BO."nó SHSSCDAOUMOŽNOSTpolybu, Jémé u Korené největší YNAŘTGNOSTIZÍVOU ,KUCTÁ
NÁSSpojuje 8 Věcmi,s lidmí a Bohem, “

Intencicnální forma věci můžebýt jen předštava věci a ta náP ma B(IDRIBDBD

= we
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svůj dynamickývliv na vášnivost lidskou a vytváří reopřehlednékom
binace vnitřních nálad. V pasivních lidéch k těmto ráfladámprobí
há život s touto lehkostí smyslovéhovzrušení, oddávají se mu,hledz
jí ho a vzbůzují, Milují VŠG, GOJe přivádí do těchto nálad smyslovém
ovzrušení, používají k tomu hudby, modlitby, uměnía všeho, co B

dá. Vzrušení života je vábivá, půvabná věc, zvláště, nezná=li se ©
vyšší stránka života, V ton běžnémlidovém slově " užít něčeho * se
skrývá temnádynamicita života v.plné míře. Mládí zvláště je vyst:
veno tomutoproudu a. jehocelé dravosti, Moderní život lidský se ří
dil zákonya zásadamitéto stránky duševnosti, znehodnotil tími.
lásku a poměr k bližnímu; poměr k věcem, ale nejvíce utrpěl poměr k
Bohu. |

Intencionální přítomnost věcí nebo lidí dovede zaměstnatčlo
věka, ovšemmimoskutečnost a je příčinou vzbuzéní intensity vášní
a citů, V člověkunejsou jen vášně, neboťintencionální přítomncst
věcí a lidí 56 mění v „ojmy a ČÍOvVEkV psjmovémpoměru prchlubuje

2 62 0 uOto B=2 Oe dě p 10000 00b r 08 0 noty jp m <p o "+ hamagukioBi, spetbětesko.dnto-=áx zdeaoukaéám mávon, aánemea <é 602800.0G0 neshuián= lb eD AD BAbe)PBÁMEvozněánívěcí a zaujímá K nim vědoměstanovisko a city z rozvahy vůle,
— M OD GD M VVPVÍNO E B PPb

Je velmi důležitá pro člověka táto přeněna poměru z představy. ' . W w7>. “ - S40ře + np070 0 rOdDM Ví2VU)le ad: 600ví 000G A4 200v pojem,neboť pojemměříhned všepodle ideality a ukazuje, coJe
a C © není TE M79diéa0 SMrd le. BATA"hb M0ČD PGP75RDSPSDT700-15DEAte4DPb APVA 4200cd CeCr

amičnost vášní se mění nadynamiku citů hlubších ,odůvodně
jch a TFVanlivýcH,Na UČtOZhen4 StĚléSHaz6OpřeněnůSnadného.

Vzrušení na nlubši cit a hlubší poměrk věcema lidem, především k
Bohu-ZETezídobrý Zivot- rozunčho ČÍovVEEA,KTEBÝST Št5VTZáklady
tYvalého pokcje a suyslu, *'

Irtersionální způsob života znamenápro člověka možnost žít
fo nesoa pro někoho, Zde začíná míra života plně lidského, Zatím co

VéVzrúšení Snyslovén žije člověk pro sebe, pro své radósti, procsvé
zadostiučinění, pro své záliby, v tomto vyšším způsobu živcta žije
člověk pro druhého, Na tomtc stupni života začíné nožnost pravé
lásky = milovat.= chtít dcbro toho, kohomilujeme,

Z tohoto Se vynořuje nový styl života, který znamenáúkol a
pp0řád. Úkol života je dosažení cílů, řád vzniká z poněru k cíTůn.

Křes“tanský život v lesku kněžství
-m - ..- a k - a-a -=0 S09 hal V 7 .0 . Kristova.

. úmeWord GNU05 EDSP OMDc) S: OD PUNDY

Kristus-Velekněz uskutečnil dílo svého života a sarti a poně
vadž * je bohat na rilosrdenství pro velikou svou lásku, ktercnnásmiloval“ dávánámmožnostpřivlastnitsia uskutečnitnasobě,
co n uskutečnil. Xřisťanskýživot jest celý oděna zahalen do le
sku díla Kristova, jehož moudrostí a nilocstí se proněňuje náš životv oestua přípravuna účastnavěčnéna oslavenémživotě Kristově,
Kněžetví Kristovo rá svá různé období a různéfunkce, sebeobětováníKristovoseprojevujev jehodětstvíi v jehoživotěučitelském,
všechno však spéje k vrcholnémubcdu života Kristova, k jeho utrpe

a oběti na Kříži. Tambyl Kristus Veleknězemi obětí zároven.Kře
stanský život čerpá a roste u kněžského zdroje Kristova, prochází
svými obdobími, aby dospěl k vrcholu svého spoluobětování a spolu
oběti s Kristem. Krictus vykonal vše a dokončil:dílo posvěcení tím
to nejvyšším ukonemkněžství 1 " Dokonánojest ", křesťan v jenodtě
s Kristem začíná a zdokonaluje svůj Život duchovní u zdroje účin
ku nepřebernéhokněžství Kristova, v jeho oběti,KněžskýúkonKristůvSacerdos et vietima

m
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na Kalvarii se obnovuje a prodlvžuje do nesmírných dálí věků, národů
a jedinců, Získaný pokladvykoupení a osvobození z hříchů a posvěcení
milostí, v.němž jest moca síla všechno spasit, obnovit a oživit
/sanotificat, vivificat 66senedicit et praestat ncb.s/, a stále apli=
kuje a rozdílí věřícím, " Z jcho plnosti věichni jsme obdrželi. *

Toto rozdělování Kristus+Velekněz zařídil tak, že se obnovuje
svátostné i jeho. oběť i plnost milosti so sdíli svátostným posvěco—váním duší sednerým pramenemSv, svátostí, Kristus tak chce, aby je=
ho úkony kněžské byly opakovány a obnovovány v Církvi, Ta dostá- .
vá prosvředky. a moč rozdílet zásluhy KriBTovy, aplikovat je duším a
posvěcovat tak rodinu Kristovu, aby dospěla k pinosti, kterou jí
určil Kristus, " Není jiného jména.daného.„jiden, sktze které bychom
mohli být spaseni, ieč jméno P-WN.Ježíše Kvista, " Každý.nový krokv duchovním Živovéěvyžaduje spojení s obětí a ovoogmoběti Kristovy,
Sv.Tomáš vyje dřuje | LOBO.působení stálo obnovované a"živé kněžství.Kristovo v Čírkví takožeKristus zahájil svýmkněžstvímnový ritus.
vitae ohristianae, nový ZDŮSODkřestanského oivova « život má být
více slavnostní obřad, ji(mžse vzdává Bohunový, dokonalý kult,čest
a sláva, která mupatří, Kristus tak navrací lidstvo k tom, z.čeho
vypadlo svou vzpourou a hříchem, Obnovuje poměr plný důvěry mezi člo=
věkem a Bohen =- Otoem.'* žiáme tedy důvěru při vchodu do syatyně skr=
ze krev Kristovu, “ Kristus zohádil novou cestu Života plnou .a jde
Snámia vedč něs k vyplnéní cílů a smyslu nešeho bytí zde na zemi,* Dát Bohu,co jesš Božího i, čest a slávu, xterá mupabří pro jeho.
gvrohované"panství a moc, jí nás ssvořil a nrčii vro sebe. %“Přim»tupme tedy 6 důvěrou, s upřímnýmsrdacm k Veleknezi našem Kristu,
očištění a 6 plaos tí víry + držme S80pevné a nezvratné naděje. Věrný:je Ten, jenž slíbil akterý se nás ujal jako Wůeknéza vede nás kpravémueíli života

jd
Z,B Bi

cí kev jest oděna kněž s tv ÍnKristovým.
-< e * 1 edSh T'08BD0s:5 PUDYTe C 6 A 1000 0 EE 0 OMDGD AFSUT 00 ZC A Fl DRYA 7,0 10313RD LDČĚ VĚB97 DOTC 8 RST BD C + 48-570(O Oj 00OD P MDPDD

„Kristus,, vstoupiv nanebesa do Své slávy neopustil lidstvo,
s nímž je tak ůz0e Svojen, Skavi před tváří Otce svou oslavenou při
rozenosti lidskou oslavující slavnost věčnosti a oblašují cí anděly
a svaté, Ukazuje stálé rány svého vykoupení Otci a tak zvěčňuje ukonzadostiučinění, díků, chvály, čili vukonySvého| kněžství, Většina lí
vurgie Krista beránka ve slávě má.svou odezvu v díle Kristově, na Z8=mi: Církvi, v níž působí dálc, protože.ji učinil nástrojem posvěce
ní svého lidu na zemi, jdoucího vyhnanstvím, Církev sv,dest pokra=.
čování Krista £ + Jako Očec poslal : ana, tak i já posílám vás. ,„“ 2
plnosti své moci, která mubyl a dáně na nebi i. na. zemiysáldílí účast —své Církvi a siae tu potřebnov moc, aby poučovsla, posvěcovala,od
pouštěla hříchy, slavila jeho obět, Sbyse modlija „ zby byla jedno.,
Jako Kristus a Ózeč d80u Jedno, Čiřkev má stejné úkoly s Kristem 6,
dj. máposvěcovati lid a předvád.ti no Otci. k nové službě ve svabostí
a„spravedlnosti a připr: ovat ho na věčný 4Zvot, Dává:svědectví prav=
dě všude a vžŽďy, ob:stuje Bohu.nejmilejší obŠt a obnovuje stále. znovua znovu porušovaný poměr mezi člověkema Bongm,

V Církvi sv, všichni věmystickémutělu Kristovu ,vatup
Bohu. Sv,Favel praví 4 " Už nej: ©
Jí jste se spoluobčany Svatých -nové Todiny Boží, postavení nu
povném:základu Apoštolů a FPřořo!rů náxladním kromsnemje Ježíš Kristus.
Na Němse zvedá celí budova fduchovního život:Us Úzce sjednocena, V
chrám Hospodinův 3+na Něn jste.i vy položení jako Boží příbytek skr=ze Duchasv, '* /Eťes. Ií./ |

+
„kteří křtem byli :ofinojeni Ko

í Adotěchto nových vztahů člověka k
n hostí a „poúyníci, nýbrž STA
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Z umučení a vykoupení Kristova vychází Církev jako nevěsta
Kristova a to Církev jak svýmučením a moudrostí tak svýmhierarchii.
ckým zřízením, se svými svátostmi a ZĎĚvVY,které mají v sobě ohlas
vyhnanství a plačícího udolí této země; Čírkev hlásáním Božího slo
va, s duchovní správou, s modlitbami abděním, posty a kajícími
skutky $ provází život lidský slzami litosti a touhy, pokáníma či
stotou srdces

Církev tedy připojuje Kristu nové údy.všech věků a národů,staví Kristav duších, ale zárovenstaví a rozšiřuje rozměryduší podle
Kristaa v Kristu. Dušelidské mají jednat a žít podleKrista,podlešíře, výšky a délky jeho moudrosti lásky : mají konat velkorysé a
až heroické úkony Kristovy, protože ke všemutomu jsou připojeni keKristu a čerpají sílu a život Kristův. "“Jako já žiji skrze Otce,tak
i ten, kdo mne bude požívat, bude žít skrze mne, "*Svátťtostnépožívá.
ní Krista je jedna z nejdokonalejších forem života a posvěcení Z
Krista, není však jediná. I modlitby liturgické Cirkve i žehnání a
jiné svátosti, i odpustkyCírkve, které udílí z moci Kristovy : " Co
koliv svážeš na zemi, bude svázáno i na nebi, cokoliv rozvážeš na
zemi sjbuderozvázáno i na nebi, WLo vše rozšiřuje duše v Kristu a
dodává jim možnost žít a trpět jako Kristus a oslavovat Otce jako
Kristus činil, Církev jest tedy, tím posvátnýmchrámemzde na zemi,
v němžSe pokračuje posvátnými úkony i životemv oslavě Nejvyššího." Ty jediný jsi Pán, Ty jediný jsi Nejvyšší. “

Gírkey svatá vykonávátyto vanšené funkce Kristovy čili dosta
la autoritu a mocpokračování v životě kněžství Kristova ; proto Cír=
kev zastupuje plnoprávné Krista, Kristus rozdává dílo a ovoce vykou
pení skrze Církev, skrze lidi, jímž dává své poslání a posvěcení jako
skrze viditelný nástroj a stálý, pevný; neměnicíse nástroj svého
milosrdenství a své lásky. Bůhve svých úmyslech tak to zařídil, Želidé pověřeníjsho mocí a posláním se stali nástrojem jeho věčných
záměrůa nástrojem posvěcení, fak se Kristus přizpůsobuje lidské
přirozenosti, Jako sámse přizpůsobil člověku“,že vzal jeho přiroze
nost na sebes K Církvi patří lidé, pívoto chtel Kristus, aby lidé ho
representovali a zastupovali na zemi, zatím co sám zůstává hlavou
Církve, ve slávě svého Otce. Kristus volá a posvěcuje a obdařuje,mocí
kněžství lidí skrze Církev, které to svěřil a rozkázal : " To činte
na mou památku s" " Já jsem s Vámi po všechny dny, až do skonání svě=
ta, " Girkvi dává Duchasvatého, aby ji vedl, řídil a„Spravoval jak
ve viditelné hlavě Petrově, tak v hierarchii tak ve věřících, Kris
tus rozčlenil udy svého mystického těla Církve, z nichž jedněmdává
moča-pos.aní vykonávat funkce jeho kněžství a přijímat ovoce vy
koupení, jiným moc účastnit se spolu kněžských úkonů Kristových abrát podíl na ovoci oběti modliteb a svátostí Kristových. Kněží
Církve Kristovy mají na sobě dvojí stránku, lidskou a Kristovu.Jako
kněží fungují, zastupují a represenbtují cri sta $ " Tak na nás pohlížejte, jako na rozdavačetajemství Boží " /Kor,4,l./

Apošsolové hned se dávají po aanebovstoupéní Páně, kdy obdr
želi DuchaSv. do práce a vidíme z historie jejich života, že obě
tují obět Kristovu, žehlásají slovo Boží, že vkládají TŮCE,aby udě
lovali Ducha sv, pokřtěným, křtí ve JménuOtce i Syna i Duchasv.,
že světí další kněze a diákony, že maží olejem, modlí se nad nemoč=
nými, že svátostné posvěcují manželství ; konají úkony kněžství Kri
stovaa pak rozšiřují doduší královstvípokojea míruKristova,“ Opusdei perficitur ".

Giricevdědí kněžství Kristovo a z vlnosti své důstojnosti vy
konává funkco Kristovy, aby mystické tělo Kristovo, všichni věřící
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růstli. ke zralosti svého duchovnihověku, MKdětionalosti svatosti
ŽÍVOUa% . |

Kandičšti a spirenti kněžství jsou volání k vznešenosti a
účasti.na této důskojnákní kněžskéKristovy (fřkve a tak mají 29ujmout.místa " vozdovočůtajemství Kristových " Jak výpossná Je |
aspirace pocházející Z vnitřního hlasu ÚCDASV, a A2volání Č1Tkve!
Není většího a vyššího zaměstnání nad knéžskéfuzkoč Ofrvu I Pi cGovy,
Voházímetak užeji do jednoty s Kristem, do jo intaní ho Ž3ŽVobn,.
Jeho úmyslůa jeho dila:vykupitelského a tím i do iutixnnosti spoje
ní s dušemi liddskými v. kr jstové Krátovo tví. BNěZsÉ st3vá re DESElletanten lidu, prostředník wea2iBobema lidem z pověření Kriatovaá,
ale zároven a nlavné representaamen.Ktiszovým * Sacerdos alser
Christus ", Věcho zaněstnání: „lidské ,vš«cchuž Láčhava,byčtského odě
vu se nevyrovná ani v nejmcněsim odlesku Zákl a izémy Z vočnosvi
kterou má.kušžsvví,. Církve, Proto Círiev chce, DY noži Velo KNOÍem
ství byli oddělení i Zevnjším io znaký od di.mýcn ro vobu a -aby Se
líšili hlavně svým vážnýmŽivokemňa dodaáníh od osob sloužících.světu a jeho zůjmům, Důstoj$ost a velik 6 kněžsbví Kristova to.Zdůvodnuje«

Osvobozujicí ráz lid u £SÍ O.,
0 200ŽBG 872Or CRC 1 BAVE ON S KúdySERROF CLE A PDGob VARERDA P PODZ MÉ ARÁ tácek néé JŘ603o 675 RATA

Křest, připodobyčnKristu úleři.žovanénusvým korakieremA.
křestníma rozšíňením táto podobnosýi.v viřnovění JKaitalcbety .
jsou. totiž časebv uši věřících na kněřZSEVÍ.Kvistově', de obrněň A
postaven na Jiráž prot i. věcmtouhám Ušleesnýma světsrýe, píati.
sklonu připodobnit, se sYétu,Vliv světa 3. těla de vé2bnýa silný,
ZhameníKusta ujcčišova: Áno„neustělJe připomíná, Že jest ukřižováts Kristem;,'ířím víceto plstí okarakteru nvěceníkné.atva, D6
stané dsovyvedy spolluvederi "popuFÉSDÝM,hiorrrehioicm rázem v Gizkvi
k. jednotě života E:Krissém. „křestem má podti nallerarno LOKÉHřímzení Církve; nesneboť se S904luůčastní oběši Xrishovy a svétostného:
života Církve, K fomu dostávají mec Z0 křvu 5Y4, přobožojsou SD0
jení 8 Krisven Veleknězen, m< n

I ve věřících. jest přímá Závislost a.sic“ svátosonými korak=
tery amilostí na kněžství X1ristově 3 tato rávislos b se vozšiřujedo duší tak, že modlitby věřících jsou zvřislé na modělibě Církve,
věřící se mají modlit spolu. s Církví « S Kris CH soukromýživotduchovní, zviššť©ěpěs bování a vzrůst nadpřirozených otnosti víry,
naděje„lésky,Statočnosti „rozuuností„mírnossi a 8906avedlnosti. „sd
Je zovislý na Oběti a svátostech Církve. Duchovnížívot botiž :
vzrůstá a věměhá se u svajostnýcn pramenů(milosti, v lituraickýchmodlitbách a Bič.Ano omnimýSA x srdce s Veloknězem — KTis$ýc“ a
Církvi. CírkevP životů víry,bo je nadpíirozenéhopoznáníBcha,životom adějš, která kotví v nskoňečné dooroté Mt a živok.m“
lásky milující Bohajako největší dobro 1 " áhi adhnorors Deobo
nun 68V% | |

+Církev žije 2 tohoto siova, které zaujímá Boha a vylučuje
vše; Go je mimoBoha.jako neeabeně a ubohé, co nesbaší ua tlidně=
ní lidské duše, Je tedy jasné, ŽEduchovníčživot nemůževůst jinde
neš na půdě Církve, která napoučhá duším k účastí na Živobě věčnémŠ Ví

skrze svátostné pramen„ Žáčnájiná snaenice, ktorou nevěúipil Otecnebeský, nexůše 1“st ani přinášet. plody. Proto závislost našeho pde
svěcení naVelcrnózi Krtstu skrze:Církev jést nesrituž 1napomáhánám dostat 66 z úzkosti vlastní ubohosti „dorozměr!a života dítek Božích,



Církev tedy věrně obnovuje památku na svého Ženicha Krista,kte
rý ji přikázal 4+" To činte na moupomátku! n Všechno, co Cirkev
vykouává, nese na sobě stopy Kristovy, zapsané hluboko do paměti a
do srdce Čirkve z prvního liturgického úkonu Kristova na Zelený —
čtvrtek, v předvečer svého utrpení. Vše jest označenopanátkouobě
ti a usrpení Krisbova, Věrnost památkyna Krista zahrnuje v Církvi
jak každodenní pcesvátněčtení epištoly a evangelia při oběti mše SV.,
tak až po nejmenší podrobnosti zaznamenané očitými svědky, které
Církev denně pronáší 1+"Vzal chléb do svých svatých rukou, požehnal
a lámal a řekl + vezmětea jezto +.. podobněi kalich s vezmětea
pijte, toto jest krev má. *

Tato živá památka v Církvi a věrnost Kristu vede celý život
Církve a jejich udů. Proto Církev není smutní ve svémvdovství“zde
na zemi, i když cslavená přítomnost Ženicha Krista tu není, přece
není zbavena jeho přítomnosti, jeho Života a jeho posvěcení,
Vigilie a sváťky Církve jscu živé památky obnovující Krista rozdá
vajíčí OSyobozujícísílu amilost Kristovu. Zvláště oběťCírkve
je totožná s obětí Kristovou na kříži,

Církevní obřadymají účinnost živou, kněžství Kristovo v Círk
vi jest zdrojem všech jajích úkonů +,ty námdávají voházeti do chrá=
muŽivota a svatosti Kristovy + Girkev reprodukuje Krista,ebnovuje
jeho stavy života, utrpení ,omrti a vzkříšení a dává možnost z nich
žít a uzdravovat se +1" NebcEsíla vycházela z něho /z Krista/ a
uzádravovala všechny, *

Přes to, že historický, pozemskýživot Kristůvjest vzdálen,
nejsou vzdáleny účinky jeho života a smrti, Vše, co Církev konályjeuch a život, Život Cirkve a všech jejich udů, kněží i věřčících,bere
učast na věčné činnosti Boží 3"Můj Otec dosud působí, i já působím,"
praví Kristus, . |

Uprostřed zmatků a pozemských žádostí duše unavena zmítánahorečkounejistoty a slabosti máse naučit volit a rozhod o
v at „.Tadyje pravýpramensíly vůle, V životě křesťanskémmáná
být převahy síla rozhodování vůle nad šnahou a nestálou měrlivostí
citů, vášní a nálad. Služebník Boží je pevný ve vůli zakobtyná na
dějí a láskouv Boha.,Nejlepší a nejjemnější a nejhlubší radost ne
ní možná, leč na půdě Církve, v lůně jejího života, Vše, co tryská z
Církve, je ryzí a čisVvé,proto i radost šivot z kněžství Církve
jest ryzí, pravdivý a čistý. Z oběti Církve Se obnovuje její věčné
mládí i v duších lidských, její velká radost často plesající ve chvs=
lozpěvech a hyznech a ŠÍŤÍ sc-jako vůně/“ sinxit te Dous oleo leatitiae "/£

Ze:vzhahůCírkve k Věleknězi Kristu tryská i ryzost a čisto
ta víry, že nemůže podlehnout jiným naukám rodicím se mimopůdu
Girkve jako plevel z rozkladu 1 " Já jsem 8 vámi po všechny dny,
až do skonání světa. “ Církev svýmrTyzínsvětnem víry, z účasti na:
Boží pravdě, obnovuje světlo v duších a rozšiřaije je v nich, takže
vzniká v úuších ozářených nové poznání Boha i světa, mají nový pohlel
a vidění život + " Blahoslavcní lkající, nebot budou potěšeni + ble“huslaveni,kvožílaňnía žízmpo Shrovadlnosti+ňebotbudannase©
ni o ex m

| Vítkovjest oděnai novoukrása a jost celá přednětemzalí=
js ní Božího 22 do nejmenších podrobností. Duchsv. ji obdivuje P
jak=.královůu stojící vedle svého Ženicha Krista a oděru nádhernou

jeho Svatosti až do zlatých třásní jejího kněžskéhoroucha, Církev
žije živoVe:Kristovým, dýchá věčnou láskou, je vedena moudrostí |
Boží,Ilturgič-nás uvádí do spuluživotaz L "Šasti na těchto drahocenýchdarech B-živbh. sí
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,. Do světla Kristova a do:požehnání (Církve zahrnuje i množství
hmotnýchvěcí, aby.vše sloužilo člověku k jeho posvécení, Síla |
oběťi.se rozlévá i na stvořené věci 1 stvoření samo.bude osvobozeno
z otrootví porušení a povýšeno do svobodý dítek Božích. Abyčlověk.
nebyl otrokemstvořených věcí a tiživých náklonností: tělesných proto i stvořené věci jsou žehnányCírkví a jsou závislé na osvobozu«
jící obětiKristově, Jako.paprsky sluneční se Dozestírají nů zemi,
tak zaujímá duševi:Íprostor posvěčujíci a osvobozující jas oběti
Kristovy stvořené Církvi, " Jsmakrálovský národ kněžský ", proč:
tedy.lidé. žijí svým ubohýmvyhnaneckým žpůsobem života ? '! Užnéjste vyhnanci a cizinci, nýbrž jste občanéBoží, důvěrníni Boží, "
4 Simile est regnumcaelorum thesauro.abscondito in agro, duemovn
iávenit homovadit et vendit univeřsa gůaehabet eč emit agrumJlum.“

Kněžství Krsaběro a odbýt liturgický
atp00 nh Je a „» ->. P (a mj al „ am + M“
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Kristus se stal veleknězemNov.Zákona, Sv.Pavel ve svémJistě.
/Hebr./ kreslí jasně a dokonale.osobnost tohoto Vellekněžepodlá:
páduMelehiseédechova.V němžse shíhá vše, co jest krásné v přiro
zeném řádu Stvořených věcí spolu s nadpřivozenýmřádemmilosti a.
lásky Boží, v Němbe spojuje naděje BU, Zákonag bohatstvím !7,záko
nas; časnost„a věčnost. Se spojuje v nevýslovné osobnosti. VelekněžeKrista, o

Podle sv, Pavla kněg je:vzat“ z-lidu a jest stanoven jako Zá=
stupoe: a repřesentant lidu, aby ve jménulidu. zastupoval břed bvám©
ří Boží“a přinášel Bohukult jemupovinný, aby obětoval uúavya oběti
za hříchy. Tento obraz kněze podle SV4Pavla patří : „PředevšímKris tujeko nejvyššímu ze všech kněží, protože ostakní kněžílovitičtí
byli jen obrazemKrista-Vcleněze a novožákoňní kněží jsou jen re«
proosentanti a zástvpci Kristovi«

| Kněz„jest tedy prostředníkem mezi.EBoheu.a lidmi, zprostředku=je dary Boží lidu, sbližuje Bohaa lidi, včci Boží a věci lidské;
proto musí být sámblízký Bchu,.mé=li sblížit Bohalidu. Wosi |být
i blízký člověku, aby mohl sblížit člověka s Bohem..

Už tyto povšechné znaky kněžství ukazují, že Krisbus: Se stal
Voléknězema vý m vtělenim,. Vtu chvíli, kdypřijal
přirozenost lidskou, bylo jého člověčenství posvěceno a konsekrová“
no tím nevýslovnýmposvěconím plynoucím ze spojení se SlovemVéč
ným,Osobnost Syna Božího zavjímá místo v lidské přirozenosti, takže"to svaté, có sč narodilo z Marie Pumny,je BynBoží, " „

-© Přirozenost lidská v Kristu de nejblíže x věčnýmpramenůmvšeho
posvěcení t,j, k Bohu, je spojena v osobě VěčnéhoSlova n tak při
TOoZeKRtějest omilostněna odstatným posvěcením a je naplněna *pl
nosti milosti a vravdy, " aby se Stala příčinou3 pramenemnašaho
posvěcení, kajeje na obnovu4 posvěcení člověka je «:l€ upouvášanA
tohoto VeléknězeKrista, který můžeposvětiu v$cchnypřicházející
k němu, Sv. Pavel zaznemnává.ukon Velcknéz e Krista v okámžiku jeho.
posvěcení vtělením, ktexý pronáší 1 ". !chtěl jsi obéti a zepalůza hříchy, připravil jsi mí tělo. Proto jsem fexk:4 Hc pžři onázím
Božo, abych vykonal vůli tvou, " /Eebr, X.5<7/ Odstraňuje: oběví Bř,
zákona, bére na sebe posvěcení Boha- člověka, aby začal nový Život,
aby obětoval novou: obět, aby se stal. prostředníkem mezi Bohejiadmi

šž
ěž
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Proprostřednictvítak vznešené a veliké,
aby napravil vše, čím se člověk poskvrnil, aby obrátil člověka k
Bohu, aby člověk byl znovu posvěcen a byl mu otevřen přístup do
věčného života, Kristus jest předevšímnejlepším zástupeem a re
presentantem lidu. Más nimi společnou přirozenost lidskou, při
blížil se člověku, sámse stal člověkem, bere na sebe přirozenost
podrobenouutrpení a smrti, žije s námi život lidský, bije jeho
lidské srdce, má Soucit se zástťtupem,který hladoví a jest rozptý
lenc jako ovce bez pastýře, pláče nad smrtí příťele Lazara, přesto,
že ho vzkřísil z mrtvých. Kristus žije lidsky,aby soVěvšempřipo
dobil svým batřím kromě hříchu. On měl zbavit člověka hříchu a za
dostiučinit zan, proto nemohlvzít na scbe hřích“ Je tedy blízký
člověku, ale jest to Velekněz svatý a neposkvrněný, který nepotře
buje denně jako jiní kněží obětovat nejdříve za své hříchy a pak
teprve za jině, ,

Svaté kněžství Kristovo sbližuje nás s Kristem, neboť v jeho
přirozenosti lidské je naše přirozenost. Obětoval-li pak svou lid
skou přirozenost, byla obětována s ním i naše, aby i naše přiro
zenost povstala k novémuživotu a k věčné slávě,

Kristus jest Veleknězuniversální, neboť zastupuje a repre
sentuje všechny lidi a to tak, že ve všech svých úkonech svého
kněžství, ve svých rozmluvách s Otcem, ve své úzkosti na hoře Oli
vecké, ve svém utrpení na rozmluvách s Otcem, ve své uzkosti na ho
ře Olivecké, ve svém utrvení na kříži, jedná za nás a jménemna
šim, Vidíme, jak Písmo sv. zdůrazňuje, že vtělení a vykoupení se
stalo pro zadostiučinění za hříchy, pro posvěcení duší, pro
ospravedlnění a omilostnění. |

"Jenž pro nás a pro naši spásu sestoupil s nebes, “*Velekněz
Kristus nejedná jako Prostředník mezi Bohem.alidmi jen v době
obětí na kříži, nýbrž po celý svůj pozemskýživot, proto život
Kristův na zemi byl ohromujícím a velkorysým ukonemliturgickým
t.j. kněžským,zprostředkujícím spojení Bohas lidmi a'člověka s
Bohem.Kristus = Velekněz zároven může být prostředníkem u Boha,
protože je věčné Slovo, věčná Moudrost Otcova, vychází od věčno
sti z Otce, Skrze ně všechny věci byly stvořeny a uspořádány, Je
to Bůh člověk, který je naším prostředníkem. Proto podmínkypro
střednictví a tedy kněžství jsou nejdokonalejší u Krista, Nelze
si myslit dokonslejšího representanta lidu u Boha, než právě Boha
člověka, vtělené! slovo Boží, který vede a zastupuje naši při před
tváří nejvyššího Boha. Proto jeho úkony, jeho modlitby, jeho oběť
a utrpení, které vykonal jako Velekněz N,Zákona,mají zvláštní ráz
dokonalosti a vznešenosti, mají zvláštní hodnotu předtváří Boží
a svou účinnost pro posvěcení. duší, Duchovníživot lidský připoje
mýk slavnostom: a úkonůmvelekněžským Ježíše Krista nabývá zvlášť
ního lesku podobnosti s Kristem, Sv.Pavel zdůrazňuje křesťanům.
tuto podobnost a velikost života křest. z velekněžskéhodíla Kri
stova. Porozuměnýsv, Pavla o tomto vlivu Krista Velekněze je tak
dalekosáhlé, že převyšuje běžný a povrchní způsob chápání a života.
Kristovo kněžství trvá na věky ; začalo vtělením v lůně P.Marie,
vyvrcholilo před svatou obětí na kříži, ale trvá na věky i po
vzkříšení a oslavení Kristově. Sv.Pavel praví, že Kristus posadiv
se ve slávě svého Otce, nepřestává interpretovat %anás u Otce.
Liturgie života a smrti a vzkříšení Kristova trvá dál, nebot trvá
Kritus na věky oslavený ve svém člověčenství, ale též ve své GCírk=
Vi, Ve svém mystickém těle. Zastupůje nás dále před Otcem,evými
ranami a zásluhami zprostředkuje a sdílí stále ovoce svého vykou=
pení, svou milost a Boží dary, Mystické tělo Kristovo, Církev má
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AŽdo skonéní světa, slavit „slaviost a diVur=ki <2

:ť <<S

ede sát tob, jak to vyžaduje Boží velebnost, Kricbus „tedy stále
ceprosenbuje ©didstvo a slaví divúureii Církve víbézné a Girkev bo=
jujíocoíose ji „čestní svým způsobem, jak ji naučil Xristus.Ži jem>
životem věčným, Církev učí duše chvalozpévům o milosrdergtví požím,slavíme slavnost nejev, Trojice užzdc na zomi, přopojení ke kněž=
ství Kristovu;

LOD

gii života, s40tia slávy Kristovy. Věschnyvěkya všechnygenerace
jsou účastny věčného.kněžství Kristova mj„Losrdenstvím a posvěc6—
ním, milosul-2 účastí na věžiémžívobězískán'émZriotem,Krisbus
pokračuje zéroveů i VZ,svém cslavcnén člověčensvví v úkonech podřízení člověka Bohu, v Úkonscho5i a slávy, kterou Bůh od člověka

zasluhuje A KLUCLOUUL.činyčr sém za sebe čOepřel, nobo nedává a ne=AT
s

. n .1
a

y
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Podivuhočné jesh to na tomto Kristově dile kněšňství, že věří
což js0u Spojeni 8 Kijs5enmnejen z evrějším způsobem jsko připsaní
členové Cízkvo, hyoerž vaitřním = Živoucím spojením a ovo tudo
vnitřní jednotu s £risveu j5me orávě zaslupování Kristen, NeJVYŘm
ším rTenvosgentantem lidu před nejvyšš P Spravedlnostií. Právní túcbLož=
nost naše s Kristem námznoručujů tybéž výslodky, jakých dosáhiKristus, Nesomoena ové dněi ve svátostných karakterech neznišitel=
ně znamení naši právní dotdžnosui s Kristem, s jeho utrpením ©
a„oběší, s jeho uxozy liturai okýni., Woco konal Kristus a koná. na
věky, má sycn Ooddyvua ozvěnu ve všech křestanech, Kteří mají nascbě znanení karokbtevukřtu svatého a proto se stali ratolestmi na
stčome Kvisuové a Kristovi.bražťi, josouduchovně znovu zrození 8

7 Pe - K KA + « „ 2. 7.» »Krišťemažijí z Krista adosbávají jeho živet a sílu jako údy č
hnož těl.

A Zě5víeee Joma nos „A4 yo , 2., ,| o KvisVen jsma Be znovuzřodiii z Důcha Sv, a z vody, 9 Nim jsme
a M C z, “ £ “ 3 -- = i „3 n '.. . m- nd u ZE , — 4 >byli odbřezáži, nu ruzou ALáSKkou,n$drá obřizhou, kderá značí cdlo=

-3 , s bye 7 2 - TT - PÁ poolEM A er +4
žcní stnvého clověéka běžesnébo jznboč S14,2, , Kane Zi5 bedy novým

Se Ý n "1 2, „ř PTTH r s 3 “ 3 * 4 < + má r ""oxohocovníimzvůsobem., Med.Li ii se Éristus, píabilo Bo nán, abychombvíij 96uve=rá ro 7 oo měl no fi ee 3m o Sxr“í -T EA IZÍSVDOGÚEHiV LA dě č D4 DLLUakLaia eno Slévc, Zamřelmeli
-„* maP „P — „A ; 4 v) > -3 .--, r „Z s © „1 © „K mp- c“KriSUUS5,S.85imuniráne všichni, abychomvšichni bylá poxřtěéni do je=+ ře > oĎ 4 . -M „M n - ? . m -=s

DOSUMĚ Zm: abyoconomZk zZzezúřk4l svým hříchům. Vstal=lix- P ď . A, „P = o /. “ ex „M P *Kristus z uvových, stal 80 prvorozený a pévaí vozi svými bratřími
< nb% 3 be ně ran ; a +A způsobí, Ze jeho bravři budou mít vodil ra jeho slávěó, Kněžství
Kristovo jes“ Ucudálost Boha člověka, z níž sc vodí vý ŽÍvVoUtDU JU“ UO „DU PALA Zm9 a aabkZ2BE £ Deka MLOVY ži V“ pf O
Čl DVĚ s
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