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„Učte se ode Mne, ne- ,
boť jsem tichý a_pokorný Č"
srdcem, &tak naleznete po

koj duším svým.“ '

' Mat. xr, 29.

-S povolením duchovní
vrchnosti _vydává.

PLAClIllJS J. MATIION;
kněz řádu sv. Benedikta v Raj

bradě.

„Jeden jest učit-cl
váš -— Kristus.“

Map. XXIV, 11.

Ročník ll. Leden 1868; číslo“ 1;

Obraz Božského Srdce.

© Srdce Božské, Srdce Páně,
Proč zovito jsi bodlinami, ,

'Co rdí se krev v Tvé svaté

ráně, _

Co šlehá plamen sedli'naná?
A prostřed žáru co znak kříže,

Co paprsků“ těch ' “ohtčjíéstře
ly? ——

„To vše vás _ke mně láskou
víže,

, By láskou duše v_aše?*vřely..
.Že koruna mne z trn_í,jímá;„

Že nachem krve rána zeje,.j
Že plamen ru_dý křížek-třímá,
To dí, že svým “Pan kříže

přeje.

Že plamen záři stále sdílí,—

Že paprsků se leje jasno,
Tím Pán tě učí, ze vší síly
Jej milovač že, jestič 'spasno.“



Našimi1jiným čtenářům..
„Škola Božského Srdce Páně“ začíná II. svůj ročník“a ačkoli pro

mnohé neshody ani co do úpravy a co do příhodnosti vycházení tak se všechno ne
mohlo vždy učiniti, jak jsme si toho přáli, těší se nicméně z mnohem většího úča
stenství, nežli se toho i největší její příznivci nadáli. Veledůstojní biskupové česko—
moravští schválili a odporučili ji všickni v běhu minulého roku svému duchoven
stvu, jež na mnoze hned na počátku jejího objevení na ni lid obecný upozornili a
o rozšíření její dle možnosti se přičínili. Časopisectvo národní katolické pouká
zalo na vhodnost a potřebu její pro nynější časy, jež dobře ocenilo její směr, který
jest pěstovati pravou zbožnost, jenž jediná s to jest odchovati šlechetné, silné
duchy a obětivé syny své vlasti.

Že ale předce mnoho ještě katolických Čechoslovanů „Školy“ jaksi se štítí,
jest příčinoupřednějejí jmeno: kole. Božského Srdce Páně. Nemůže býti
tajno žádnému vzdělanějšímu, který nestranně soudí, že tento odpor, toto štítění
se všeho, co se ukazuje býti zevrubnějším životem dle zásad sv. evandělia, jak jej
sv. otcové (jichž každý větším byl mudrcem, nežli nynější ňlosoíi všickni dohromady)
a sv. církev katolická předkládá, že toto šítění-se výkvětem jest toliko novo
dobého neznabožství, totiž oněch zásad, které s toutéž neústupnosti a tvrdošíjností
v cestu se staví všemu, následkem čeho člověk ve všelikých případnostech života
těšiti by se mohl býti katol-ikem, s jakou pracují o zvelebení věd směřujících
bezprostředně k vezdějšímu blahobytu a obveselení. V tomto nacházejí lidé toho
nového náboženství (vlastně nenáboženství) vrchol svých namáhání a svou největší
slávu. Proti tomu, lidu práce usnadniti (avšak pracující lid nemá z toho ve skutku
praničeho) a vezdejší život jaksi osladiti, neměl by sice žádný ničeho, kdyby nebyly
tím mnohem vyšší potřeby člověka, totiž týkající-se jeho duše nesmrtelné, zaned
bány; jenom tenkrát by se mohla církev katolická a vše, co z ní plyne, vyhlašo—
vati za nepřítele vezdejšího blahobytu a za překážku pokroku vědy, kdyby se člověk
ničím jiným nelíšil od zvířete (a ničeho jiného neměl též k očekávání), než vytříbenější
chytrostí a nenasytnější lakotností, totiž kdyby člověk nenesl na své duši žád
ného obrazu Božího aniž pro věčnost určen nebyl ale tělesnou smrtí zhynul celý
na vždycky. Takové lidi církev sv. arcit nikdy neuzná a vždy bude proti zása
dám a vědám, které člověka takového, jak nyní řečněno na těle i duši smrtelného
si představují a naopak nepřestane býti osočována se vším, co z ní jest, od novo
dobé nekřesťanské (tak zvané) vědy a zvířecích lidí, protože. mají za otce svého dábla.
Arcit řeknouti, o kterých díme že se štítí tohó'- „Božského Srdce Páně“,
řeknou, že nesouhlasí s novodobém (ne) náboženství a že jsou přátelé církve kato
lické. Nechat; budte ale důsledni. Základní učení církve katolické jest, že Bůh
tak velice miloval svět, že Syna svého, pravého Boha, seslal, aby se vtělil, přijal
lidskou přirozenost a nerozlučně s Božskou spojil, aby svým .33 letým chudým a
namahavým životem a konečně svou nejtrpčí smrtí pokolení vykoupil a milosti
vydobyl, jimiž by se lidé dědiči králoství nebeského stali. U člověka považuje se
z důležitých příčin srdce středem, sídlem pocitů radosti a žalosti, hněvu a lásky.
Byl-li a je-li dosud Ježíš Kristus pravý člověk, pak mu nemůžeme upírati, že má
totéž srdce, jaké my máme, střed radosti a žalosti, sídlo a zdroj oné nevyzpyta
telné lásky k nám, pro kterou tolik a tak velikých prací vykonal a dosud koná pro
naše vezdejšíi věčné oblažení. A tuto lásku nepochopitelnou živě si představiti



v nástrojí jejím, abych tak řekl, v nejsvětějším Srdci Bůh-člověka, a ji vzájemně
jak sluší milovati, to by mělo býti _přepjaté, nerozumné? Když se za našich dnů
pro snadnější pechopení všechno takřka názorně vyučuje, nesměla “by se věda všech
věd, nesmělo by se to, co pro nás největší musí míti ceny, totiž že jsme milování
od Bůh-člověka srdcem jeho Božským a spolu lidským, taktéž názorně a srozumitelně
.vyučovati? Nebo v této lásce Pána nejvyššího a milování nejhodnějšího, pozůstává
největší důstojnost,“ pravá-blaženost člověka. Proto na jmenu: „Božského Srdce“
mohouse toliko ti uraziti, kteří o té věci jakož i o lásce Boží k nám „vůbec,nikdy
nepřemýšleli, aneb ve smýšlení a jednání ke straně patří novodobých neznabohů,
jejichž cíl jest i všechnu víru v Boha vyhladiti a na místo toho starého Boha, sebe
sama, člověčenstvo, jak praví, postaviti. S těmi tedy jdou, kdo nekráčejí.s Kristem.

Druhá příčina nelibosti proti„ Škole BožskéhoSrdce Páně“ jsou ty častější
modlitby a povzbuzování k modlitbě. Avšak toto jest předpojaté mínění o našem
časopisu; jak často ve „Škola“ modlitby se uvádějí . a že i -o. věcech ,k pobožnosti
povzbuzujících „Škola“ pojednává spůsobem zajímavým _a zábavným, o tom mohou
a musí toliko čtenáři její dosvědčiti. Jestit ale, modlitba něco člověka tak zneucti—
vajícího, za což bychom se styděti měli?, Lidé se vychlubují, když s nějakým-veli
kým pánem „směli promluviti; jest Pán Bůh náš menším pánem, než kterýkoli kníže
tohoto světa, jest On méně bohatým-aneb méně štědrým, než kterýkoli milionář a 'vy
hlášený lidumil? Zajisté že převýšuje všecky svou slávou, bohatstvím a štědrotou.
Předce ale“pokládá se to za maloučest, s ním rozmlouvati (což jest modlitba) ano
nyní považuje se to od mnohých již za ne'čest. Není to převrácenost? Modlitbu
zavrhovati může toliko ten kdo si Boha pranic nevšímá, nevěda ani kdo On jest,
aneb kdo o něm ničeho neví ani věděti nechce Takových lidí jest bohužel mnoho
za našich časů, & jsou to dítky onoho novodobého (ne)uábeženství, o němž jsme se
již zmínili, které má zásadu, že „člověčenstvo bude si samo .prozřetelností (Bohem),
když již dlouho za to trpěti muselo, že příliš dlouho na jiné vymyšlené. prozřetel
nosti počítalo.“ Lidé takových zásad, jakých již, dosti jest slyšeti, nemohou se
modliti, toho nebude žádný popírati, jim se zdá býti modlitba pošetilostí. Nikoli
ale věřícím křesťanům; nebot ti v ni nacházejí svou největší sílu a poslední útěchu
ve všelikých protivenstvích, jí se šlechtí a vzdělávají.

Duch církvi sv. protivný pronikl již všecky stavy společnosti lidské, vy
nechal jedině — bratrstva katolická. Jich .on nechce ke svým záměrům použiti, on
je usiluje toliko vyhladiti. Proto se nachází v nich ještě nejvíce ducha křestanského
a rozsoudní správcové duchovní dobře to poznali a vždy se snažili, bratrstva rozšiřo
vati a duch v nich dobrý dále pěstovati. Z té příčiny určen jest náš casopis nej

.piedněji bratrstvím, aby tato dopomohla provésti úmysly Ježíše Krista, které jsou:
posvěcení a pravé oblažení člověčenstva. Doufámepevně v Boha, že
učiní, aby bratrstva svůj překrásný účel za našich dnů poznala a jej dosáhnouti se
vynasnažila. My zajisté neopomineme dle možnosti k tomu “přispívati a ve spojení
s velebným duchovenstvem a všemi spravedlivě soudícími křestany dočkáme se té
radosti, že zdravý rozum zvítězí nad pošetilostí bezuzdnou, a že právě ten prostý a
nezkažený lid, který v četných bratrstvech se shromažďuje, nástrojem bude od Boha
vyvoleným, aby jeho zachovalým životem a upřímnou modlitbou pravá osvěta a
pravá svoboda, jakou nám podává láska našeho Vykupitele, v oblibu přišla
u národu našeho. '

1*



Stanovy „apoštolátu modlitby.“
Apoštolát modlitby, jak se naši čtenáři z minulého roku '(čís. 2; na straně

38 a č. 4., na straně 102) upamatují, jest spolek horlivých křestanů, kteří v nedo
Statku jiných prostředků modlitbou dílo Pána Krista a sv. apoštolů provozují.
'Krásný ten 'spolek utvořil se roku'1844, 3; prosince v semeništi kněžském v městě
Puy v jižném Francouzsku. Po nejprv byl schválen tento Bohu milý spolek od'sv.
Otce Pia IX. roku 1849, když v Gaětě (městě v Italii) jako v zajetí se sdržoval;
později 10ku 1861, 26. února udělila mu Jeho Svatost mnoho plnomocných a ne
plnomocnýeh odpustků a 8'. dubna téhož roku byl do arcibratrstva Božského Srdce
Ježíšova ve chrámu Maria della pace v Římě přivtělen.

Při neobyčejně rychlém a mimo nadání velkém rozšiřóvání spolku,-ineho
v krátce čítal 've všech pěti dílech s'věta údů na tisíce, bylo radno, aby stanovy
jeho, které dosud toliko od biskupa diecése le Puy-stvrzeny byly,- od viditelné hlavy
církve od sv. Otce v Římě schválení a potvrzení došly. To se také “stalo 12. září
1866; Pius IX. stvrdil stanovy spolku, jejž před 18 lety-co velmi spasný-byl schvá
lil, jak je 8. Congregatz'o Eppo'rum 'et Regular—iampe'bedlivém- skoumání za nej
lepší byla uznala. Jsout' tytéž, jak jsme “je minulého roku ve ;„Škole“ na straně
38. v krátkosti udali, až na tu změnu, že přivtělí-li se do apoštolátu- celá nábo
ženská shrómáždění (kláštery, bratrstva a jim podobné), jmena jednotlivých oudů do
seznamu se zapsati musí 'a nikoli pouze shromáždění jednoduchým jmenem.

Nebot co v článku 4. “stanov stojí, že opisy každé'ho- seznamu k hlavnímu
řediteli zaslány býti mají, co by zajisté -s mnohými těžkostmi spojeno bylo, jest
ustanovením z 24. “května roku 1867 od Jeho Svatosti (což jSme důvěrně očekávali
a proto celé stanovy spíše ani neuveřejnili) na prosby veledůstojn. biskupa le Puy—
ského smírněno (viz NB:)v ten smysl, že se opisy nemueívzasýlati, aniž že odevzdání
lístku“ zápisního v pádech nemožnosti podmínkou jest přivtělení-a získání“ odpustků.

Když tedy ku př. farář aneb představený duchovní společnosti, kláštera,
bratrstva'atp. faru, klášter, bratrství atd. do apoštolátu přivtělí a-agregační diplom
obdrží, nemusí již všichni farníci, všichni oudové kláštera bratrstva atd.. do apo—
štolátu přivtěleni býti, nýbrž farář, představenýkláštera, bratrstva atd dostává.
vlastně tím toliko to právo, seznam ou'důvésti a.kdo ei-toho přeje
jej zapeati a listek přijín'raci jemu odevzdati; jinýchobtížímimopotřebné
poučení a povzbuzování není s tím spojeno, a ten seznam nemusí se nikam zasýlati.

Nový rok společenský začíná, slušno ano 'potřebno jest, *abychom i' my
nový a nikoli starý rok svého duchovního života začali, abychom se v duchu ob
novili a byli-li jsme již dobří apoštolé modlitby, abychom se stali-—ještě lepšími.
Proto nebude zbytečné, když místo všeho poučování o apoštolátu hned na začátku
jednoduše jeho stanovy postavíme. Z dobrých příčin podáváme je předně původně
v latinském jazyku, pak ale i ve svém mateř.ském

Statuta pro pia Soeietate Apostolatus Orationis.
Art. 1uu. Apostolatus Orationis neque sodalitas neque'confraternitas proprio

dicta est, sed potius foederatio quaedam precum, ad quam ineundam non privati
modo ůdeles, sed maxime piae ňdelium Societates invitantur. Non magis igitur ac
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Associatio pro Fidei Propagatione,_ gui-_.in auxilium venire conatur, conditionibus

Confraternitatum institutioni praeňxis subjicitur.
'Art: 2... Sola conditio Sociis Apostolatus Orationis imposita', ut piivilegiis

huic Assóeiationi' propriis frui pessiut, ea est, ut nempe intentiones OmnesSSml Cordis
Jesu sibi proprias faciant, offerendo Saltem semel in die suas “orationes, actiones et
dolores pro intentionibus pro quibus ipse Christus Duo continuo orat, seque in saeri
ficium ofiert, sed maxime pro Ecclesia universali, et pro Summo Pontifice Romano,

uti pariter plO quibusdam aliis magis urgentibus necessitatibus a totius' Societatis
Moderatoro singulis mensibus designatis.

Art. 3u Cum Apostolat'us Orationis Archiconfraternitati SSmlCeidis Jesu,
Romae in Ecclesia-.dieta .— della Pace — institutae, aggregatus fuerit diplomate
diei 8. Aprilis anni 1861; omnes fideles qui Apostolatui aggregantur, Indulgentiis,
a_liisque gratiis spiritualibus dictae Archiconfraternitati concessis, ipso facto
frui poterunt.

Art. 4.1.. Religiosae Communitates. quibus in pia liac precurn foederatione
primus _locusdebetur, ad_eam ineundam specialiter invitantur; _ipsaeque eae in illa.

admitti poterunt quarum regulae obstant quominus ullum novum onus sus ipíant,
cum pro onere minime haberi possit suarum intentionum unie cum intentionibus
SSmlCordis Jesu. Aggiegantur porro hujusmodi Communitates per insmiptionem
nominum singulorum membrorum, quae adscribi petunt, in catalogo a Superiore
cujuslibet Communitatis de lieen'tia Moderatoris totius Societatis faeiendo, et ad
hunc in copia -transmittendo,'ut in catalogo generali referatur. Ipse Superior sehedas
aggregationis a Moderatore generali edendas singulis tradet.

Art.. 5m- Eadem nations aggregaiji .poterunt p_iae sodalitates, Confraternita
tes, Hospitia, religiosi Convictus, imo integrae Paroeciae. Verum singula haium
Societatum membra, quae Apostolatum ingredí cupient, in peculiari catalogo insoli
bentur, et schedulam aggregationis a Superiorie, velParecho, vel ab alia. persona
per Mederatorem generalem, vel centralem Direetorem designanda accipient; neque
ideo ad Apostolatum pertinere desinent .quia ex Societatibus in quibus fuerant
aggregati exibunt.

, .“.Art 6ns Ipsi illi ňdeles qui ad Communitates e_t Societates ut supra Apo—
stolatui aggregatas non pertinent, in Apostolatnm cooptari -,poterunt si eorum nomina
in catalogis, quae in singulis his Communitatibus et Societatibus servantur, inscii—
bantur, et schedulam aggregationís _accipiant. Uniuscujusque poryo erit diem
aggregationis eligere, qua Indulgnntiam- Plenaiiam pro aggregatione concessam
lucrari _volet.

A1t.7ua. Univeisae Associationis Modeiator non solum schedas aggiegatio
nis ipse emittet veium localibus Moderatoribus facultatomconcedeite poterit similes
'schedulas, determinato numero, suo nemine emittendi.

A1t.8ns In singulis regionibus. ubi Apostolatus Oiationis jam propagatus
est,“aut in posteium propagabitur, _licebit geneiali ejus Moderatoricentrales Dime—.
tores instituere, qui diplomata aggregationis Communitatibus, Paroeciis, et aliis
Societatibus tiadent; quamvis autem-barum nomina generali Moderatori transmittenda
sint,- valebit tamen aggregatio ab eo-die quo diploma a centreli Directors aecipietur.

Art. 9% In“ qualibet'Diocesi Associatio in postel-um non tiet, nisi prius-ac
cedat consensus -respecti—viOrdinarii, cujus praeterea. jurisdictio super Sociis suae
Dioecesis sal'g'aesse.zdebetad formam-SSmýanonum, et Apostolicarum Constitutionum.
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Decretum.

SSmu. DnusNoster Pius Papa IXup in audientia hobita ab inflasciipto Dno
Secretario hujus Sacrae Congrogationis Episcoporum et Regularium sub die 27. Julii
1866, suprascripta Statuta prout in hoc exemplari continentur, cujus autographum
in Archivio ejusdem Sacrae Congregationis asseivatur, approbavit et connrmavit,
prout piaeseutis Decreti tenore appiobat atque confirmat. _

, Romae datum ex secretaria ipsius Sacrae Congregationís hac die 12.
Septembris 1866.

A. Card. Quaglia., Praefua.
Locus si'gilli.

' L. Svegliati, Secrius.

, _ (ND.) Ex audientia SSmi habita ab infro Dno SemoSacrae Congnu Episcoporum et
Regulaiium, sub die 24: Maii 1867, Sanctitas Sua benigne annuit precibus Episcopi
Anicien; ac praedicta Statuta ita moderari mandavit, ut Directores looales non
teneantur transmittere ad Directorem generálem proprios catalogos Sociorum; ut
traditio schedae omitti possit iis tantum' in casibus in quibus íieri nequit; atque ut
Diioctor generalis piae Unionis sit unus ex Religiosis Societatis Jesu, a Patre
praepositio genorali pro tempoie eligendus.

Contrariis quibuscumque non obstantibus. — Romae.

A. „CardinalisQuaglla, Praefu.
L. Svegliati, Secrius.

Stanovy zbožného spolku „apoštolátu modlitbyf'.
Článek 1. Apoštolát modlitby není ani _šjodnotaani bratrstvo v pravém

Smyslu slova, nýbrž vlastně spojení-se jakési v modlitbách, ke kterému aby při
stoupili, se netoliko jednotliví věřící, nýbrž obzvláště zbožné jednoty těchto věřících
vyzývají. Nepodléhá tedy'nic více, nežli spolek pro rezšiřování víry, jemuž ku
pomoci přispěti hodlá, předpisům pro zařízení'bratrstev ustanoveným.

Článek 2. Jediná podmínka, již oudovéapoštolátu modlitby vyplniti musí,
aby so účastnými mohli státi-výsad ternuto spolku příslušících, jest ta, aby všechny
úmysly nejsv. Srdce Ježíšova za vlastní si vzali, tím spůsobem, že aspoň jednou za
den obětují své'modlitby, práceza utrpení na ony úmysly,"ve kterých Kristus Pán
sám ustavičně se modlí a v obět "sebepřináší, obzvláště ale za církev všeobecnou a

za. římského papeže, jakož i za jiné nutnější potřeby, které od představeného celého
spolku každého měsíce určeny bývají.

Článek 3. Jelikož apoštolát modlitby 'arcibratrstvu nejsv. Srdce Ježíšova,
které v Římě ve chrámu řečeném — della-Pace ——zařízeno jest, přivtělen byl
diplomem- z '8. dubna roku 1861, mohou věřící, kteří do apoštolátu vstoupili, tím
samým podilu bráti na odpustcích a jiných duchovních milostech, - které jmenova
nému arcibratrstvu uděleny byly.

Článek-4. Náboženské společnosti, kterým v tomto zbožném spojení-se
v modlitbách první místo přináleží, vyzývají se- obzvláště, aby k němu přistoupí-li;
a mohou do něho přijmuty býti-i takové, jejichž řeholy jim zabraňují, novou něja
kou obtíž na sebe přijmouti, an se nemůže za žádnou obtíž pokládati spojení svých
úmyslů s úmysly nejsv. Srdce Ježíšova. Takové společnosti však se přivtělují za
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psáním jmen jednotlivých spoluoudů, kteří chtějí býti přivtěleni, v seznamu, který
od představeného každé takové společnosti s dovolením ředitele celého spolku se učiniti
a jeho opis jemu zaslati se má, aby ve hlavním seznamu umístěn byl. Představený
doručí lístky přijímací, jež od ředitele hlavního se vydávají, jednotlivým oudům.

Článek 5. Tímtéž spůsobem mohou se přivtěliti zbožné jednoty, bratr
stva, nemocnice, duchovní výchovný, ano i celé fary. Ale jednotliví takových spo
lečností oudové, kteří do apoštolátu vstoupiti si žádají, zapíší se ve zvláštním se
znamu a obdrží lístek přijímací od svého představeného, aneb faráře, neb jiné osoby,
která od hlavního představeného a ústředního ředitele určena bude; oni nepřestávají
apoštolátu přináležeti,_ když ze společnosti vystoupí, kterým “přivtěleny byly.

' lánek 6—.-Také oni věřící, kteří k takovým společnostem _a jednotám
jak řečeno apoštolátu přivtěleným nepřináležejí, mohou do něho přijmutí býti, když
jejich jmena se zapíší v seznamech, jaké v jednotlivých takových jednotách a společno
stech se chovají, a když lístek přijímací obdrží. Každému však jest svobodno den přijmutí
si vyvoliti, ve který by plnomocných odpustků„ pro vstoupení udělených získati chtěl.

Článek 7. Ředitel celého spolku bude vydávatinejenom sám lístky při
jímací, ale _můžei místným ředitelům plnomOCenstvíuděliti, podobné vydávati v jeho
jmenu v počtu určitém.

Článek 8. V jednotlivých krajinách, kde apoštolát modlitby již jest roz
šířen aneb příště se rozšíří, může hlavní ředitel ústřední ředitele ustanoviti, kteří
by diplomy rozdávali jednotám, farám a jiným společnostem; ačkoli však těchto
(společností) jmena hlavnímu řediteli zaslána býti musí, platí nicméně přivtělení od
toho: dne, kdy se od ústředního ředitele diplom doručil.

Článek 9. V žádné diecesi nesmí se přivtělení státi, než se svolením
příslušného představeného (biskupa), jehož právomoc nad oudy jeho diecese neporu
šenou zůstati _musí dle posvátných pravidel a apostolických ustanovení.

Dekret.

Jeho Svatost papež Pius IX. vyslyšev níže psaného p. tajemníka posvátného
shromáždění biskupů a řeholníků dne 27. července 1866 svrchu postavené stanovy,
jak v tomto opisu jsou obsaženy, jehož prvopis v archivu tohotéž posv. shromáždění
uschován jest, schválil a potvrdil, jakož je tímto dekretem schvaluje a potvrzuje.

V Římě dáno z tajemnictví tohož posvátného shromáždění dnešního dne
12. září 1866. A. kardinal Quaglia, předseda.

S. Svegliati, tajemník. '

(ND.) Jeho Svatost vyslyšela níže psaného p. tajemníka posv. shromáždění
biskupů a řeholníků, dne 24. května 1867 a svolila milostivě ke prosbám biskupa
Anicienského; anařídila, aby svrchu jmenované stanovy v ten spůsob byly zmírněny,
že ředitelé místní nemusí k hlavnímu řediteli vlastní seznamy spoluoudů zasýlati,
že doručení lístku přijímacího opominouti se může v takových “toliko pádech, když
se stává nemožným; a že hlavním ředitelem zbožného toho spolku má býti jeden
z tovaryšstvavJežíšova, kterého vrchní představený na čas ustanoví.

Tomu nemá nic býti odporno. — V Římě.

&. kardinal Quaglia., předseda.
S. Svegliati, tajemník,



II, Třída ve „Škole Božského Srdce Páně.“
v'Vl

Bratrstvo nejsvětejs1ho SrdCe Pána Ježíše.

(Pokračování)
„Otevřeli na mne ústa svá všickni nepřátelé.“ Thren. 3, 46.

Neskončená láska Srdce Pána Ježíše nebyla vždy odměnou láskou zplacena,
piávě naopak přečasto neuznána, pronásledována, nadužívána! Kníže tohoto světa
(Jan 14, 20) lásku tu nenávistí neskončenou pronásledoval proto, že Ježíš Kristus
přišel na svět tento, aby hříšníky spasil “(I'.Tim. 1, 15). Avšak království dáblovo
právě nepravostmi, nevěrou se jedině mohlo udržeti na tomto světě. Svou nejbolest
nější smrtí na kříži, a otevřením nejsvětějšího Srdce kopím žoldnéřovým, smazal
zápis úsudku, který dábel proti nám svědčící měl, přibiv jej na kříž (Kolos.2, 14)
a tak zbořil skutky ducha pekelného._— Přeukrutné utrpení. Páně jak bylo důkazem
lásky věčné jeho Božského Srdce, bylot zároveň dílem (Luk. 22, 54) mocnosti tem
nosti. A když Božský náš Spasitel vstoupiv na nebesa sedě na pravici Boha Otce
skrze církev sv. katolickou dílo svého vykoupení konává, věčné maje kněžštví,
i věčně spasiti chce, kteřížkoli skrze něho přistupují k Bohu (Žid. 7, 25) tu roz
hněval se drak na církev, a bojoval a bojuje'nepřetrženě proti dítkám jejím, kteříž
ostříhají přikázání Božích (Zjev. 12, 17). Zdálo by se naprosto nepochopitelno ano
nemožno, aby lidé, “aby i věřící mohli *nenáviděti toto láskou věčnou plápolající
Srdce.: Než! lidé, sv'edeni jsouce knížetem temnosti, více-milovali a milují temnosti,
nežli: světlo, 'nebo skutkové jejich jsou zlí, a proto nenávidějí světla, . aby nebyli
skutkové jejich :.trestáni (Jan 3, 19). Jedině odtud. se dá vysvětliti, kterak jest
možno, že po vykoupení Kristovu-tak mnoho hříchů, nepravosti a nevšímavosti, za
pomínání na Boha, kacířství.-nevěry, rouhání, bohaprázdnosti a tím zmaření vykou
pení Kristova, zničení úmyslu toho nejsvětějšího Srdce, alespoň u velikého počtu
duší místa míti může. Dábel se jim vrhne do srdce, ďábel nenávisti věčnou chce
'zníčiti, co Kristus _vlásce věčné postavil. Tak to bylo “od jeho narození až do
smrti, tak od založení sv církve katolické skrze všecka století nepřetrženě až do

dnešního dne, a bude to až do skonání světa. To skonání světa zdá se, že rychle
se přibližuje. Nebot sám Pán J eziš na. slavnost sv. Jana Evangelisty (viz číslo 10
stránku 304 naší školy) blahoslavené Margaritě ráčil zjeviti, „že jeho veliká touha,
aby od lidí dokonale milován byl, ho pohnula, aby se rozhodnul, jim Srdce své
zjeviti, a jim v techto posledních časech toto poslední namáhání lásky ukázati.“
A jakýž pak to byl čas, v kterém blahoslavené Margaritě své nejsvětější Srdee zjevil?
Co pak následovalo po tom “zjevení,a co nepřetrženě jako řetěz ještě následuje. —
Tu k jasnému toho všeho pochopení nutno se ač zkrátka, nicméně postačitelně zdržeti.
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Kornelius Jansenius, od roku. 1630 professor v Lovani ia později- v městě

Yperně biskup, sepsal knihu s nápisem „Augustinus.“- Nazval. ji proto tak, že-se
domníval, jakoby vní jedině učení- „sv. Augustina, učitele církve svaté, bylo .ob
saženo'; 'Hned v úvodu se osvědčoval, že obsah knihy rozsudku “stolice apoštolské
podrobuje. Kniha ta vyšla po jeho smrti 'a spůsobila .tak prudké. spisové potyčky,
že papež Urban .VIII. čtení knihy zcela musel zapověditi. Dokázalo se, že obsah
knihy jest tajný Kalvinismus, čili učení helvetské, a patero vět, jako jádro celé
knihy, poívdvouletém přísném vyšetřování odpapeže Innocencia X. 1653. se odsour
dilo. Přívrženci Janseniovi, vůbec Jansenisté, nemohouce upírati, .že-věty odsouzené
jsou skutečně kacířské, popírali, že-nejsou obsaženy v kníze Janseniově. Z'toho se
vyvinula učená písemní hádka mezi Jansenity a Jesuity, aneb řeholníky tovaryšstva
Ježíšova, kteří poslednější přesnou pravdu církve katolické neohroženě a stále ,.hájili.
Doděchto hádek, jak se zdálo—učených,nejen duchovenstvo, nýbrž i dvůr. královský
ve Francii, parlament i universita Pařížská živým účastenstvím sahaly. Nedá se
upříti, že mnozí z Jansenistů učeností a mravní přísností vynikali-a v učeném
světě velikým jmenem slynuli.

_ Nejčelnější Jansenisté' byli: Antonín Arnauld, jeho bratr Robert Arnauld
z'=Andilly,=Le Maistre de Sací, Petr Nicole, Claudius Lancellot, Paschasius Querull,
Mikuláš Fontaine. Hlavním sídlem šmejdů janseuistických byl panenský klášter
Port-Royal. Klášter ten byl-1233 pro řeholnice cisterciácké založen. V doběsporů
jansenistiekých byla abatyší Angelika, sestra Antonína Arnaulda; po její smrti stala
se abatyší teta její též jmenem Angelika, 'a spiritualem jejich .byl Ludvík-Le 'Maistre
de Sací. Následkem „téhož staly se řeholnice Port-Royalské nejvřelejšími zastáva
telkyněmi učeníjansenistického. Avšak učení to, které—se nesčetnými' spisy roz
šiřovalo, které, jakvse zdálo jen na větší přísnost mravů, _na větší čistotu srdce,.na
hodnější přípravu k přijímání sv. svátostí, působiti chce-, a tudíž se za čistý vý
plinek učení sv. církve katolické považovalo, zvláště. od lidí-- naučených a pohlaví
ženského, jenž se vůbec domnívaly, že Jansenisté jsou toliko přísnější katolíci,..—
učení to není nic jiného nežli pod krásnými slovy ukrytý had učení Kalvinova.
Celá soustava překypuje nenávistí proti stolici apoštolské; heslem 'jeho jest zjevně

-zhrdání rozsudků papežových pod lichými, mudráckými výmysly; od přepjaté přís
nostik zoufalství. a nevěře “vede krokem důsledným přívrženců svých; sahá . na
samého Boha se rouhajic, ano zničujíc vlastnosti jeho a tím samým isamu bytost
Božskou; činí iBoha nespravedlivého ukrutného, který před řízením svým jisté, lidi
k spasení a. jistě :zase k zahynutí zúmyslně stvořil, a. že nelze některá přikázaní
Boží zachovávati, ant prý se dostatečné k tomu milosti od Boha nedává; pozbavuje
člověka svobody, odnímá, mu všelikou naději .a podkopává všelikou křesťanskou
mravnost. Nejsmutnější následek byl zajisté ten, že věřícím jak slovy tak i Spisy
vpravili příliš velikou, přepjatou ostýchavost před stolem Páně, přepínajíceneslýcha—
nou přísnosti přípravu ku sv. přijímání potřebnou,_ ano i. kajícníka i skroušeného a
náležitě připraveného pod vždy novými zámyslyr-od stoluPáně vzdalujíce, “z čehož
jednak :malomyslnost, jednak lehkomyslnost,.vždy ale vzdalování-se' od sv..přijím'ání
nutně následovalo. Stůl Páně zcelavosamotněl; nebo nikdo si netroufal tak čistým
býti, aby směl hodně přijímati. Avšak tím zůstávaly “ubohé duše beze vší. síly ne
beské, hynuly hladem duchovním, padaly vždy hloub do hříchů.

_uOškli-véto kacířství bylo tím záhubnější, že se, jako jiné kacířské sbory,
nesoustředilo„_nýbr_žvyjímaje některých obcí .v Nizozemsku, mezi „katolíky roztl'0u_
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šené zůstalo, a buď tou neb onou zásadou jinak dobré i horlivé katolíky, ano i bi
skupy otrávilo; a spolu-hlavní přípravou k děsné revoluci ve Francii v minulém
století'bylo. Nyní se podívej v, číšle 9. naši „Školy„ na stránku 264, a dočteš se,
že blahoslavená Margarita se právě v té době narodila, do kláštera vstoupila, .od
Pána-Ježíše všecka ta krásná utěšená zjevení obdržela, když nejvíce zuřily spory
Jansenistické. Nyní pochopíš, kterak si Pán vším právem stěžoval nad nevděkem
k čisté-lásce jeho Božského Srdce; proč běduje nad ledovitesti a vzdorovitostí, kte—
rou se láska jeho všecky meze překračující, téměř napořád splacuje. Nyni jasně
poznáš tu nevýmluvnou zázračnou, věčnou lásku Srdce Ježíšova, ale také spolu-tu
neukrotitelnou. nenávist pekla proti úctě téhož nejsvětějšiho Srdce. Jak pak by bylo
možná, aby peklo, které v tom kacířství nejvíče jed svůj vychrlilo, mohlo lhostejně
nafúctu' tu, která právě kacířství to zničiti mělo, se dívati! Úctu nejsvětějšího
Srdce Pána Ježíše spisy vydanými nejhlavněji rozšířovali, zastávali, odporoučeli
kněžífz tova'ryšstva Ježíšova; útlá úcta téhož nejsvětějšiho Srdce vyžadovala a uvá
děla k častějšímu hodnému přijímáni sv. svátostí; úcta Srdce Ježíšova odhalila tu
nevýmluvnou výheň lásky Boží k hříšnému pokolení lidskému; úcta Srdce Kristova
byla útočiště hříšníků, naděje ipozoufajících, ano předchutí rájských slasti pro duše
nábožné. Ký div tedy? že Jansenisté ve všech svých odborech již proti ní povstávali,
že byli odpůrcové jesuitů, _an pobožnot ta od těchto se pěstovala. A co se proti úctě té
namítalo? Bylot __toněco důležitého? něco u víře svůj základ majícího? Slyšmež!

Sněmisko Pistojské, sestaveno ze zásad jansenistických, ve 375 článcích necír
kevní své náhledy projevujic, v.článků 62. úctu lásky nejhodnějšího, nejsvětějšílro,
Božského Srdce Pána Ježíše se opovážilo nazvati pobožnosti novou,'bludnou, a-nebez
pečnou, a k tomu cili všechny ty jedovaté námitky jansenistické soustředilo, a pravý
smysl úcty té zúmyslně porušilo. Těch 75 článků' bylo od vývody toskánského Leo
polda, bratra císaře Josefa II., “jehož po smrti v císařství i následoval, navrženo a
-od biskupa Pistojského, jmenem Scipio Ricci ve Florencii 1787 sedmnácti zemským
biskupům k dalšímu vyjednávání předloženo. Avšak tito se statečně opírali tako
vému podnikání a papež Pius VI. (Auctorem frdei) všecky ty bludné články odsou
dil a proti bladařům těmto takto uzavřel: „Věřící klaní se Srdci tomuto, že jest
to srdce Pána Ježíše, totiž Srdce Božské osoby, osoby „Slova“, s kteroužto jest ne
rozdílno spojeno“ —- :Budiž věčně zvelebeno nejsvětější Srdce Pána Ježíše, že vý
rokem sv. apoštolské stolice'neklamně všecky jedovaté nájezdy proti úctě této jsou
zničeny! Než podívejme se blížena prázdné námitky ty. Di se totiž, že jesti úcta
nejsvětějšíhoa BožskéhoSrdce Pána Ježíše pobožnosti novou. Avšak to jest
holá lež! “Úcta tato jest ta nejstarší; předmětem a pohnutkou úcty nejsvětějšího
Srdce Pána Ježíše dle smyslu sv. církve, dle zjevení samého Pána Ježíše blahosla
vené Margaritě učiněného, jest přenesmírna láska, kterou jednorozený Syn Boží
k hříšnému' pokolení lidskému choval, k jehožto vykoupení “tak daleko šel, že svůj
vlastní život na tvrdém dřevě křížerobětoval, zanechav nám ustanovením nejsvětější
Svátosti Oltářní závdaveksvé uskutečněné lásky. Účel pobožnosti té spočívá přede
vším v tom, abychom dle všech sil svých a všemi spůsoby zvelebování, nad jiné
však vděčnou a odměnnou láskou tu útlou něžnost uznávali, jižto Pán Ježíš obzvláště
v nejsvětější Svátosti Oltářní k .nám jevil: a pak abychom seč nás jest napravili
ty urážky a to týrání, které božský Spasitel náš za čas svéhovez'dejšího putování
vytrpěl, a kterýmž bez přestání vystaven jest v nejsvětější Svátosti Oltářní, an ho
zaslepení a zatvrzelí hříšníci budto nehodně, svatokrádežně. do svého srdce přijmouti
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se opovažují, aneb jinými hroznými spůsoby ho pronásledují; an ho kacířové v tomto
tajemství lásky, v tomto nevýmluvném zázraku zmaření-se nejen upírají, nýbrž
i modlářstvím úctu příslušnou nazývají; an kacíři, neznabohové a spustlí katolíci
do chrámu se vloupivše ze svatostánku Svátost tu neskonale 'bohaprázdnou rukou vy;
tahují a. bohaspustlýma nohama se opovažují šlapatit— Ale ke všem těmto věcem
věřící od ustanovení Svátosti nejsvětější nebyli nikdy lhostejnými; úcta ta jest
s církví svatou nerozlučně sjednocena; církev nebyla by více církví pravou, a po
něvadž mimo pravou církvi žádná církev býti nemůže, nebylaby tedy žádnou církví,
kdyby jinak byla smýšlela a věřila. Úcta se jedině na Pána Ježíše vztahuje, a má
hlavně za účel Pána Ježíše co možná nejvíce mílovati, tu lásku pobožnostmi jeviti,
jevitiv nad jiné tím, že mu náhradu činiti chceme, za ty hrozné bohaspustlosti, jichžto
se bezbožnost lidská i dábelská proti němu dopouštívá. A to že by bylo něco
zcela nového? Neleží-li to u víře samé? Nikoli! toto přesvědčení jest tak staré,
jako sv. církev, pobožnost tedy jest ta nejstarší. Ano coipravím, tuto-neskončenou,
věčnou lásku-Pána Ježíše,. druhé Božské osoby, obdivují sv. andělé od svého stvo
ření, a klanělí se jídřívelnežli zem tato byla stvořena. Úcta to. tedy- není'n'o'vou,
nýbrž tou nejstarší! — * '

Dále se rouhavě namítalo, že úcta lásky nejhodnějšího Srdce "Pána Ježíše
prý jest úctou bludnou. Nikoli! právě tato námitka-jest bludem hrozným! Vždyt
nikdo nevěří, že se úcta vztahuje na vyobrazená Srdce Páně, totéž na tu malbu
aneb látku, z které podobizna zhotovena jest. Takové směšné námitky jsou haneb
ným utrháním. Všeliká úcta vztahuje se na samého Pána Ježíše. Pán Ježíš ale
jest Bůh a spolu pravý člověk. Jako Bůhčlověk nás ráčil vykoupiti, k tomu vy
koupení ho pohnula jeho přenesmírná láska. Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna
svého jednorozeného dal, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život
věčný (Jan 3, 16). V Pánu Ježíši přebývá všecka plnost božství “tělesně (Kolos. 2,
9), kterýž učinil i věky, jsa oblesk slávy a obraz podstaty Boha neviditelného (Žid.
1, 4). Tedy v člověčenství svém nám lidem viditelného božství, svou lásku věčnou
představoval (Jan 1, 14). Představováním lidského Srdce Pána Ježíše se smyslům
naším představuje neskončená, nevýmluvná, přenesmírná, věčná., Božská láska našeho
Spasitele, a to více spůsobem nejpřirozenějším anejupřímnějším. Vždyt pak, když
chceme někomu říci, že ho upřímně,) vroucně milujeme, říkáme, ' že ho' milujeme
srdečně, z celého srdce svého. Ano sám náš Božský mistr tak nám přikazuje:
„Milovati budeš Pána Boha svého z celého srdce svého.“ (Mat. 22, 37).' Tímto tedy
spůsobem se ty dva pojmy „láska“ a „srdce“ jako pojmy totožné, jako významy
jednéra té samé věcí považují. Srdce jest smyslný, znázorněný obraz lásky. Před
mětem úcty nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše jest jeho neskončená láska, pohnutkou
úcty této jest jeho nevýmluvná láska, účelem této úcty xjest opět jen jeho přene
smírná láska. A poněvadž srdce“ jest obrazem znázorněné lásky, právě proto na
plátně malovaný obraz Srdce Pána Ježíše, aneb jinak nápodobněný- nemůže“ nic
jiného představiti a nepřepstavuje, nežli znázorněnou jeho věčnou 'a Božskou lásku.
A poněvadž sv. Jan píše: „Bůh láska 'jest. V tom se ukázala láska Boží ]: nám,
že Syna svého jednorozeného, poslal Bůh na svět, abychom “živi byli skrze něho.“
(I. Jan.v4, 8—9.) následuje, že i ten malovaný obraz Srdce Pána Ježíše jak před
stavuje nám jeho lásku neskonalou, nápodobně i samého Pána Ježíše co 'Bohočlo
věka nám představuje. *Tak církev svatá, nám představuje Pána Ježíše na“ kříži roz-
pjatého, aneb co malé pacholátko v jeslích ležícího, aneb divy. a zázraky ,činícího;
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poněvadž'právě tímto představením pohnutlivé upomínky v duši naší“ vzbuditi chce
na všecko-sto, co-_-PánJežíš vtělením, narozením, životem, zázraky. a umučením'svým
vše-„pro nás ráčil činiti a,.vytrpěti, aby nás pobloudilé ovečky na cestu spásy “uvedli
Nápodobně,i církev „svatá vystavuje na oltářích naších obraz nejsvětějšího Srdce Pána
Ježíše k veřejné úctě, aby nástím upamatovala na tu přenesmírnouvlásku, kterou
nás Pán Ježíš od věčnosti miloval azároveň“ abyfnaši 1edóvitost a necitlivost roz
nítila, abychom ho vzájemně láskou odměnnou milovali. A -to že by mohlo býti
něco. bludného? Vždyt ctíce nejsvětější Srdce Ježíšovo ctíme souhrn všeho působení
jeho „vůle,-jeho lásky, všech mocností jeho duše. Avšak úcta ta, tělesným “Srdcem
Ježíševým, které všecky ty věci najednou znázorňuje, jakožto nutný dosmyslů pa
dající předmět jest podmíněna. Rozum jasně nahlíží, že znázorněný předmět před
pokládá ten samý předmět sám o sobě, nebo bez něho nebyloby žádného znázornění
možná: nápodobně nemůže se ctíti, 'leč by .se též zároveň uctilo ono, co se před
stavuje. -Ctí_cetedy nejsvětější Srdce Pána Ježíše v obraze nastíněné, tím též před
mět samý, jehož'znázorňuje, totiž samo Srdce Páně musíme ctíti a ctíme. Avšak
SrdcePána Ježíše jest souhrn lásky a. všech těchvýkonů, které Pán Ježíš,/co Bůh
člověk pro spásu naši podnikl, všecky tyto výkony_ale opět činěji samého-Pána
Ježíše, tak že ctíce Srdce Pána Ježíše“ vlastně a výhradně ctíme jej samého co Boho
člověka a Spasitele našeho. A to žeby nebylo nanejvýše spasitelné, svaté ano po
vinnosti naší? _— Můj Bože! kam člověk nenávistí a kacířstvím zaslepený, se
nechává svésti! —„

. Sněmisko Pistojské co ohlas všech nepřátel úcty nejsvětějšího Srdce Ježíšovo
též povídalo, že prý ta úcta jest nebezpečná. Cože! nebezpečná? a proč? mu prý,
že rozeznává,a tímse klaní liternému srdci, a že je nebezpečno říci: „Bož.ké
Srdce“, žeby se muselo řící též „Božská ruka“, „Božská noha“, „Božská hlava“ atd.
Že tedy se má. Pán Ježíš ctíti, nikoli prý jednotlivé údy jeho, anby se tím k nebez
pečnému rozdrobení osoby Páně podnět dával. V pravdě naramně moudrá námitka-,
velmi veliká péče oubohý lid, aby nebezpečně nerozdrobil osobu Páně! Ubohý lide
křesťansko-katolický! jak za nevz'dělaného, jak za sprostého,. jak .za modlářského tě
drží nepřátelé Kristovi! licoměrným, blisknajícím rozumkováním. tě chce o nejutěš—
nější, „nejkrásnější a nejprospěšnější' pobožnost oloupitilr Neskonalou, -věčnou"lásku
I?_ána;Ježíše s_i-rozjímati, tou láskou své chladné“ srdce k odměnné lásce rozhárati,
_za„tu kyselou nenávist, kterou nepřátelé po Kristu Pánu plyjou a lidu víru. v něho
vyrvati chtějí, “dětinným srdcem nějakou náhradu činiti, to tedy jest nebezpečno!
Na jeho lásku zapomínati, k urážkám které se mu. nepřetržně- “stávají-,-ledovitou
lhostejnosti se- \dívati, od stolu Páně...se 'vzdalovati, to jest prospěšnou — --Vemte
tedy-\věřícímu__.li_duvíru iv Ježíše Krista, aby? nebyla mu“ nebezpečná a obdařteiho
nevěrou, která by jej učinila osvíceným potupitclem kříže Kristova; než podívejme se

na věc samu očima svaté víry. Svatý Tomáš Akvinský, učitel Sv. církve, budižnám vůdcem, jehož věrně následovati chceme.
Židé obětovali o svátcích velikonočních beránka, který se proto beránkem

velikonočním jmenoval. Beránka toho zajisté nectili proto, že beránkem byl, nýbrž
že předobrazoval beránka Božího, zaslíbeného Mesiáše, Ježíše Krista. Upamatováni
jsouce takto na beránka Božího neodvrátili proto pozornost svou od obětovaného sku
tečnéhoberánka; neboť právě tento skutečný,“Krista předobrazující beránek, úctu a
touhu—po-předobrazovanémv beránku Božím po Kristu Pánu, který snímá hříchy světa
vzbuzgval. _;Ioplatí- právě také o__ú_ctě_nejsv.Srdce Pána—Ježíše. -Ctí-1i se tototěf
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lesněvyobrazené-Srdce, ctíme jeho srdce “lidské, úctou tou *alef-směřujeme přímo
k tomu, co se vyobrazuje, k neskončené a klanění nejhodnější lásce. jeho,“kter'o'u co
Bůhčlověk k nám v Srdci svém choval. Jeho božská láska, jakož i všeliká plnost
božství přebývala v jeho člověčenství i tělesně, přebývala tedy i v Srdci jeho flid'
ském, co sídletělesného života. A poněvadž božství druhé božské osoby" s člověčen
stvím na věky nerozlučitelně jest sloučeno, následuje že pod nejsvětějším . Srdcem
Ježíšovým se nemůže nic jiného mysleti, leč srdce s jeho osobou lidskou nerozlučně
spojené; -— s jeho člověčenstvím jest však-nerozlučně sjednocené na věky též'í'bož
ství, a právě proto musí totéž božství i s “jehoSrdcem býti sjeanceno; Nyní jsme
vírou svatou zavázáni celému Pánu Ježíši, co Bohučlověku, se klaněti, My“ ovšem
tím nechceme mysleti, že bychom se klaněli jedině člověčenství Pána Ježíše, nebo
pouhému člověku klaněti se nemůžeme a nesmíme. Avšak Pán Ježíš nebyl ani

jedinkým okamžením pouhým člověkem. Od prvního okamžení klanění _nejhodnějšího
vtělení zůš'tává bežství s člověčenstvím na věky nerozlučně-'?Sloučeno Frávě tímto
úzkým sjednocením béře jeho člověčenství podíl na úctě jeho božství, tak že vtě
lením Slova Božího jeho člověče'nství takřka zbožně'no se stalo. "To jest 'nad míru
jednoduché Ctímeli člověka pro některou krásnou vlastnost, ctíme zajisté celého
člověka, tedy všecko co k jeho bytosti přináleží. Nápodobně, když Se klaníme Pánu
Ježíši, klaníme se jeho celé osobě tedy i jeho člověčenství, avšak tomuto jedině pro
jeho nerozlučené sjednocení s božstvím. Klanímeli se však pro to _nerozdílné sjed?
nocení s božstvím také spolu zároveň jeho člověčenství, následuje, že se ta úcta
klanění, čili poklony 'ftéž jeho nejSvětějšímu Srdci musí vzdávati, Nebo všecky před
nostijeho 'člověčenství přináležejí též i srdci jeho, co části člověčenství, Bez Srdce
nebyl by již pravým člověkem, a srdce o sobě též není člověkem: souvisí takto
všecko nerozlučně dohromady. Klaněti se tedy části jest tolik jako klaněti celé osobě
Kristově. Když věřící z pokory papeži nohu líbají, jistě chtějí celého papeže, co ná

městka Kristova, a nikoli jen jeho nohu líbati. Líbá-li dítě rodičům ruku, chce uctiti
celého otce, celou matku, tedy celou osobu, a nikoli jen ruku. Taktéž mluvíli se
o klanění, o_úctě nejsvětějšího SrdCe Pána Ježíše, tedy úctě jeho člověěenství, vy
rozumívá se vždy celá osoba Ježíšova, tedy jeho celé člověčenství s božstvím slou—

čené. Není to tedy rozdrobení Pána Ježíše, mluví-li se o jeho nejsvětějších ranách,
o jeho božské krve, o jeho trním osvěnč'enéhlavě. Není, nemůže to býti nebezpečno,

říci o Pánu Ježíši, že má božské ruce, božské nohy, božskou hlavu; nebo všecko
to jest s jeho člověčenstvím i božstvím nerozdílně sjednoceno, a béře právě pro toto
sjednocení na úctě, která jeho božství .připatří, podíl. Nebezpečno ale,-' 3. načisto
kacířské jest chtíti to pepírati, jelikož by to bylo bludemnestorianským, osobuK'ri
stovu dělícím. (Conf. Sámmtliche Werke des Cardinals Alois Lambruschini),

Právě proto papež Pius VI. jak svrchu povědíno nejen“ usnešení' sněmiska
Pistojského, a tím i všecky námitky jansenistické - proti úctě nejsvětějšího Srťce
Pána Ježíše zavrhl a odsoudil, nýbrž úctu tu slovně potvrdil, a bratrství "k uctění
téhož nejsvětějšího Srdce s hojnými sv. odpustky obdařil. Nástupcovévjeho Pius VII.
Leo XII. Řehoř XVI. bratrství toto velikými milostmi a výsadami jakož i.odpustky
svými sbohatili. Následkem toho se počet těchto bratrstev velice rozmohl. Když
pisatel těchto řádků 9. prosince 1850 od arcibratrství v Římě diplom pro svůj farní
chrám Páně obdržel, bylot již 5446 bratrstev zařízeno. Jak pak=teprv od toho času
se počet musel rozmnožiti! Nynější sv. Otec, slavně církev Boží “řídicí Pius IX.
dne 23. srpna 1856 nařídil, aby se v celé církvi katolické každoročně v celém světě
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slavnost nejsvětějšího Srdce Ježíšova se mší svatou a církevními hodinkami konala,
„s tou žádostí, jak zejmena sv. Otec dí, aby věřícím novou pohnutku podal, raněné
Srdce toho, jenž nás miloval a krví svou od hříchů nás omil, láskou vzajemnou
objímati“. —

Ach ano! milujmež nejsvětější Srdce Ježíšovo, toto střediště milosti plné
celého působení božské osoby jeho, které nic jiného nezná nežli lásku, jiného nedý
chá. nežli lásku. Právě úcta ta jest nejzpůsobilejším prostředkem k probuzení naší
lhostejnosti, nejlepší naukou k přisvojení si Ducha Kristova. V tomto nejsvětějším

.Srdci nalezáme nevyvážitelnou pokladnici všech milostí, které nám napomáhají, aby
srdce naše podle něho se přetvořila! —

Wim/VM

.Apoštolát modlitby roku po N. P. 1868.
\ Apoštol modlitby má své úmysly spojiti s úmysly Srdce Ježíšova, jeho svaté

touhy'vzíti si za své vlastní. Srdce-Ježíšovo nepečuje zajisté o nic tak starostlivě,
jak o církev sv., aby se po celém světě rozšířila. a zvelebila a její. neviditelná hlava,
její Vykupitel, a Bůh Otec i s Duchem svatým skrze ni více a více poznán a mi

. lován byl. To jest již veliké pole našich žádostí a obětí; nebot církev sv. _má všude
nepřátelství v hojnosti, nepřátelství od cizých, nepřátelství i od vlastních dítek ne
zdárných. Pravidelně ale a pod pláštěm vlády světské jest za našich dnů pronásledo
vána až na smrt v Číně a J apansku (v Asii) od pohanů, v Italii od revolutionářů, věrných
to dítek tak zvaných svobodných zedníků a v říši Ruské od zaslepených, vlády chti
vých rozkolníků. Co se týká pronásledování v Číně a J apansku od pohanů, není nám to
tak divno, jelikož jim světlo víry křesťanské ještě nezasvitlo; s větší bolestí musíme
si připomínati pronásledování církve sv. v Italii a mezi Slovany nám dle těla spří
zněnými: tu musíme s hlavou viditelnou naší, s papežem Piem IX. spolucítiti a
k nebesům volati o brzké ukončení dnů. tak strastných. K povzbuzení takových
smýšlení bude dostačovati, když poslyšíme, jak si stěžuje sv. Otec v Římě v listu,
jejž na všechny biskupy katolického světa 17. října minulého roku 1867 poslal, .a

“který pro tentokrát jednoduše zde klademe. (Ostatně viz hlavní úmysl ledna.)

Encyklika Pia IX.

Ctihodní bratři! Pozorujte náš vnitřní stav a uzříte s lítostí nejohyzdnější
ohavnOsti, které tohoto okamžení neštastné Italii hrozí. Vzýváme Boha, kterému se
zalíbilo, nás do těch nejhorších'časů postaviti, kde působením jistých lidí, obzvláště
oněch, jenž nešťastnou Italii vládnou, ctihodné jak Božské tak církevní'zákony no
hama se šlapají. Odtud pocházejí všechna bezpráví, odtud všechno zlé, na co všechno
s největší žalostí hleděti musíme, odtud onen nesčíslný počet lidí, kteří cestou- ne
pravosti kráčíce pod praporem ďábla bojují, na kterém napsáno jest „1ež“; lidé,
kteří pod jmenem revolucionářů Boha zavrhují, svaté věci zneuctívají, Božské a lidské
právo nohami šlapají; lidé, kteří, jako divé šelmy loupeže hledají, krev prolévají a
s pohoršením největším duše ničí, ano za svou nepravost ještě odplatu požadují,
slabé a chudé šidí, počet nešťastných vdov a sirotků rozmnožují, bohaprázdné dary
obsypávají, spravedlivé ale olupují a nakažení každou zlou nárůživostí se snaží, této
zadost učiniti mrzkým spůsobem s největší škodou lidské společnosti.
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Takovými lidmi jsme nyní obklíčeni, ctihodní bratři! Tito lidé chtějí vztý

čití ďábelským duchem naskrz prosáklí prapor lži v našem vznešeném městě vůči
Stolice sv. Petra a ve středu katolické jednoty & pravdy. A oudové subalpínské
vlády, kteří měly takové lidi potlačiti, ještě jim nadržují, zbraň a potravu dávají a
se nestydí, je táhnoucí proti tomuto městu hájiti. Ale všichni tito, byt by- i to
nejvyšší místo ve státu zaujímali, at se třesou, neb takovým nepoctivým jednáním
na ně celá. řada. církevních trestů a censur se shrne.

Ačkoliv nepřestaneme v pokoře Boha milosrdného prositi a vzý-vati, aby
tyto bídné lidi k spasitelnému pokání přivedl a jim pravou cestu zákona, nábožen
ství, bohabojnosti ukázal; předce nemůžeme zamlčeti těžká nebezpečenství, která
nám toho času temnoty hrozí.

Zcela pokojnou myslí očekáváme, cokoliv se stane, ačkoliv nám nevýslovi
telné utrhaní a lže hrozí; neb celou svoji naději & důvěru skládáme v Boha, “našeho
Spasitele, který naše síla a pomoc jest ve všem našem trápení, který nedopustí, aby
ti, kteří v něj doufají, přišli k úrazu, který zbraň hříchu rozlomí a úmysly ne
spravedlivých v nivec uvede. '

Zatím ale nemohu opomenouti ctihodní bratři! Vás a všechny věřící, Vaší
ochraně svěřené upozorniti na náš smutný stav a hrozně nebezpečenství, do kterého
nás z většího dílu subalpínská (piemontská) vláda přivedla. Ačkoliv bránění odda—
ností &.chrabrostí našeho věrného vojska, které skutky svými hrdinskou udatnost
ukázalo, předce jest jisto, že dlouho velké přesile nespravedlných protivníků neodolá.

Ačkoliv se těšíme nad dětínnou oddaností těch poddaných, kteří nám ještě
od nespravedlivých usurpatorů ponecháni byli, předce želíme velice, že tito jsou
vydáni tomu největšímu nebezpečenství, od zhejřilých tlup oněch bohaprázdných lidí
oloupena a mučena býti.“

Ale ještě nad něčím jest nám želeti. Z naší dne 29. října minulého roku
držané allokuce, jakož i z časopisů víte, jak jest katolická církev v císařství Ruském
a království Polském utiskována. 'Katoličtí pastýřové, kněží, jakož i věrní kato
ličtí laikové posýlají se do vyhnanství, zavírají se do vězení, olupují se “svého jmění,
nejhoršími tresty se trestají a utiskují, církevní zákony se nohama šlapají. Ale ne
dosti na tom, ruská vláda má v úmyslu, církevní kázeň zhubiti, svázky jednoty a
spojení věřících s námi a se svatou stolicí zničiti a všechno učiniti, aby katolické
náboženství docela v těchto zemích vyhlazeno bylo, věřící od katolické církve oddě
leni a do neštastněho rozkolnictví vtáhnuti byli. S nevýslovitelnou žalostí Vám
oznamuji, že od času naší allhkuce již od vlády dva dekréty ohlášeny byly.

Dekrétem z 22. května byla diecése Podlachie v království Polském s ka
pitolí, generalní konsistoří a diecesalním semeništěm vyzdvižena, biskup od svého
stádce oddělen a nucen, ze své diecése se vzdáliti. Dekrét tento byl podobný onomu
z 3. června, o kterém se ani nezmiňujeme, poněvadž jeho obsahu neznáme. Tímto
chtěla vláda z vlastní moci diecési Kameník vyzdvihnouti, kapitolu, konsistoř a
semeniště rozpustiti a pastýře diecése této násilím od svých věřících odtrhnouti.

Poněvadž ale nám cesta, s těmito věřícími obcovati, zamezena jest, nechce
me—lije do vězení, vyhnanství a do jiných trestů uvrhnouti, tož jsme se viděli nu—
cenými, spis, kterým jsme se o provozování pravomoci v oněch velikých diecěsích
a' o duševně potřeby věřících starali, v našem vládním listě oznámiti, aby se to
časopisy tam oznámilo. —

Každý nahlíží, v jakém smyslu a k jakému účelu tyto dekréty od
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Ruské vlády byly vydány, když“ po odstranění: mnohých biskupů vyzdvižení
Ídi'ecésí následuje.

Největší ale žalost, ctihodní bratří, nám působí jiný dekret od Ruské vlády
dne 22. května vydaný, který v Petrohradě tak zvané církevní římsko-katolické
kollegium (sbor) ustanovuje, v kterém arcibiskup Mohilevský má."býti předsedou.
Všechna petice i vztahující se na víru a na svědomí a:která od biskupů, kněžstva
a věřícího lidu k nám a svaté stolice posýlána bývala, mají prvé tomuto sberu či,
shromáždění dodána býti, které je zkoušeti a-rozhodovati má, .nepřekroěují-li moc
biskupů,- a jen v tom pádu mohou býti nám poslána.. Přijdeli tam naše rozhod“
nutí., jest předseda tohoto shromáždění povinen je k rozhodnutí ministru vnitra
předložiti, který teprv uváží, neobsahuje-li něco proti zemským .zákonům aneb

právu mocnářovu, když tomu tak jest, pak se teprv naše rozhodnutí podle jeholibovůle- provede.
Uvažujte, ctihodní bratří, jak velice zatracení -a zavržení .hodný jest tento

dekret, vydaný od světské rozkolnické vlády; neb ruší i božskou ústrojnost katolické
církve, bourá církevní kázeň, uráží naši papežskou a svaté stolice jako i biskupů
moc a vážnost, překáží svobodě nejvyššího—pastýře věřících, a žene. duše do po

litování hodného'. rozkolni'ctví, ano uráží a zavrhuje přirozené právo ohledemvíry a: svědomí.
Mimo toho jest Varšavská akademie vyzdvižena a ruthenským biskupstvím

Chelemskému & Betiehskému hrozí nebezpečenství. Bohužel, že se našel kněz Waj
sicki, který bez .víry, nic nedbaje církevních trestů a censur a n'eboje se ani Božího
soudů, se neštítil, vládu této diecése a jemu od vlády udělený rozkaz na se vzíti a
který již více nařízení vydal, která. jsou proti kázni církevní a nešťastnému rozkol
nictví naddržují.

Uprostřed všech těchto pohrom a svízelů, které zastihly církev i nás, že
nenít žádného, jenžby mimo Boha Pána našeho za nás. bojoval, vybízíme Vás, -ve
lební bratří, co, nejvroucněji, abyste v obzvláštní Vaší láscewa péči: o prospěch .věci
katolické a taktéž v. hluboké knám oddanosti spojili nejvřelejšíprosby své s našimi
a zároveň s veškerým duchovenstvem Vaším a věřícím lidem Boha bez ustání pro
sili. 'a-nvzývaliraby rozpomenuv se na své milosrdenství odvrátil od nás_-hněv svůj
a vysvobodil nás a svou sv. církev. z těchto nesmírných nebezpečenství, aaby synům
této sv. církve, ijež ve všech téměř v-zemích, především -však v Italii, v- císarství
Ruském & v hráloství Polskémtolikerým- nebezpečím vystaveni a tolikerými pohro
mami stí'sněni jsou, aby jim svou všemohoucí pomocí přispěl, je zachoval a posilňo—
v_alve vyznání jejich katolické víry a spasitelného jejich učení,.aby zkazil nešle
chetné záměry nepřátel.-církve a rozptílil, tyto pak samy z propasti nepravosti vy

trhl a na stezku svých přikázaní uvedl.
Pročež chceme, aby ve Vašich diecésích během šestí měsíců a pro vzdále

nější země během jednoho roku od dnešního dne počítajíc veřejné modlitby po
tři dni dle Vašeho určení se oznámily a konaly. Aby však věřící s větší horli
vostí na veřejných těchto modlitbách-se účastnili a vroucněji Boha vzývali, udělu
jeme plnomo cn“é odpustky všem a jednomu každému obého pohlaví, jenž .by
vyzpovídavše se a velebnou Svátost přijavše ve dni svrchu řečené modlitbám veřej
ným nábožně přítomni byli a za nynější potřeby církve sv. na náš úmysl Boha pro
sili. Těm pak věřícím, kteří aspoň se škroušeným srdcem v jeden z dotčených dnů
předepsané dobré skutky vykonají, povolujeme odpustky sedm let a sedm quadragen
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(sedmkrát čtyřicet dnů) z pokání, jim povinného aneb kterému by se jinak dle 01)
vyklého spůsobu v církvi sv. podrobiti'měli. Všechny tyto odpustky a hříchů i pokut
prominutí a ulehčení, aby i duším věřících v očistci, jež s Bohem spojeny z tohoto
světa vykročilyZ na spůsob přímluvy přivlastněny býti mohly, v Pánu povolujeme,
aniž by tomu-cokoli odporného vaditi smělo. ,

„Konečně nečiní nám nic větší radosti, jako že této příležitosti vroucně pou
žiti můžeme, Vám opět osvědčiti a stvrditi naši svrchovanou blahovůlí, jakouž Vás
v Pánu objímáme. Co nejjistější toho rukojmí přijmětež apoštolské požehnání,
které Vám z celého srdce udělujeme, Vám velební bratří, všem kněžím a ostatním
věřícím, jednoho každého z Vás péči odevzdaným. _

Dáno v Římě u sv. Petra dne 17. října 1. P. 1867 v 22. roce našeho
papežování. Pius Pp. 1x_

Těmito slovy nástupce sv. Petra naznačili jsme dostatečně, jak máme
souditi o nynějších poměrech církve sv. a co má naše srdce cítiti, totiž žalost nad
tolikerými urážkami choti Kristově, jenž jest církev sv., útrpnost nad dušemi, které
se v nebezpečenství nacházejí svého nejdražšího pokladu, sv. víry. Tato slova našeho
společného duchovního otce mají nás poučíti, jak vroucné účastenství máme míti
na všech osudech církve sv. a sice netoliko slovem, nýbrž seč jsme i skutkem.
Církev katolická není ale toliko v Italii a v Rusku pronásledována, nemusíme da—
leko jíti, zůstaňme jen doma ve své vlasti, otevřme svých očí a uvidíme něco po
dobného. Nebo což jest to přečasté pokřikování se strany docela neoprávněné —
anto nekřesťanské — po opravě či zrušení smlouvy, kterou viditelná hlava církve sv.,
papež Pius IX._ a mocnář říše rakouské František Josef I. vespolek uzavřeli k l_iájení
práv svatosvatýchcírkve katolické, což jest toto zrušení záštitu pokojného vyznání víry
sv., rušení stavu manželského co svátosti (manželstvím civilním), odstranění vychování
křesťanského (odtržením školy od církve) a oloupení církve o statky nabyté spůsobem
nejspravedlivějším, což jest to jiného, nežli pronásledování církve katolické v jejich zá
kladech, jak to veledůstojní biskupové ve svých pastýřských listech zřejmě vyslovili?
A hle, popuzování k činům řečeným můžeme takřka denně v některýčh novinách, zvlášť
Vídeňských, čísti, které se v našich vlastech bohužel tak četné odbírají a draze platí.

Proto jakkoli musíme soucit míti s bratry našimi katolíky v Italii a
v Rusku (s těmito ještě více, anto krví jsou nám bližší) a za ně v nedostatku jiné
pomoci aspoň modliti se musíme (což konečně pomoc jest néjvýdatnější); nesmíme
přehlednouti nebezpečenství, jaké v domě vlastním sv. víře a celé společnosti hrozí.
Budeme-li zájmy církve sv. podporovati zde, pomůžeme jim prostředně i v jiných
zemích; uzdraví-li se jeden oud, budou i ostatní radostné toho oučinky zakoušeti.
Nesmíme však zapomenouti především na nepřátelé sv. víry, které jeden každý
v sobě nosíme vášně a náruživosti. Tyto musíme, napřed sobě podmaniti, tím
musíme takřka zdravé krvi do oudů církve sv. vlíti a pak odstraníme snadno
i_ zevnější nepřátele, kteří hrozí církvi svaté. Tot úlohou našeho apoštolování
modlitbou nejen v měsíci lednu, nýbrž po celý rok 1868. Za vzorec bychom si
měli vyvoliti život sv. Františka Salesia, kterého jsme si za patrona pro měsíc leden,
zároveň ale i pro celý rok 1868 _vyvolili. Povšimnutí hoden jest zvlášt oněm, kteří
povoláni jsou skutkem veřejným církev sv. rozšiřovati a síliti, — kněžím již v práci
a nastávajícím. Nebot on se stal dle příkladu sv. apoštola Pavla všem vším a
přivedl takto celé biskupství kacířské zpět do lůna církve katolické.

.-„—w.mv\.x—/—)N- —.s, v v-z
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Duchovní Budíček.
Že píý jste se už tázali, zdali ten hodinář s budíčky již snad neumřel, an

ho poslední časy bylo tak málo viděti. Inu já ti to milý čtenáři věřím, když člo
věk na nějakého takového budíčka navykne a on najednou přestane buditi aneb se
zkazí a nepravidelně budí, tu bývá v domácnosti hned nepořádek, buďto, bývals-li
bedlivým, co chvíly po' půlnoci se probouzíš, zdali již jest čas ke vstávání, aneb -—
hezky zaSpíš a pak sám se nad sebou mrzíš a — nad budíčkem. Nyní ale již se

upokoj; ten hodinář musel své budíčky jinde roznášeti, avšak nezapomněl na tebe,
jak vidíš. To by bylo, na staré dobré známé zapomenouti!

K novému roku dostals be2pochyby již některé blahopřání či jak tomu
říkají gratulace (aspon od donášeče psaní, od komínářů a těm podobných), zajisté
ale ti poslal kdosi (kněhkupec, krejčí, švadlena, švec —a kdož by všechny jmeno
vall) nějaké psaníčko, ve kterém ale na místo titule stojí: účet za to a to
Jestli tě nic takového ještě nepřekvapilo, nevejskej ještě, můžeš “takové gratulace
hned obdržeti. Ovšem ty o ně, není-liž pravda, hlavně nestojíš, anto tvé kapsy
nemile se dotýká. Což ale na plat, můj milý; na tomtO'světě jinak to nejde. Od—
bud ty gratulanty a dej jim čeho žádají, můžeš-li aspoň trochu, abys měl od nich
pokoje a abychom spolu mohli si porozprávěti. Neostýchej se mně, nebudu na tobě
žádati peníze, nejsem tak lakotný a tuším, nejsi mi ani ničeho dlužen; ty se na
mne ale předce jaksi škaredíš, jakobys očekával ode mne něco nemilého slyšeti.
Vím již, co tě tlačí; ty očekáváš, že senicméně vytasím s nějakým účtem a v tom
koncem nemáš nepravda. Nepředložím ti ale, cos mně dlužen, nýbrž eos samému
Bohu. Ten, milý brachu, je věřitel neústupný a já, co dobíý tvůj přítel, radím
tobě, abys se s ním co nejspíše vyrovnal, sice nebudeš míti od něho žádného po
koje a — ani ode mne, tak že bychom se snad i rozkmotřili. Avšak, abys ne
zmálomyslněl snad, musím ti říci, že Pán Bůh, ačkoli všechno chce míti zaplacené,
předce shovívá, když člověk dlužník, seč jest, splácí, jen ale tenkrát! to si pamatuj;
spláceti ale musí. Víš ty co, já ti budu pomáhati spláceti a sice tím spůsobem,
že ti důvěrně — ale jenom tobě — sdělím, odkud máš záplatu si sjednati a upa
matuji tě také každý měsíc, abys nezapoměl a dluhu pomalu trochu ubývalo; ty
ale musíš ,mne za to poslouchati. Uvidíš, že, poslechneš-li' mne, za krátký čas
hezký kus dluhu svého umoříš. No, umluvíme sc? — Tož sem ruku, pac! -— Já
budu přicházeti každý měsíc, aneb když by jinak nebylo, pošlu ti někoho spolehli
vého. Tedy s pomocí Boží začneme hned dnes s plněním své smlouvy.

Abys ale nemyslel, že tvé dluhy u Pána Boha jsou jen tak leda bylo,
musím ti říci, co o tobě všechno vím. —— No, no! — již ti to nechutná a tu
„Školu“ chceš odložit? —- Pojď sedneme si ke kamnům, venku je tak zima, po
rozprávíme & postěžujeme si trochu; obveselí nás to. Koukni se, koukni, jak pusto
a. nepříjemno jest v celém kraji. Čeho jsme se obávali, my chudobní, přes noc
jest to zde: Ta nemilosrdná, hrubianská macecha, ta nepřítelkyně všeho života,
zima. již nám přišla! — Již asi čtínáct dní napřed vyslala ta nepříznivá a zá

vistivá své děvky, kteíé měly celý kíaj jí připraviti, aby mohla pak svou vševládu
bez překážky provozovati. Divoká vichřice totiž íičela dnem i nocí a strhala všechny
listy stromkům a zběsilou jakousi zpívala píseň v lesích, vývozech a v komíně,
jakoby to byla pohřební celé té kráse polní. Našla-li ještě nějaké samotné kvítko,
které se kdesi opozdilo, tu dechla na něj ledovatě, tak že chudasa až v kořínku
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zazáblo, jeho květ zblednul a ono sklonilo hlavičku svou umírajíc ke studené zemi.
— Po vichřici přihrnulo se celé hejno škaredých mlh & mračen, které milému
slunku zabraňovaly, krásné paprsky své na zem sesýlati a všechno obživovati a
těšiti. I ten potůček, “který tak vesele si po kaménkách poskakoval, jako zdravé
dítko po květnaté louce, i ten umlkl, zazáblo jej v nohy, až konečně jako bledá
mrtvola zamrzl. ——Tu teprv, když vše, co život jevilo, odumřelo, přišla to ma
cocha zima sama, jak víš, tot před několika dněmi. Zastřela nás divokou chumelicí
a nyní sedí již jako oprávněná hospodyně v domě a přikrývá všechno bílým plátnem
hrobovým místo okrasy letní a stiskuje mrazivýma svýma rukama všechno ku-zmrzlé
zemi,-tak že ity silné jedle a. smrky pod jejich tíží práskají. Ptáčka neviděti
žádného; všechno se poschovalo, jenom ještěhavrani pokřikují a bědují: „mráz,
mráz“, že jim jejich potravu vzal. Ano i z nás lidí provádí si tato drzávzima po
směch a dělá to s námi jako dábel, maluje nám na okna falešné, svůdné květiny
z ledu, jako by nás chtěla ven přilákati a na ledových svých prsou ztuhnouti ne
chati, aneb jakoby nám nechtěla dovoliti, nakouknouti, jak na polích našich řádí,
aby takto bez překážky své zběsilé dílo prováděti mohla.

Při tom všem ale, nesmí si naříkati naše země, že se jí děje"nesprávě;
vždyt ona jest sama vinna tak hrozné podívané. A víš také proč? Vidíš, můj
milý, v přírodě jest to právě tak- jako v domácnosti. Když manžel neb manželka,
na manželku neb manžela se škaredí, jenom tak-se strany se dívá a konečně i zá—
dama se obrací, v šikmé jakési postavení k sobě přichází, „tu bývá hned svár, hádka
a bouře. Nadávky jakoby pršely a mnohé nářadí domácí musí za to nevinně trpěti,
nejvíce ale dětí„ když nějaké jsou. Odtud právě, říkají študovaní, přichází celá ta
bída se zimou, že bláznivá máma země každý rok jednou své babské vrtochy má a
se od slunce odvrátí, s ním v šikmé postavení přichází, takže jeho paprsky nepa
dají více tak přímo na nás, jako v letě, odtud přichází, že se stává pořád zimněji
a ziměji, až konečně mráz a led všechno opanuje & všechny krásné dítky jara a
leta usmrcuje.

Hu! jak je mně zima; abychom ale tu rozmluvu naši o zimě ukončili, a
na své účty ve velké knize Boží nezapomněli, musím ti již to říci, že jak to vy
padá v přírodě, tak to též jest i v mnohé duši lidské a když právě ne zcela, za
jisté částečně i ve -— tvé. Jak tak? tážeš se. Inu, dej pozor.. Pomysli se několik
let nazad, až do let svého dětinství. Jak vypadala tenkráte tvá duše, tvé srdečko?
——Nejsem vševědoucí, ale mnoho pravdy ti povídám, když ti obraz tvého 'dětínství
asi takto představím. Bylt to tehda ve tvém srdci nebeský ráj, jako zlato skvěle
se prostou vírou a blahá naděje krášlila je, jako zelený koberec luka. Veskrz pro
tékal potůček dětiuné bázně Boží a při tomto potůčku růstly všechna kvítka krás
ných ctností, zde něžná ňalinka prostaty, tam tiše zející resedka tichosti a něco
dále růže lásky k Otci a Matce v nebesích a na zemi. Mezi květinkami stály
v krásném květu semotam ještě sice útlé, ale nadějné štěpy milosrdenství, štědroty,
poslušnosti atd. a opodál vyčnívá lilie nevinnosti. Ve větvích těchto stromků a
v korunách kvítek houpali se nebeští ptáčkové, zbožné, svaté myšlénky. A hle tam
v prostřed zahrádky, ve středu toho ráje vystupují jako vodové paprsky vodometu
povzdechy dětské modlitby až ke trůnu Nejvyššího, kde se celé kůry andělů z nich
radují, a k dovršení krásy tvého srdce z onoho času lze pozorovati v tomto ráji
mnoho přelíbezných andílků, kteří květiny a stromky ošetřují a polévají ze zlatých

konviček. Na hoře, tam nad oblaky jest nebeský Otec a Matka Páně 2a*dívají se“



se zalíbením na tu utěšenou zahrádku; O, vidět jim to .na přívětivých tváříchta
dle žehnající ruky musíme tak souditi, že nevýslovnou rozkoš pocitují dívajíce se
do tvého dětského srdce. — Rci mně, nebylo—li to tak .v oněch dnech. Jakpak to
vypadá ale nyní ve tvém již sestárlém srdci? — Huu! mně je ještě ziměji. Co
vidíš nyní ve svém srdci? Jako spáleniště vypadá a jako ouvoz, kde povodeň
všechnu hlínu vyhlodala a jenom kamení apísek zanechala, ne však. jako utěšená
zahrádka. A tam na hoře, odkud dřív Bůh Otec a Matička Boží milostné se dí
vali, jsou černá, strašná mračna. Co pak se to stalo, můj milý? Kdo pak to
všechno tak zpustošil a zahrádku zohavil, kterou Bůh sám skrze své anděle vzdělal
a ošetřoval? '— O ty to víš dobře a jak to na smutné tvé tváři pozoruji, byls ty
to sám, není-liž pravda? Tebe samého obchází hrůza při takovém pohledu a stýská
se ti jaksi po ztraceném ráji dětském. O čarokrásná leta mladosti! o slastné “dni
nevinnosti! — Hle, již ti nemusím říkati více o tvých ;dluzích, ty si o nich sám
dost přesvědčen. Pro tentokráte jsem více ani nechtěl. Čítej pilně v arších
naší „Školy,“ až se zase uhlídáme. Světlo již dohořuje, ty i já rádi bychom již
spali, s Pánem Bohem! ——

.wwwmwwuw

Svatý František Salesius-.
Patron apoštolů modlitby.

Tento světec měl ve svém pozemském životě to obzvláštní, že při vší své
veliké svatosti nic nápadného, nic od obyčejnéhoživota rozdílného neukazoval. Nic
méně cítil každý. kdo s ním obcoval, jeho křestanskou dokonalost a mimo vůle byl
táhnut k následování jí. Což ale jeho láskyplná napomínání! Vše, k čemu napo-'
mínal, konal František dříve sám, vše, co mluvil, bylo ze zkušenosti. vzato azuka
zovalo hojnost jeho šlechetného, moudrého, milého a'spokojeného srdce. Každý ži—
votopis jest toliko nástin opravdového života; tím více jest ale takovým pouhým
stínem tento náš popis. Nebot na málo toliko stranách máme říci, co šlechetného
a krásného činil a myslel tak velký svatý, jako jest František Saleský! Proto jest
toto, co chceme psáti, pouze upomínkou na sv. Františka, ze které třeba souditi na
život jeho celý, velmi půvabný a následování hodný. Avšak i toto nebudeš, milý
čtenáři, bez užitku pro sebe čísti.

1. Zbožná matka. — svaté dítko.
Říká se, že jablko daleko od stromu neodpadne, že jací rodičové, takové

i dítky. Aroit jsou v tomto též mnohé výminky, avšak jsou to jenom výminky.
Zvláště na rodičích sv. Františka můžeme poznati, jak mnoho působí na dítko
šlechetný, křesťansky žijící otec, především ale zbožná, rozumná matka, která
v dítku svém milém vidí tvor vykoupený předrahou krví Ježíše Krista, které má
odchovati pro věčnost. Náš světec narodil se 21. srpna roku 1567 na zámku Sales
v Savoysku. Jeho otec byl František, hrabě Saleský, jeho matka byla Františka
Sionaská, oba rovně šlechetní rodem, více ale ještě ctností a nelíčenou zbožnosti,
za kterou se před světem nestyděli. Hrabě Saleský, jak se etec sv. Františka vůbec
jmenoval, vynikal zejmena svou spravedlností, svou zevrubností ve věcech nábožen
ství, s kterou všechny povinnosti sv. víry plnil, a přímým. šlechetným svým smý-_
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šlením, kterým'nade všechnu zkaženost tehdejšího věku'se povznášel. Jeho choť po
jila s těmitéž vlastnostmi ještě něžnou zbožnost, přísnou čistotu a podivuhodnou
lásku k životu tichému, soukromému. Přede vším ale zářila v'rodině hraběcí Saleské,
jako spásonosná hvězda, štědrosť'a láska?-k'chudině. Myslíš, milý čtenáří, že ten
krát nemohli lidé ani- jinak'žíti, .-nežli' mravně Ča zbožně, že v těch časích svět ne
byl ještě tak zkažený, jako nyní? 0, můj milý, nevím která “zkaženost mravní
byla větší, nynější čili v 2. polovici 16. století. Nynější věk to ve zkažeností sice již
daleko přivedl a ve mnohých'nešlechetnostech naše předky převýšil, ale v '16. sto
letí, kdy “rodičovésv. Františka žili, byla fzkaženost -mezi vznešenými a bohatými,
jak to dějepis dosvědčuje, hrozná. Proto musíme ctnosti rodičů Františkových
tím více obdivovati, čím více měli špatné příklady .před sebou. K tomu třeba ještě
připomenouti, že v-kraji Sav'ojském právě Kalvín své učení rozšiřoval, kterým nej
více bohatým lichotil a pohodlný život- sliboval. Tím větší pochvaly. zasluhuje život
rozhodně katolický rodiny hraběcí Saleské.

Od takových rodičů měl František to štěstí, zrozena býti. Jaké jeho vy
chování hned od počátku bylo, jest snadno uhodnouti. Nesmíme se ale domnívati,
že vychování dítek počíti má teprv, když hoch neb děvče do školy se posýlá, aneb
snad až, jak se říká, rozumnější jest v roku -13. a 14.';-o to .bývá již pozdě! První
a nejhlavnější vychovatelkyní jest matka. “Jak tento svatý úřad matka sv. Fran
tiška konala, ukážeme, podotknouce aspoň něco z jejího života, ke vzdělání našich
křesťanských matek. Přihodilo se, že hraběnka Saleská, nedlouho přednarozením
Františkovým, přivítati měla vévodkyni Nemoursskou, která “v četném průvodu do
_města Annecy přišla. Na prosby vévodkyně a dvou kardinálů, jež ji doprovázeli,
nechal vévodaSavoyský roucho sv. Moniky-..s krvavým obličejem trpícího Spasitele
ze Chambery přenésti do Annecy.“ Při-pozření na krvavou tuto památku lásky
Božského Vykupitele cítila se-hraběnka Saleská podivnou něžností a pobožností tak
přemožena, že jako druhdy Anna, matka proroka Samuele, zde před Hospodinem
celé své srdce vylila. Tu obětovala Mu nejvřeleji dítko, jež pod srdcem ještě nosila
a prosila Ho, aby mu byl sám otcem,.aby jej zachránil před zkažeností světa a aby
ji raději zbavil té. radosti a přednosti, matkou býti, než aby to dítko někdy ztra
tilo milost, kterou na křtu sv. obdrží, a časem nepřítelem jeho se stalo. Tato
prosba nebyla'oslyšena. Hraběnka vrátila se domů plna svaté důvěry, že Bůh její
obět přijal, kterou jemu své dítko věnovala. Od té chvíle považovala je co zástavu
Božskou, která ji toliko svěřena jest a ze které bude museti počet klásti.

Dítko přišedše na svět obdrželo dle svých rodičů jmeno František. Hned
v prvních letech jevil velikou přívětivost a poslušnost ke svým rodičům a učitelům
a byl oním svatým studem naplněný, který nevyhnutelně potřebný jest, aby duše
před prvními nával-y hříchu se ochránila. Ze tak krásné vlohy již co dítko ukazo
val, kdož by.se divil? Vždyť byli rodičové vesměs ctnostni. Ty dobré vlastnosti
jeho hleděla ale matka co nejbedlivěji pěstovati a ušlechtiti. Celou péči svou věno
vala vychování jeho, nevynechala žádné příležitosti, kde by jej včasně ke stálé
ctnosti nebyla vedla. Do chrámu Páně hrávala jej sama, vštěpovala jemu hlubokou
úctu k místu posvátnému, k modlitbě, ke křesťanskému ponaučení a všem pobož
nostem, které se zde konají. On musel ji doprovázeti, když navštěvovala chudé a
nemocné a musel záhy sám službičky jim prokazovati, ku kterým byl-schopen a jim
almužnu podávati. Často mu přečítala ze svatých a zbožných kněh a připojovala
k tomu poučení, které jeho mladičkému rozumu přiměřená byla a vedla jej takto
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poznenáhla ale jistě k pobožnosti a lásce křesťanské. Ona jej nap0mínala k tomu
slovy a táhla svým vlastním příkladem.

Matčina péče na tomto svatém dítku nebyla marně vynakládána; František
účastnil se na oběti mši sv. a na modlitbách s vnitřní pozorností, která jeho věk
daleko přesahovala. Největší a takřka jedinou zábavou a dětinnou jeho hrou bývalo,
oltářičky stavěti a krášliti a obřady posvátné nápodobňovati., V celém jeho chování
zářila ._jako nějaké světlo nadpřirozené “veliká. mravopočcstnost a milá upřímnost.
Udělal-li nějakou chybu, jak to u dítek často se stane, chtěl raději kterýkoli trest
vytrpěti, nežli nějakou lží jemu se vyhnouti. Láska k bližnímu zarazila v jeho
srdci hned tenkrát pevné kořeny. Na tom on nepřestával, malé posýlky, které mu
matka pro chudé nařídila, vykonati, on prosíval sám své příbuzné a rozdával pak
chudým, co mu od štědrých jeho strýčků avtětiček bylo uděleno. A neměl-li již
ničeho k rozdání, utrhoval sobě od úst, aby jenom mohl jiné poděliti.

Neméně potěšné a překvapující pokroky dělal František ve světských vědách.
Starostlivá matka bála se sice velice, své drahé dítko mezi ostatní dítky do škol

pustiti, aby snad, jak se často stává, zlými řečmi a zlým chováním jiných se ne
nakazilo, nebo ona cenila pravou zbožnost a šlechetnost srdce nade všechno jiné
umění a raději byla by jej viděla třeba neučeným ale šlechetným, nežli beze ctnosti
mudrcem. Otec ale smýšlel poněkud více po lidsku a soudil, že vzájemným' zá
vodictvím dítko v učeních více\prospívati může. František byl tedy poslán do
společné školy do města Rochevz'lle (čti Rošvil), a brzo na to do Annecy, které od
zámku Sales jen asi 3 hodiny vzdáleno jest. Jaké pokroky zde dělal, srozumíme
lehce z toho, že.-svou pilností, spojenou s ustavičným cvičením-se v pobožnosti,“ jak
tomu od své matky byl přivykl, tak daleko dospěl, „žejeho otec za nejlepší uznal,
jej odtud vzíti a na vysoké školy do Paříže poslati, anto v. Annecy více pro něho
]: učení nebylo. Patrno jest z toho, že zbožnost vědám daleko není na odpor, ano
že je co nejvíce" podporuje. —

Vedlo by to daleko, kdybychom chtěli smýšlení a jednání rodičů sv. Fran
tiška porovnati se životem a náhledy mnohých rodičů, kteří nejsou právě tak vzne
šeni a bohatí, ale tím více za náboženství se stydí a dítky zanedbávají aneb toliko
pro svět je vychovávají. Ještě dále by nás to ale vedlo, kdybychom připomenouce
si zbožný život Františkův, který prospívání ve vědách, jak jsme viděli, na odpor
nebyl, ale jeho bystrému duchu jen více nápomocen byl, kdybychom chtěli něco říci
o těch lidech, kteří chtějí vychování křesťanské ze škol vypuditi tak zvaným od
dělením školy od církve. Ponecháme to všechno prozatím rozjímání čtenářovu. Po
slyšme raději, jak použila matka Františkova toho času, nežli byl do Paříže poslán.

Vědělat ona dobře, že ve velkém tom městě přemnoho nebezpečenství hrozí
ctnosti jejího synáčka. Kolik z domu otcovského hodných mladíků zkazilo se tam
v cizině na těle i na duši a zmařeny byly práce a starosti rodičů! Proto použila

'ona bedlivě toho času, co František v otcovském domě se zdržoval, nežli všechno
k cestě potřebné se připravilo a průvodčí co pěstoun pro mladého hraběte se vy
hledal. Ona ho chtěla napřed ve ctnostech upevniti, aby tak lehce nepodlehl po
kušením zkaženého světa. Často mu opakovala slova, která královská matka 'svatému
Ludvigu, svému synu říkala: „Bůh jest mým svědkem, jak velice tě, synu můj,
miluji; avšak raději viděla bych tě mrtvého před svými očima, než abych se kdy do
věděti měla, žes spáchal smrtelný hřích.“ _— Obzvláště snažila se jemu vštípiti
důvěrnou lásku k Bohu, a navykla jej Boha co pravého otce považovati a všechny
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lidi co své. bratry. Potkala-li chudého, říkávala Františkovi, že ten, jak jej tu vidí, že
jest jeho bratrem, a právě takové právo má, Boha svým otcem nazývati jako on.
Štěstí a statky pozemské učinily sice mezi nimi jakýsi rozdíl, příroda ale a milost
Boží. neví o tom ničeho. Jim jsou všickni lidé stejni. Toho musí býti vždy pamět
liv a varovati se, s chudými lidmi, kteří níže postaveni jsou, opovrženěa tvrdě
nakládati. Takovými a podobnými rozmluvami hleděla zbožná matka mladé srdce
svého syna něžnou láskou “k Bohua účinlivou ,k bližnímu naplniti. Otec je v tomto
svatém jejím dílu podporoval, arcit ve svém spůsobu, an chtěl ze svého syna muže
učiniti, ode všech váženého a všem příjemného. Tím se stalo, že oba rodičové svých
radostí na Františkovi zažili; nebot bylt v pravdě zbožným a Bohu milým a zároveň
ve svém chování všem dobrým lidem příjemným. Prospívalt věkem a moudrostí
a milostí u Boha i lidí. —

2. Božský mistr oooluje.
Víš milý čtenáři, jak se dělá ocel? Vezme se to nejlepší železo, rozehreje

se patřičně a pak se náhle ve studené vodě ochladí — zakalí. Takové socelené
železo vypracuje se pak na nejdůležitější nástroje a pro jejich vzácnost okrašlují se
rozličné. Slýchals, jak hledána jest ocel (čili meč z ní) Damascenská; vojín se spo
léhá na ni, že jej z rukou nepřátel vytrhne & v poslední hodince svého pozemského
žítí odporučuje jej svým nejdražším přátelům co převzácné dědictví. Církev sv. zde
na zemi jmenuje se církví bojující, protože vustavičném boji musí státi proti
svému vlastnímu vzdorovitému tělu, proti světu a konečně i proti dáblu. Sv. Fran
tišek podobá se mi ale v církvi sv. býti převýborným mečem, jímž Duch sv. vládl
a nesčíslné množství nepřátel potřel ano z nich učinil přátele. Božský mistr jej
“sám ukoval; dříve ale. železo, již „dobré, socelil — Františkovy dobré vlohy, zbožné
zvyky a ctnosti zdokonalil tuhou zkouškou, jak hned uslyšíš. Každý člověk může
býti takovým vyvoleným nástrojem (arcit .ne stejným) k rozšiřování. království
Božího-na zemi, každý má jisté šlechetné vlohy, nechat jich používá a vyvinuje;
každého zkouší Božský mistr, chce jej oceliti. Avšak málo lidí. tuto zkoušku přestojí,
mnozí ani k ní nedojdou, zmarní své krásné vlohy a ty některé zbožné, Bohu milé
zvyky. —. Každý štěstí své sám si kuje. (Pokračování budoucně.)

Práce Božského srdce Páně.
Náš Spasitel, aneb dle způsobu našeho řečeno, Božské Srdce Ježíšovo, nemá

ničeho v nenávisti, což od jeho nebeského Otce stvořeno jest. Obyčejný člověk otec
má ke svému synu vždy srdce otcovské, byť by i nevím jak svým životem a smý
šlením jej třeba rmoutil; všecko co se jemu na něm nelíbí, bude jej sice boleti,
avšak srdce své otcovské k němu nemůže zapříti, aniž ze hrudi si je vyrvati a na jeho
místo jiné zasaditi. Podobně miluje i Božské Srdce Ježíšovo každého člověka i toho
nejhříšnějšího, dokud jenom ještě v tomto světě jest, miluje jej celým svým důrazem
a sice nevýslovně z příčin přemnohých.. Nejpředněji proto, že člověk i hříšný nese
na duši své obraz Boží, který dle svého pravzoru jest nesmírně drahocenný, dále ale
i z té příčiny, že člověk před tělesnou smrtí každé chvíle ze hříšníka třeba i velkým
svatým státi se může, čehož důkazů dosti máme. Božské Srdce miluje tedy každého
člověka.*) Avšak v milování nežijet se bez mnohého namahání, dí staré přísloví.

Wm Bůh nemilujeano na nejvýšnenávidí, jest hřích; jediná.bytost, na niž hrozný
svůj spravedlivý hněv vylévá, jest ďábel, sosoběný to hřích, který jediný není od Boha stvořen.
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Dle tohoto má také náš Božský Spasitel největších a nejobtížnějších prací s těmi,
kteří všem jeho láskyplným vnuknutím, předcházejícím milostem, chladnost, opovr—
žení ano zášť. naproti staví. Jsout to práce, nežli On tu ztracenou ovci na nepří
stupných místech — v trní, v bahně a ještě horším nalezne & Pak. 0 té němé
lásky! na svá svatá ramena klade a ke svému vyvolenému stádci nese! O, kolik
jest to prací od tolika set ano tisíc let! Kde mám začíti, když jsem si již přede
vzal o nich vypravovati? u sebe aneb u tebe, milý čtenáři? — Napadá mi ale,
co v jedné staré kníze stálo. Poslouchej přítelinku!

Zdálo se mi jednou, tak vypravuje jistý zkušený kmet,'jakobych byl ve vel
kém, mně docela neznámém městě. An tu obdivuje se velikolepým a' nádherným
stavením na překrásném náměstí stojím, běží podle mne u velikém spěchu člověk,
jenž množství psaní nesl. I táži se ho, kam by běžel? Nad mejí 'otázkou se za
razil a koukaje na mne odvětil: Dobře, že jste mne upozornil, nebt věru sám nevím,
kam jdu; pročež chci se vrátiti & zevrubně přeptati, kam to psaní zanésti mám. —
Pln udivení nad takou zpozdilostí hledím za ním. V tom okolo mne jede, ano letí
mladík na překrásném, bujném koni, na něhož přetěžká břemena měl naložena. An
okolo mne jel, otázal jsem se ho, proč svého koně tak. velice obtížil? Načež "on
vece: Věř mi, ját jsem to učinil za tou příčinou, aby kůň rychleji jel. — Na to
zase uviděl jsem vůz, na němž mladí hoši seděli; vozka však byl slepý, i vyvalil

v malé chvíli několikráte, tak že hoši vypadajíce ruce i nohy si zlámali, při čemž
ale vesele vykřikovali a se smáli. I tázal jsem se jich, jest--li by v celém městě
lepšího vozky dostati nemohli? Načež oni odpověděli mi, že právě tohoto vozku
přede všemi jinými sobě vyhledali, poněvadž způsob, jakž on jede, rozkošnou kratc
chvíli jim působí. Sotva však byli kousek zajeli, an tu po náměstí velikánský obr
kráčel, jejž slaboučká ženuška na vláknovité nitce vedla, by jej nepřátelům vydala
hodlajícím usmrtiti ho. Na otázku mou, proč tak slabounké nitky nepřetrhne a
sebe neosvobodí, odvětil s povzdechem nad svou velikou slabotou, že mu nemožno,
tak silných pout přelomiti. — Dále pozoroval jsem, že zdi městské dokona rozva
lené byly a město každému nepříteli přístupné. An jsem se tomu divil, bylo mi
řečeno, že by to stálo příliš mnoho peněz, kdyby zdi v dobrém stavu udrženy býti
měly, a radních pánů že jest sto, mezi nimiž platí zákon, že, co nejmladší z nich
uzavře, vezdy vykonáno býti musí, byť by i všichni ostatní proti tomu byli. —
Omrzen takovými pošetilostmi a zpozdilostmi, odebral jsem se do hostince, abych
se poněkud občerstvil. I vidím tu mnoho skvostně oděných a silných služebníků a
služebnic, kdežto hostinský a jeho paní velmi nuzně oděni a tak slabí byli, že sotva
8 místa na místo pohybovati se mohli.

Především ale mne zde rozjitřila pošetilost sklepníka, jenž ta nejvzácnější
a nejdražší vína na zemi v'ypouštěl a do hlasitého smíchu se dal, když jsem mu
zabraňovati chtěl,'by darem Božím tak hanebuě a k tak veliké škodě svého pána
neopovrhal. -— Konečně umínil jsem si, z tohoto města odejíti; i přišel jsem až
do jednoho předměstí. Tam jsem potkal dva muže, kteřížto nesouce těžký trám
o přednost se hašteřili, kdo by z nich první do dveří vstoupiti měl. A poněvadž
jeden druhému ustoupiti nechtěl, zůstali oba přede dveřmi státi. — Popošed o něco
dále, spatřil jsem obraz neozdobný teze \'šelzo souměru křiklavých' barev; a
obraz ten byl vystaven na prodej. Na otázku mou dověděl jsem se, že malíř sám
v tom domě přebývá, že nepracuje nic dle pravidel umění, nýbrž dle rozličných a
nezřídka nesmyslných požadavků lidských, a to že příčinou nemotorných jeho obra
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zův. — Ještě mnohé jiné pošetilosti musel jsem'viděti. I nemoha pochopiti, jak
rozumní'lidé tak daleko zablouditi mohou, pospíchal jsem, abych z tohoto velikého
blázince utekl. Vyšed' konečně z města chtěl jsem si volně pooddechnouti. Tu
spatřím na rozsáhlé louce množství lidí, kteřížto ostré šípy proti “slunci vystřelo
vali, chtíce na něm pomstiti se, protože žhavými paprsky úrodu zemskou vypálilo;
vystřelené však šípy padajíce dolů na hlavy jejich těžce je zranily. — To všecko
naplnilo mne takovým žalem, že jsem z toho procitnul.

Dlouho jsem rozmýšlel nad tímto podivným snem, hl'edaje vysvětlení toliko
nesmyslů. An jsem tak u sebe přemýšlel, opět jsem usnul, a hle — opět jsem se
viděl v tomtéž městě. Bylot mi v pravdě úzko, i povzdychnul jsem ve srdci svém.
Najednbu vidím podle sebe mládence, jenž se mne po příčině mé úzkosti tazal. Na
jeho upřímnou otázku vypravoval jsem mu důvěrně, co jsem dříve v tomto městě
na rozličných místech byl viděl, a jak se obávám, že bych mezi tolika a tak veli
kými blazny sám o svůj rozum přijíti mohl. Načež on pln .laskavosti útěchy mi
dodával řka: „Budiž bez starosti; to, co si viděl, byl pouhý sen! čehož jsi však
procitnuv ze spánku pochopiti nemohl, chci ti ted ochotně vysvětliti. Onen člověk
s psaními, jehož jsi viděl, jest obrazem takých křesťanů, kteřížto slepě světem se
potloukají, aniž vědí, kam jdou, kteřížto o věčném svém povolaníuikdy nepřemýšlejí
nemajíce žádného cíle před očima. —'- -Onen mladistvý jezdec. vyznamenava lidi,
kteří duši svou většími a většími hříchy obtěžují klamně se domnívajíce; že, když
svědomí své otupí a umoří, srdci svému uleví, nepomyslíce, že ono přetěžké břemeno
hříchův _dusi-itělo až- dol-pekla vtlačí. — Onino hoši na voze jsou takoví lidé,

_ježto od svůdného světa nechajíce se omamiti a ošáliti na rány duše. své nedbají,
ano z nich se radují. .— Onen obr vyznamenava lidi, kteří v nepravostech a nešle
chetnostech sešedivěli; hříšná, jejich navyklost ukovala jim železná pouta, jichž pře
lomiti'nikterak nemohou. — Lidé, jež jsi v onom hostinci spatřil, jsou pravý obraz
světakův, kteřížto jedině svému tělu žijí, duši však hladem a bídou hynouti necha—
vají. Zpozdilý onen sklepník vyznamenava člověka, jenž drahý a tak rychle ubíha
jící čas beze všeho zisku a užitku promrhava, jen na pozemskost a rozkoše světské

' mysle, dobrým spasitelným napomínáním se vyhýbaje. A abychom také na ty
přišli, které jsi mimo město ve předměstí a pod širým nebem viděl, tedy věz, že
těmi, co nesli tram, označují se ctižádostiví, kteřížto po marné cti a slávě tak nes
mírně baží, že raději z nebe vyloučiti se nechají, než aby své ctižádosti i to nej
menší zadali. -f— Oním malířem, jenž nemotorný obraz ku prodeji vystavil, předsta
vují se ti světaci, kteří ve svém jednání a konání ne dle úsudku svého rozumu a
svaté víry, nýbrž dle pošetilého úsudku světa se spravují a řídí, pročež i skutkové
jejich oškliví se Bohu a andělům jeho. — Konečně onino, jenž šíleně šípy proti
slunci vystřelovali, vyznamenavají lidi, kteří se Bohu a svatým jeho rouhají, a sice
proto, že nejde všecko podle jejich vůle a zdání, a poněvadž tělesným svým vášním
své ctižádosti a své lakotě hověti nemohou, jakž by chtěli. Tito bezbožní blázni
jsou rozvztekleni chtíce svým rouháním na Bohu se pomstiti; avšak rouhání to
k jejich věčné i časné záhubě na hlavy jejich padá.. — Pamatuj si tudyž tento sen
a vysvětlení jeho dobře, zaznamenej si ho, zhlížej se v zrcadle tomto, i jiným je
podej, abyste poznali pošetilost a zpozdilost světa, a abyste ho nenásledovali, nech
cete-Ii s ním zahynouti.

Tak daleko starcův sen. — Není-liž pravda, domnÍVáš se, že tě do té neb
oné třídyvvřadím a pak notně proklepu? Arcit bude tomu tak a možno se na tebe
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dostanepodíl víc než jedné třídy; Abych ti ale hned s nového roku chuti nepo
kazil, u-schovám si to pro příště. Do toho času možno ujdeš z některé těchto tříd;
dělej ale, abys. vyšel ze všech a vejdi do některé třídy „Školy Božského Srdce
Páně“., pak budeš s tím větším obveselením má slova čísti a. více jim rozuměti.

Spolkový Kalendář
Leden.

Nový rok začíná a taktéž nové kalendáře. Jest jich na tisíce, mezi nimiž
i náš „spolkový“ se nachází. Na počátku roku občanského měl bych i já kalendářník
„Školy“ jako jiní moji soudruhové nějaké úvahy pro rok započatý 1868 ctěným
čtenářům hned na záhlaví postaviti. Nemám ale příliš na spěch, an jsem již dříve
rok svůj započal, totiž počátkem právě uplynulého adventu -— rok církevní.. Vida
ale, kterak jiné kalendáře tak krásnými řečmi se představují (presentují) a k novému
roku gratulují, je mi toho líto, že nemohu jim podobně učiniti, anto tiskař" tento
kráte toliko dvěma stránkama mne chce odbýti! To jediné jest mou útěchou, že
nepřicházím jako jiní kalendáři jednou za rok, nýbrž 12krát, a tudyž v únoru,
dáli mi Pán Bůh život a zdraví, opět k- tobě, milý čtenáři, zavítám a co tenkráte
jsem zamlčel, potom dcplním. Kdybych byl malířem, vymaloval bych ti v kalen
dáři hned na letošek a to před číslici 1868 velkého kostlivce ! koncu, jak se
na tebe přímošklebí, jakoby ti přikývoval, že již, již, již ..... přijde, “abys měl
trochu strpení, a zatím své věci do pořádku přivedl. Proč tak nešetrně hned k no,
vému roku tak neladný obraz ukazovati? Hm! Kdybys ty na kostlivce, třebas
jakým sám jednou budeš, častěji se pamatoval, neukazoval bych já ti jej. Nebo na
něj máme nejčastěji pamatovati. Jak se říka, že smrt (a tu vyznamenává kostlivec
kosák) každé chvíle nejista jest, taktéž jest pravdivo, že každé chvíle jest jista a že
třeba v tomto okamžení tě chmatnout může a na onen svět zprovoditi. A čím více
roků a dnů jsi žil, tím jistější jest, tím bližší tys hrobu. Takové upomínky a
rozjímání mají předně ten užitek, že budeš starostlivějším na statky, které 'bys
mohl i za hrob s sebou vzíti a pozorlivějším na trh y, jaké ti oznamuje spolkový
kalendář ve" „Škole“, na nichž můžeš si nakoupiti milostí Boží a zaplatiti s'vých
dluhů získáním církevních odpustků. Žes se ale na „Školu“ i se spolkovým kalen
dářem předplatil, jest naděje, že chceš jich dobře použití a že mne poslyšíš.

Proto že jsme “vtomto čísle úryvek ze života sv. Františka Salesia uvedli,
vybereme "několik jeho průpovědí.

1. Nový rok občanský. Obřezání Páně. Ježíš Kristus vylil první krev
pro nás; neměli bychom i my nějaké násilí sobě udělati, odřeknouce se zlých zvyků
a naruživostí? Očisti svou duši sv. zpovědí a posilň nejsv. Svátosti Oltářní; plno
mocných odpustků můžeš získati, jsi-li v bratrstvu nejsv. Svátosti benediktinském,
neb škapulíři karmelitánském, neb Srdce Panny Marie, aneb v apoštolátu modlitby
(totiž onen jednou za měsíc v kterýkoli den); odpustky 30 let a 30 quadragen.
v bratrstvu věčného klanění-se nejsv. Svátosti, Srdce Pána Ježíše, sv. růžence, v sv.
skapulíři karmelitánském, taktéž světlomodrém, a více neplnemocných. Můžešli více
získati, platí jeden pro tebe, ostatní obětuj za duše v očistci. Budou'ti za to zajisté
vděčni a vyprosí ti třeba tu milost od Boha, že i pro tebe se najde zbožná duše,
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která se za tebe bude modliti, když snad budeš v očistci. Strany získaní těchto
odpustků upamatuj se na to, co ti ve „Škole“ minulého roku bylo řečon0, ž.6treba,
abys šel ke správě Boží a ke stolu Páně a na úmysl sv. Otce se modhl asr- 5krát
Otčenáš a Zdrávas a 1. Věřím. Tato modlitba jest podmínkou pro každé odpustky

zvlášt, když již více chceš získati. _
Průpověd sv. Františka si zapamatuj a často za. den o ní přemýšlej.. ,

„Čím jBSt Ollkrpro nezralé ovoce, tím jest pravá zbožnost pro ž1vot hdsky.

Cukr'odjímá nezralému ovoci jeho syrovost, zbožnost odjímá trpkostem "&radostem
tohoto života všechno skodlivé.“ Hodno tedy, abychom _se přičinili, ji sobě získati.

2. Dnes jestit 1. čtvrtek měsíce, tedy plnomocné odpustky v bratrství věč
ného se klanění Vídeňském. ,.

„Pravá a živé. zbožnost musí míti za'základ opravdovou lásku k Bohu, která

se láskou k blížnému ukazuje“ . _
3. Prvný pátek v měsíci, plnomocné odpustky v bratrstvu nejsvětějšího Srdce

Ježíšova. „Zbožnost musí přiměřena býti silám, zaměstknáním a povmnostem jed

noho každého.“ 1 ,
' 4. Sobota; kdo jest údem' bratrství sv. škapulířelkarmelitánského,“Získá plno
mocné odpustky, když po správě Boží chrám karmelitánský aneb, nemOŽDO-ll,vlastní
farní navštíví. „Chceš-li nastoupiti do opravdy cestu zbožnosti, vyvol si vůdce ve
ctnosti dobře již upevněného, aby tě vedl & sprovázel.“ Může to býti bud zpovědník
aneb i jiná osoba moudrá, ku které máme důvěra.

5. První neděle v měsíci; plnomocné odpustky v bratr. sv. růžence pod
„známými výminkami.

„Jestit sice obtíž duše vésti, avšak příjemná obtíž podobna obtíži žen'ců a
vinařů, kteří nikdy veselejší nejsou, jako když mnoho práce mají.“

6. Sv. tří Králů, čili zjevení Páně, protože J. K. všem národům se zje
vil ve sv. 3. Králích, což se na ten den slaví. Veliká slavnost zvlášt v církvi
řecké. Plnomocné odpustky v bratrstvu nejs. Svátosti OO. benedikt., nejdražší krve,
sv. Josefa. Sv. 3. Králové obětovali Ježíškovi zlato, kadidlo a myrrhu; ty bys mu
to, myslíš, též obětoval, kdybys to měl a Ježíška viděl. Hledej si ho, asice v osobě
nuzných; nebudeš dlouho hledati. Uděl jim z dobrého-srdce, co máš a hle! oběto
val's Ježíšovi. Nemáš-li ale docela ničeho, obětuj mu zlato upřímné lásky k němu,
kadidlo zbožných modliteb a myrrhu trpělivého snášení a utrpení. Večer před svát
kem světila se voda, tak zvaná Tříkrálová. Při pokropení-se jí vzbud v srdci
opravdovou touhu se očistiti od hříchů a zlých žadostí, abys byl hodným údem

církve sv. „První a na nejvýš potřebné očistění jest očištění-se od hříchu; prostředek
k tomu jest svátost pokání“.

7. „Netoliko ale od hříchu, nýbrž i od náklonosti, která ke hříchu vede.“
8. Každou středu mohou oudové sv. škapulíře karmelitánského plnomocné

odpustků získati. „První prostředek očistění-se od hříchu jest poznání velkého neštěstí,
které nám hřích přináší, nebo tím býváme k hluboké zkroušenosti pohnutí“ A ta
ková opravdová lítost jest při polepšení života to 'nejhlavnější.

9. „Škorpion když nás uštkne, jest jedovatý a škodný; rozplyne-li se ale
v oleji, jest dobrým prostředkem proti vlastnímu uštknutí. Tak také jest hřích jen
tenkrát hanebný, když jsme jej spáchali; promění-li se ale ve zpověď a pokání, pak
jest ctihodný a prospěšný“ Nesmí se ale žádný domnívati, že hřích sám o sobě'
stává se dobrým, nýbrž lítost a vyznání-se z něho.
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10. „Čím více den se vyjasňuje, tím zřetelněji ukazuje nám zrcadlo všechnu

špinu a jízvy na obličeji-našem; právě tak poznáváme, čím jasnějisvětlo Ducha sv.
naše svědomí objasnilo, všechny hříchy a hříšné náklonnosti své.? Z toho lehce
vysvětliti, proč velicí svatí velkými hříšníky se nazývali.

11. „Zalíbení na všedních hříších ochromuje sílu ducha, zabraňuje útěchám
Božským; otevírá bránu pokušením a ačkoli duše proto ještě neumře, nicméně chorobí.“

12; Neděle, proto plnomocné odpustky v bratrství „nejsvětější Trojice.
„Kdo chce opravdu zbožným býti, musí se zbytečných činů (radovánek tě

lesných, tanců, her, hostin atp.) zdržovati.“ Ne .jako by'byly samy o sobě hříšné,
ale že lehce k hříchu vedou a duši zbytečně zaneprázňují.

13. „Nic není příhodnější, náš rozum osvítiti a vůli od smyslných žádostí
očistiti, jako modlitba.“- Mnozí lidé nevědí ani, v čem by se mohli ještě polepšiti,
ačkoli daleko ještě jsou od čistoty svědomí. Příčina té nevědomosti jest ta, že se
pramálo modlí a o světlo duchovní neprosí.

14. Blahoslavená Bernarda z Corleone, řádu „sv. Františka, proto plnomocné
odpustky pro údy III. řádu.

„Zbožné pevzdechy jsou šípy, střely, kterými Bohu příjemné jemu násilí
činíme a nejspíše vyslyšení býváme.“

' 15. Sv. Maura, prvního učenníka sv. Benedikta, protož plnomocné odpustky
pro údy bratrství klanění-"sebenediktinském a v chrámech benediktinských pro všecky
věřící; „Nechej se rád vřaditi do bratrstev svého bydliště, zvlášt do těch, kterýchž
zbožně skutky .k většímu duchovnímu užitku a spasitelnému povzbuzení slouží; tím
budeš jakési Bohu milé poslušenství zachovávati“ Že poslušnost Pánu Bohu milejší
jest “jiných obětí, ukázal též na sv. Mauru, kterému pro jeho poslušnost té milosti
dal, že maje svého spolubratra sv. Placida, který se v jezeru topil, vytáhnouti,
suchou nohou po vodě velký kus kráčel.

16. Ss. Bernarda a společníků, řádu sv. Františka, protož plnomocné od
pustky v III. řádu. „Protože Bůh osvícení ducha často skrze anděla nám posýlá,
máme tímže prostřednictvím své zbožné povzdechy k němu posýlati.“ Tedy svaté a
andělé o jejich prostřednictví u Boha prositi.

17. Svátek sv. Antonína poustevníka, praotce mnichů a poustevníků. K ži
votu na oko tak přísnému, avšak ustavičným obrováním s Bohem sladkému byl po
hnut slyšením slova Božího. Kdo ví, jestli i tebe nechce Bůh tímž Spůsobem k velké
svatosti povolati. Protož zapamatuj si: „Slovo Boží přijímej s pobožnosti, budsi je
v důvěrné rozmluvě s přítelem neb s kazatelny v kázaní slyšíš“

18. Sobota, protož plnomocné odpustky ve sv. škapulíři karmelit. pod vý
mínkami obyčejnými.

„Ti, kterým na tom záleženo jest, aby svých duší opravdu očistili, musí
se vynasnažiti, duchovnímu lékaři (zpovědníkovl) svou nemoc, jakkoli malá jest,
zevrub oznámiti, aby z ní okřáli.“ To právě hodí se pro zítřek, když ke sv. zpo—
vědi půjdeš, nebot jest

19. Nojsladšiho Jmena. Ježiš a plnomocné odpustky může dnes a
celý týden každý získati, kdo sv. svatosti přijma zpívané mši sv. přítomen jest.
Že jest 3. neděle měsíce, plnomocné odpustky též v bratrství klanění—senejsvětější
Svátosti benediktinském; a že připadá též svátek sv. Fulgentia, řádu sv. Augustina
plnomocné odpustky ve bratrství modrého škapulíře. Jedny plnomocné odpustky
můžeš získati pro sebe, ostatní pro dušičky v očistci.
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„Nejsvětější Svátost Oltářní každodenně přijímati nechci ani odporoučeti,

ani haněti, ale každou neděli ke stolu Páně jíti, radím každému, jestli totiž srdce
žádné náklonnosti ke hříchu v sobě nechová.“ _ __

20. Sv. Fabiána a Šebastiána, mnohé a velké neplnomocně odpustky ve sv.
škapulíři karmelitánském.

Budeš- li moudře jednati, nebudou tě ani otec ani matka, ani manžel ani
manželka od častějšího sv. přijímání zdržovatif'

21. Sv. Anežky, panny a mučennice, odpustkyr 10 let a 10 quadragen (to
tiž lOkrát 40 dní) v bratrství nejsvětější krve Páně.

„Velkou chybu činí mnozí, kteří se v jednotlivé ctn'osti cvičiti snaží a při
každé příležitosti jakousi svévolí hned ovoce její vynucují. Podobajít se oněm mu
drcům starověku, kteří bud vždy se smáti aneb plakati chtěli.“ Tedy cviě se v jisté
ctnosti a na ostatní nezapomínej a dočkej se jejich ovoce. '

22. „Cvičíce se ve ctnostech musíme té přednost dáti, kterou naše povin
nosti vyžadují a nikoli naše náklonnost. “

23. Zasnoubení Panny Marie, protož plnomocné odpustky v III. řádu sv.
Františka a bratrstvu sv. Josefa, pak vícero neplnomocných odpustků. Že je i slav
nost sv. Raimunda z Pennafort, plnomocné odpustky ve sv. růženci.

„Dobré jest, aby každý obzvláštní ctnost si vyvolil ke cvičení-se v ní, ne snad
aby ostatních ctností zanedbal, ale aby své srdce urěitě uspořádal a zaneprázdňoval.“

24. „Cvičme se prostě,“ pokorně a zbožně v oněch ponížených ctnostech,
jejichž sobě získání Pán Bůh naší bedlivosti 'a práci zanechal, jako v trpělivosti,
tichosti, zapírání touh srdce svého, \: pokoře, poslušnosti atp.“

25. Obrácení sv. Pavla; plnomocné odpustkyiv bratrstvu Srdce Panny Marie.
„Mnozí by rádi něco suášeli, kdyby to jenom mohlo bez nepříjemnosti býti“
26. V bratrstvu nejčistšího Srdce Panny “Marie mohou se získati odpustky

plnomocné na dva kterékoli dni; jest-lis toho ještě neučinil, použiž toho dnes, když

je neděle. „Stěžuj si co možno málo na bezpráví tobě učiněné, nebo jest jako jisto,
že kdo mnoho si stěžuje, obyčejně hřešívá. “

27. Sv. Jana Zlatoústého, který pro pravdu &.neohrožené jí kázaní mnoho.
od císařů řeckých musel snášeti, ano i do vyhnanství vypuzen byl.

„Mnozí nemocní, zarmoucení a utažení střeží se pilně naříkati a slabé své
srdce takto ukazovati; hledají ale rozličnými obraty řeči k tomu to přivésti, aby
bližní jich litovali &je nejen za velmi zkormoucené ale i za velmi trpělivé drželi.“

28. „Jsi-Ii nemocen, obětuj všechny své bolesti a trápení Bohu co službu
povinnou“ _

29. „Chceme—limilost Boží do svých srdcí přijmouti, musí tato prázdna
býti vlastní slávychtivosti.“

30. „Důstojnosti a cti jsou podobna šafránu, který tím lépe se daří, čím
více bývá nohama šlapán.“

31. „Láskou a touhou po ctnosti počínáme býti ctnostnými; láskou a touhou
po důstojnostech počínáme býti pokárání hodni ano hanebníky.“

wwwwv

„ Co do vysvětlení hlavního úmyslu pro leden přečti si pozorně ency
kliku sv. Otce, jelikož ani to jsme sem vtěsnati nemohli.

W\ WVM



Božskčm Srdci přeje, imenomitč ale to tomto mčíici na ten ůmysl:

....30_

úmon mohliteb na městcmm;
WsiemohoUct mččm'; Boze! obetuii tobě wssecky íme bobre' nam; a mobíitbx; we [pojeni s Ježsssem Kriu
stem a wsseml zbogníjnli a íloatůmi buffemi ro nebi i na aemi aa wssecko to, co si 'Bán Sešiě me ímčm

aby & pronúrlebománi

tirkme [m. m 330qu a aupanfhu ukrátiti ráčil, a w dnessnepráwčben.

Den fe eti ' ůhzmlán'tř

" v ' _ za r_oamnogeni bucba febegapírání za služebné mbftupuiici a naftu;
1 Dbreadmgšúnč, puiíci bo slUžbh; gn msbugeni bioríimofti m ] farnofti.

2 sw. Makaria, za obítranění náboaenífé Iboftejnofti; zUiiftou robinu; za 1 úftam
__ pouítemniia, dUchowni; zajněkolik kUěži;aa nemocného ftarffibo bratra.

3 sw. Senomeft), za Iáífu ie ím. čiftotč; za žiwé a mrtmé fpquoubt) 1 bratrftma;
_ pannu, aa něť. fřefť. robin; za obmrácenf poborffeni me 3bud). robináó.

4 fw.—lita, za rogmnošeni borlimoíti we íprámč buóomni; za předstawextéx
biífupa, 2 buóomnícb úl'taroů , za íbromúgbčni neifm. thUpiteťe.

5 ím. IeIerora, za uměboměíeiffí úctu $oborobičfp; za 1 kněze n) neínáai poftaa
pap. (: muč., menébo; na ípaíitetm') úmhsl 1 inčge; sa porepffcni 1 iinocba.

6 Sw. Tťi ga obrácení rozkolných Slowauň; ga miíionáře u cizych nárobů;
Qtúlů, za obrorciceni ostýchawosti pro _roěcfmatou a bobr.ou

_ 7 sw. LUciúna, ga obrácení šibů; ga utmigeni 2 bratrů me míře no.; za 1 metmi
_mučebnífa, eblabne'bo fřeíťana; za roztopúsonU oíobu; za tbubébo ftubuiícíbo.

8 f_m. ©emetina, za ťtsfi iaiouífou , za npemněni 1 oíobt) me fřeffanífěm ;imotu ,
ťeholnika, ga nčf. farnofti na Molawč; ga adftupce mčci fat. na fněmíd).

9 fm. Suliúni) _a za mmlžele, aby ímou bůítoinoft_apominnoft poůnati a ii aemrub
. Basilisse, muc., . plnili; za 2fat. robim), abn mice o třeífanffé maběídni fe (tatam.

10 fm- Půwťtl, ga cirfem ím. mezi _Mobomebánn; za 1 Eat. robinu; za přeta
„ pouftemnifa, ;eni zťozwhkUtlení mezi Sťowáky a Ubn).

11 fm. .bpgina, za rozssxiťenťapofftoífitu mobíiibt) megi Slowanh; aa něfoíif bot
pap. muc., [itetů; za polepífeni 1 ftubuiícíbo.

12 sw minima, za ftubníici mtábcš; ga pognám' a roaffířeni úgtt) ineíím. ©rbcim
mučebniia, %. Jezissc a *Banm)Maric; za bar ofmíceni Ducha fm. 2 ofob. .

13 Ím- _©i[aria, za “Jiěmce, abt) _prambn be; přebpoiatefti btebali; za 3 fat. fněge;
biífnpa, za dosažeUi miru megi nerolifa oíobami.

14 ím. íšetiša ;a iatoIift) m říffi ruffé; (,a obítrančm' \oeřeinúcb poborffení ; zn
z moh), ineae, 1 *Bohífa m eigině; za 3 čefancc ftamu fněšítébo.

15 fm. Mmlra, ga řáb ím. BeUedikta, zwlússr w Čechúch a na Morawě; ao 3
opata, robim) m nouzi poftamene' ; ga oíobu m poiuffenicb proti čiítotč.

16 ím. Margaret, za biskUph a duchowni fprdmce; za bar poslUssUosti k robičům
pap. muceb., 1 iř panně; za polepífeni bratra opilce.

17 ho. antonia, za řeholním; za fř. panomniio a íeiid) rábce; za bar ftálofti u;
arciotce pouft., učiněných bobrbcb přebíemgetícb 1 borIiteIi.

18 fm_ŠBriffva za třefť. panni) a ieiid) tobiče neb pťstounh; aa obmtaceni po.
pannl) a mne., [;orffeni me fffoíácb; ga bímči fffqu.
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Den te cti úbyult'án'tř

19 miim. Směnu aa [IugatéboDire; aa n'iařr tatouítéíbuhaat spolky čermenéboma_ Ježtš, put íře 11.513., za pracomníft) uafít „Sk olh

20 „ímíšabianaa aa třefť. mojim) :: za duchowni fprárou u moiífa; za 1 nefato
xxSebaskiana, m.., Iífa, Eten) přebnoít míti) fat. uznán-ná, abnfmébo fmčb. Uposlechl

ga ústawh kťeskanské milofrbuoftí; za 1 tř. robinu; za ústaw

mocněiíft, jim, fteřt pro Ton měc fudfít Ewie tať trapně.

Iaífa, nutí. ř..,

21 sw. Anezkh,
panny a mně., mpučomact pob webem'm. ctí). BeUediktiUek.

22 ím. iIBincentia, za čekance stawU bucbowníbo; za 4 ftubující; za fprclroeldlinchx
iabna mučeb., uromnání melfébo poborffení..

23 . Baínoubení aa robinu cífařffou; aa mariánífc' fpom) a bratrftma; za 4 třrfť.
$Baura) Marie, mbomn; na poděkowúni ga obbrgenou mitoft.

24 sw. Ibimotbea, sa abar apofftotománt mezi Jihoslowanh; za iiítou nárobm' fftoíu;
biítupa, muč., aa ameírbem' apěmu kostelnlho w 1 farnoíti.

25 Dbrácent za poíměcománi řemeítníctma; za ťrholnťkh zCech aMorawh, ítu
fm. 915mm, hující mimo míaft; za 1 m),)cbomacíúftam.

26 ím. Bolhkarpa, ga bomáct chutné; za 4 mlabítt) a jejich whchowatele; aa lehkop
biit.,m1__1č., _ wúzUého mangete , za boftameut bimči sskolh pob webem'm 1ř

27 fm. Sana za fřefťauífé kazatele a učitríe; za bar potřebné wýwlanosti 1
ZlatoUsth, čefc'mciftamu buchomufbo; aa chorého učitele.

28 sw. RaimUndaz aa bar a posilU Ducha ím. těm, fteří touží po fiebnocení GW
PenUafort,whz. waUstwa w cílťmi fm. a k tomu pracují; za chatou niobu.

29 sw. Frantisska aa ústawh whchowacť; aa bar trpělimofti 1 oíobč; za kťeskanské
Selesia, biif„ whchowáni bítct 2 robin.

30 fm. Martřnh, aa kťeskanskěíIužebné; za 2 mmm), abl) iriíd) fpaíitelm') úmhs
panny a mně., se mnpíuit; ga niobu m blťzké pťťležitosti ke břichu.

31 ím. $etra No ga utiífomané řábt) fatotiďě w ťťssi ruíté; za w Púnu frfuulíloubt) apon'totám a bratrftma neiím. Srdce “Bárta Jezisse.

Modlilba.
Božské Srdce Ježtsse! skrze Ueposkwrněné Srbce Ma:ře Spamu) obětují

Tobě wssecky mobtitbt), práce a utrpení toýotn bne fpqu fe mífemi úmysly,

we kterých fe uftamičně na oltáři obětuieš. DB,;roIáfftě obětují Ti je za nano

Bratry tal trmamě prouúfíebomaně m trajinád) poIfťóď) a cífařftmt Sapanítém.
D Srdce UekoUečUčlúsky bahně, uběí jim útěchu nejfíabn't a miíofti té nej

uťrať bn; jejirb

zkoUssky a učiň, abl) wssechUo emoce jejich fbfraíi, aBt) jejid') krew pro círťem

fm. byla femenem Uowbchbttet a pro ně farm) gúrufou slúwy neúnavná. 21mm.
Pťesladké Srdce s13mm) Marie bUdiž mou fpúfou!

©matť) Michaeli, archcmděli, fmatf (Smille a Methode, orobuite za náe!
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Apóštolatu modlitby se přivtělili:
Bratrstvo sv. růžence Panny Marie ve Mčelích, v arcidiecési Prážské.
Fara Rakvice, v diec'ési Brněnské.
Fara. a bratrstvo sv. růžence Tršické, v arcidiecesi Olomuckě.

Pokladnice pro sv. Otce.

(Od dřívějška 14 zl. 74 kr. jsme zaslali k větší sbírce do Solnohradu)
Znovu obětovali:

Jistá služebná z Prahy . . . . . . . . . .x . . 3 „ — „
Nejmenovaný .' —- „ 40 „

Nejmenovaný s heslem: „Gott lasse ihn lange regieren“
(Bůh nechejž jej dlouho panovati) . . 1 „ — „

Jiný s heslem: „O Paní a Panno neposkvrněná, Maria,
zachraň nás hyneme“ *. . . . . . . . . . . . 2 „ — „

Z farnosti Derflandské . . . . . . . . . . . . 1 „ — „
„ „ Mčelské v Čechách . . . . . . . . . . 5 „ — „

Úhrnem . 2 zl. 40 kr.

Listárna. redakce.

P. T. —an v Bud....: Žet předce jednou! Na všechny ty laskavé
otázky: Bohu díky „ano“. Namáčívá se ale u Vás pro přátele péro za 3 leta
toliko jednou? —

Vršavaký: Vašnostino pro „Školu“ docela vhodné přišlo mi tenkráte »ne—
vhodně, an pozdě, jak jste se sám domníval. Nemáte-li ničeho na proti, ' uschová
se pro letošek. Račte —slibsvůj splniti a doufám, že sobě vzájemně se zachováme.

P. T. P. Fr. K—n ve Vel. Új.: více cersa to neplatí, leč že by to hra—
trstvo bylo apoštolátu modlitby přivtěleno a jednotlivci v seznamu jeho zapsáni.

Fr. Chrom— v Br.: Díky srdečné za zprávu; pište opět brzo.
P. T. Fr. Čer—k v N. V.: Raduji se s Vámi, avšak! — v bázni, a,

strachu atd.! budíček bude opět buditi? Z věcné loterie vybral jsem ze serie 1233,
č. 24; výhry budou oznámeny příště.

P. T. P. V. R—ř v S.: 3 výtisky I. roč. byly zapraveny, 4. byl poslán
nedorozuměním, ante na poštov. poukázce ročník nebyl udán; vynalóžte s ním, jak
libo, II. ročníku bude přicházrti do S. toliko 1. výt. až na další zprávy.

P. T. D—l v 0.: Druhá práce v č. 2.; co jsem dlužen? Piš mi.
P. T. P. Fr. B—a v Dř.: Tentokrát cestou touto. Srdečné díky! „Škole“

se vede Bohu díky dobře, a bude snad ještě líp, co do účastenství; s nabídnutým
jsem úplně srozuměn a očekávám tedy s radostí ode dneška. Štastný nový rok!WM—

Tiskem narodni kněhtiskárny Jozefa Šnaidra v Brně.
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Božského Srdce Páně.

S povolením duchovní

vrchnosti vydává

PLACIDUS J. MATIION.
kněz řádu uv. Benediktu v Rej

bradě.

Měsíčný list
apoštolátu mo

dlitby.W
„Učte se ode Mne, ne

boE jsem tichý & pokorný j
srdcem, a tak naleznete po

_ koj duším svým.“
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Srdce Páně.

Srdce Páně, dokonalé
Božství věčná, svatyně, Úmyslů ctných zrdcadlo;

Dejž af, zbožné srdce máme, z V Něm se zhlížej neustále

Tož nás nebe nemine. ] Srdce mé, by's nechřadlo.

rdce Páně, svatý chráme,

Srdce Páně, školo cnosti, Srdce Páně, moudrá schráno,
Dej, bych pilným žákem byl, Božské skýtáš učení;

Střehl vší se nepravosti, Dej, at z Tebe vyčerpáno
Tobě vždy se zalíbil. Máme vše své vědění.

Srdce Páně, lásky zdroji.
Mému srdci milost dej,

S ním se spojuj v každém boji,
\ Jemu sílu, chrabrost vlej.



Třídenní pobožnost
v nynějších potřebách cirkve svaté.

Dřív než tyto řádky našich čtenářů dojdou, jest již pobožnost třídenní,
jakou sv. Otec minulého roku odporučil (viz „Škola roč. II. na straně 16.), na muoze
ukončena. Avšak věrné dítko církve sv. neuspokojí se tím jediným voláním o pomoc,
nepřestane zajisté tlouci na dvéře milosrdenství Božího, dokud bude svou matku,
církev katolickou v nesnázích viděti. Sice by takový chladný katolický křestan, který
toliko na výslovné vyzvání svého duchov. pastýře modlitbou církvi sv. ku pomoci
přichází, podobal se onomu Angličanovi, který, jak se vypravuje, jda vedle řeky
slyšel člověka o pomoc úpěnlivě volati, an nešťastně sklouznuv do řeky se topil.
Angličan však vida jej pravil: „vždyt se u mne ještě nepředstavil (osobně neohlásil) !“
a šel lhostejně dále a nechal neštastníka' se utopiti, ačkoli mu lehké bylo, jej
vytáhnouti. Horliví katolíci, zvlášt. bratrstva ustanoví sobě mimo 3 dní od biskupa
určených zajisté ještě zvláštní hodiny a dny společné modlitby, dobře vědouce, že
společná modlitba tím spíše vyslyšení dosáhne. Ku povzbuzení k tomu nebude bez
prospěchu, promluvíme-li o té věci ještě jednou a sice, jak o tom psal německý
časopis „Katholisches Missionsblatt.“

Bylo to za času, když lidIsraelský za Davida krále, pod vůdcovstvím Joa
bovým válku měl s nepřáteli Ammonskými; tenkráte vnesli i archu úmluvy, svatyni
to Israelských, na bojiště dílem k vlastní ochraně, dílem k povzbuzení srdnatosti.
I stalo se že Uriáš Hethejský od vojevůdce Joaba do dvoru královského k Davidovi
z bojište byl poslán. Tento vyslyšev od něho zprávu, kázal mu jíti do domu
svého k manželce, aby si po namáhání v boji poodpočinul. Uriáš ale zůstal při
dvoře královském s ostatními služebníky Davidovými a nešel domů. I řekl mu
David: „Nepřišels-li z cesty? proč jsi' tedy nešel do domu svého? Uriáš však od
pověděl: „Archa Boží a Israel i Juda bydlí v stanech a pán můj Joab i služebníci
pána mého v poli trvají; a já bych měl vjíti do domu svého, abych jedl a pil a
v rozkoších se kochal? Při zdraví tvém a duše spasení přísahám, té věci neučiním.“

Tak vypravuje druhá kniha královská. K čemu ale ta událost? Ta—se
hodí právě k poučení v našem postavení, když jen místo podobenství starého posta
víme předpodobněné nového zákona. „Archa Boží a Israel i Juda bydlí ve stanech
a Joab se svými služebníky trvají v poli;“ tedy vojna! Vojna pohanů Ammonitů
proti vyvolenému lidu. Králův vojevůdce a jeho vojínové všem nebezpečenstvím a
obtížím vojny vystaveni, i sama svatyně vytržena ze klidného místa svého města
Jeruzalemského u prostřed křiku válečného, jako v moc vydána útokům nepřátelským.

„Archa Boží a Israel i Juda,“ kdož by to nevěděl, že jsou to podobenství
sv. církve a její svatyně? Tedy naše sv. církev a vše co jí svaté nachází se
v boji. Jak pravdivé jestit to za dnů našich! Hlavní vojevůdce, sv. Otec Pius IX.
ohlásil nám to a upozornil nás na nebezpečenství, v jakém se církev sv. nachází
v Itálii a v Polsku, tam trvá nyní krutá válka proti vyvolenému lidu Božímu, proti
církvi katolické. On stařičký vojvůdce Pius IX. postavuje se, jak to již častěji
činil, napřed proti nepřátelům a svolává své věrné bojovníky, aby za jeho příkladem
na pomoc spěchali svým spolubratrům utiskovaným zbrání ctnostného života a vroucí
modlitbou. x
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Nynější doba, kdy nepřátelé se všech stran na církev sv. se hrnou, může

v pravdě, co do nebezpečenství pro víru po straně státi každému dřívějšímu proná
sledování. Sv. Otec vyslovil to překrásně. V Italii, v zemi to všestranně požehnané
pokračuje boj proti církvi sv. směle dále a Bůh sám ví, jaký vezme konec; v Rusku
svádějí se katolíci lstí a mocí neslýchanou k rozkolnictví; kdo věren své víře zů—
stává. jde buď do žaláře aneb do vyhnanství. Dítky rodin katolických vedou se ke křtu
do chrámu rozkolníků, musí býti od nepřátel víry katolické vyučovány. V Japansku
hrozí krvavé pronásledování církvi sv., jako za času ukrutného římského císaře
Nerona a Diokleciana a snad již—zuří. Jak zprávy docházejí, podařilo se misionářům,
že blíž města Nangasakiúi 1000 obyvatelů na víru obrátili. V noci ale na den
15. července (roku minulého) bylo ve vesnici Oorakami nedaleko Nangasaky 60 mužů

;..a žen zajato a pryč odvedeno; následující noci bylo opět jiných 100 křestanu ná
silím odvlečeno do dalekých krajin. — Zde a v Rusku a v Italii táhnou nepřátelé
ve? jně proti církvi sv. do boje, jinde ale radují se z nesnází církve její protivníci,
mg í aspoň v srdci, a táhnou proti ní, té nenáviděné, v boj se zbrání mnohem
nebezpečnější, totiž nevěrou v úplným zpuštěním mravů. Bylat o tom již častěji řeč,
tak že zbytečné by bylo, to ještě opakovati, jak veliký jest počet těch, kteří v ne—
věru a nemravnost se pohroužili aneb v bažení po věcech tělesných docela rozplynuli
a nyní církev nenávidí aneb aspoň za velmi nepohodlnou mají a všemi silami,
písmem, skutkem ji hanobí, v posměch a dle možnosti v opovržení u jiných uvádí;
její učení, její zřízení, její snahy, její viditelná hlava, její služebníci, její dítky, její
statek, její chrámy a kláštery, její ústavy, ——-všechno jest nyní předmětem oso
čování, pronásledování, až ke smrti, až ke zničení.

A jaké jsou toho následky? Církev namnoze se zadržuje v blahoplodném
účinkování; tisíce a tisíce duší se vylučují od jejího požehnání, tisíce bídně na duši
hynou. O jak oprávěný jest v naši době v ohledu na církev sv. stezk dojimavý
proroka, když žal svého skormouceného srdce nad zpustošením města Jerusalemu
těmito slovy vyjevuje: „Učiněna jest jako vdovou paní národů, pod plat uvedena
jest kněžna krajin! Plačíc pláče v noci a slzi její na lících' jejích; všikni přátelé
její pohrdli jí a obrátili se jí v nepřátele. Stěhuje se Juda pro soužení a pro množ

ství služebnosti, bydlí mezi národy, aniž nalezá odpočinutí; všichni, kteří ji honí,
postihají ji v ouzkostech. Cesty k Sionu kvílí, proto že nejsou, kdo by přicházeli
k slavnosti, všecky brány jeho jsou zkažený, kněží jeho lkají, panny jeho jsou
smutny a on sám pláče hořkostí. Učiněni jsou nepřátelé jeho v hlavu, odpůrcové
jeho obohacení jsou.“ '

Tak jest v pravdě církev sv. za našich" dnů církev bojující, církev „pro
následovaná.“ Což ale máme my činiti? Máme snad proto, že nesnáze a bídy
církve bezprostředně ještě se nás nedotekly, lhostejnýmí zůstati a nedbajíce na nouzi
církve toliko na vlastní zaměstknání a zábavy mysleti? O jak by nás tu zahanbil
onen Hethejský vojín, Uriáš! „Archa Boží, Sion, a Israel i Juda bydlí v stanech
a pán,můj Joab i služebníci jeho v poli trvají; a já bych měl vjíti do domu svého,
abych jedl a pil a v roskoších se kochal? Při zdraví tvém a duše spasení přisá
hám, té věci neučiníml“ Zajisté musí taková řeč Israelity na nejvýš zahanbiti
ony katolíky, kteří vidouce církev sv., jeji svatyni a jejího představeného od nepřá
tel nejhanebněji osočovány a pronásledovány chladni a nepohnuti zůstávají a lho
stejně, jako by se vše nejlíp vedlo, vlastním zábavám a rozkoším se oddávají!

Což tedy máme činiti?
gs:
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Svatý Otec svolává nás k modlitbě. Ve lhutě šesti měsíců od uveřejnění
jeho oběžního listu (encykliky v minulém čísle „Školy, uvedené), tedy až do 17. dubna
letoška 1868 má se celé křestanstvo po tři dni*) před oltářem HOSpodinovým
shromáždíti a své modlitby, lkání a orodování za církev sv. ohledem na veliké její
tísně v Italie a Polsku jemu přednésti, aby, klerý sám jediný pomoci může, ji z tak
mnohého zlého brzo vytrhl. Kdož by tomuto hlasu nebyl rád poslušen? Kdož by
nešel aspoň v tyto dně, které od biskupa jsou určeny, do chrámu Páně, aby se vší
vroucností i svou grešli modlitby s velkou obětí modliteb celé církve sv. spojil!
To jest ale ještě málo.

Věrný katolik neuspokojí se tím jediným. Jemu leží potřeba církve od
toho okamžení, když ji sv. Otec nám odporučil, až příliš na srdci, že by mohl
na ní ve svých denních modlitbách, zvlášť do 17. dubna, zapomenouti. Ta my
šlénka, ji někde na okršku země jeho bratří a sestry, katolíci právě ve své třídenní
pobožnosti jsou, jest pro každého mocné povzbuzení, aby se jim v duchu přidružil.
On se jim přidruži ve své modlitbě ranní i večerní, on se s nimi spojí při oběti
mše sv., ano bude bud ve skutku buď v duchu každodenně jednu mši sv. obětovati
na úmysl nyní tak důležitý církve sv.; on se jim přidruží při sv. přijímání a jiné
pobožnosti ano při všech svých zbožných cvičeních.

Avšak ani na tom nepřestane dobrý katolík. „Archa Boží a Israel i Juda

pod stany a Joab se svým vojskem přenocuje na holé zemi; a já bych měl jísti a
píti a si hovitiP“ Když církev sv. i se svou nejvyšsí hlavou v zemích tak rozsáhlých
v každém ohledu jest nenáviděna, jest pronásledována a utiskována, tu bych se měl
oddati příjemnostem tohoto života a nechtíti spolucítiti její žalost? Neměl bych ze
soucitu aspoň pro tento čas nátisků nějaký díl radostí vezdejších sobě
odepříti a skutky sebe zapírání a kajičnosti co obět pro církev sv.
Bohu přinésti? Od jakživa nejosvícenější duše, když se jednalo o odvrácení
velkých neznází a vyprošení velkých milostí, zvlášt pro celé národy spojovaly se svou
modlitbou co obět mnohá žbožná cvičení, která pro přirozenost nepříjemná a krušná

byla. A kdož by toho chtěl popírati, že obět jestit ono, co modlitbě teprv pravé
síly dodává, jaksi křídla poskytuje, jimiž se až k trůnu Nejvyšsího povznáší. Oběť
byla to též, kterou náš Vykupitel světu spasení vydobyl; on se netoliko modlil o sli
tování nad hříšným pokolením lidským a o-milost pro ně; nikoli, on spojil se svou
modlitbou i obět a dokonal své dílo onou velkou obětí na kříži. Tak poskytuje až

podnes ob ět každé modlitbě síly a hodnost, aby vyslyšení došla.
Jakou obět máme ale s modlitbou svou spojiti? Myslíš-li, můj milý, na

příspěvek nějaký ke sbírkám pro sv. Otce, aby, jsa nyní docela takřka oloupen,
výlohy pro zdárné řízení celé církve nevyhnutelně potřebné z dárků svých dítek,
mnohdy také chudých, zapraviti mohl, kdybys na toto myslel, nemíníme tentokráte
tuto obět, jakkoli ji všemožně odporučiti musíme. Je-li někdo ve stavu, nečím pro
sv. Otce přispěti (a to snad jest každý, aspoň maličkostí), dělá takový peněžitý
příspěvek, učiněný v úmysl svrchu uvedeném, dobrý díl ob ěti, kterou zde 111íníme ,
A tato pozůstává v následujícím: uložiš sobě dobrý katolík pro tento čas utiskování
církve sv. nějaké sebe zapření ; snad si strhne něco s jídla aneb nápoje, spánku a
jiných příjemností méně potřebných; snad si uloží něco, co jeho přirozenosti za

*) Tyto dni se určí od každého biskupa. pro své biskupství, někde jako v arcibiskupství Praž
ském, Budějovickém atd. se to již stalo.
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těžko přichází. — On se vynaznaží s větší trpělivostí svůj kříž nésti, a obětuje to
Hospodinu na ukrácení oněch velkých nesnází církve sv.; on se přičiní s větší horli
vostí o konání dobrých skutků, bud že svá obvyklá zbožná cvičení zevrubněji bude
konati, aneb že jich více bude provozovati, ku př. častěji, snad každodenně ke mši sv.
přijde, častěji pokání a sv. přijímání přijme; častěji a dále 'v křížové cestě rozjí
mati bude; obvzláště ale bude povinnosti svého stavu zevrubněji provozovati a je
Bohu za církev sv. obětovati. A když tímto každý den jeden aneb více příspěvků
k dobru církve sv. přinese, nashromáždí se tyto poznenáhla k velké oběti, která
před Hospodinem vzácná bude a hodna, aby modlitbám za církev potřebné síly do
dala, jížby úplně vyslyšení dosáhly.

Jestli se toto podaří, o, jaká to vnitřní útěcha, to uvědomění míti, že spolu
pomohl od Boha pomoci a vysvobození dosáhnouti, aby církev sv. opět své pože
hnání celému světu sdíleti mohla! Jaká to odměna zde a na věčnosti!

Protož zhůru, zvláště zbožní údové katolických bratrstev! Nižádný nezů
stávej pozadu při tak vznešeném počínání! Přispívej každý, co a jak může! Nevy
mlouvej se žádný ríkaje: „jsem malicherný abych doufati směl, že něčeho tak vel
kého dovedu; víc než jednou vydobyla modlitba jediného, dobře konána, největších
milostí pro celé krajiny. Když každý s opravdovou pokorou a srdečným účasten
stvím s církvi sv., s vroucí žádostí a spolu s. důvěrou vítězství jistou, která se
v zásluhách Ježíše Krista zakládá, své modlitby a dobré skutky bude konati, pak
může každý pevně doufati, že i sám pro církev sv. velké věci dosáhne.

„Archa Boží a Israel i Juda pod stany a Joab můj pán v poli; a já bych
měl jisti a pití a v roskoších se kochati! Při zdraví tvém a duše spasení přísahám,
té věcí neučiním.“

Duchovní Budíček.
Za starých časů, dlouho ještě před narozením Krista Pána žil v Řecku

jakýsi mudrc; mezi jiným moudrým učením pronesl on také jeden výrok, o kterém
tvrdil, že na tom spočívá celá blaženost člověka; a ten výrok moudrý po česku
zněl: „Poznej sebe sama.“ Tehdejší pohané uznali také úplně jeho výtečnosti
tak že jej za hodný usoudili, aby byl nade vchodem do chrámu Apollinova, Boha
to moudrosti, napsán, aby jej každý co největší moudrost si zapamatovati a v životě
svém cvičiti mohl. Rozjímaje o tom přišel jsem k tomu přesvědčení, že ten po
hanský mudrc měl docela pravdu a neškodilo by, aby onen výrok i na naše kře
stanské chrámy se napsal, ne alena ty z'kamení vystavené, ke kterým a do kterých
lidé zvlášť v městě nyní tak málo chodí a jestli, tož jenom na spěch a utíkají hned
po ukončené mši sv. a někdy ještě spíše, jako by něco ukradli. Na ty chrámy to
napsati bylo by jakořka marné, spíše ale bych radil to napsat ano vryt, aby to žádný
tak lechce setřiti a seškrabati nemohl, na chrámy živé, kterými jsou srdce katolíků.
Do těchto nezrušitelně vyryti to „poznej sebe sama“, to by bylo nejlepší ozdobou
Srdci co dárek k novému roku; kdyby lidé ale dle toho se také řídili, kdyby se
takto upoměli předně, jakou důstojnost 'jim Bůh dal, že jsou lidé a křestané, a
Pak kterak mizerně, své důstojnosti nehodně si počínají; věř mi,“že by nebylo na
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světě tolik hlouposti a nezhody. Proto uznávám to za věc velmi potřebnou, abych
ti ukázal i do podrobna dříve tvé schodky, které máš na roubiši (v účtech) u Pána
Boha, a pak budeme dále pokračovati ve vyučování stupňů pokory, “jak nás to sv.
otec Benedikt naučil.

V naší poslední besedě (v čísle ].) již jsem ti o podobném něco zmínil
ukázal jsem ti jako v zrcadle tvou někdejší podobu a pak i, jak nyní snad vypadáš.
Budíček budil, zdá se mi ale, žes, probudiv se, toliko na druhé ucho si lehl a dále
spal. Snad si i řekneš: „ten velebníček nás vždy černěji maluje, nežli opravdu
jsme.“ No já. si to nechám říci; že ale ta zima od naší poslední schůze ještě ne—
pominula ano přibyla, rozebereme to, co jsme tenkráte započali. nyní kus po kusu,
abychme někdy před mladšími předce co trochu hvězdáři se ukázati mohli. Dodá
nám to snad vážnosti.

Obrat slunce — Obrat srdce. —_Příčina celé zimy jest tedy, jaks
sobě z čísla 1. pamatoval, odvrácení se země od slunce. Naší předkové domnívali
se sice, že slunce se odvracuje a země že stojí na starém místě, ale nynější hvěz
dáři nás docela přesvědčili, že slunce stojí a země se pohybuje kolem něho a ně
kdy jaksi rozmrzeně, tak že mu i tak polo záda obrací a z toho máme zim u.
Nepozorovals ještě nikdy, že když v letě ohně a pouti svatojánské pominuly pomalu
i dne ubývá? V ten čas počíná se právě země od slunce odvraceti; prvních 10 až
14 dní není to sice hlavně znáti, brzo ale jest patrno, že se později rozednívá a
spíše setmíva; světla ubývá, praví kalendář.

Hle právě tak děje se i s člověkem. Nějaký čas, snad po dlouhá leta měl
on, protože'byl blízko nejjasnějšího Srdce Ježíšova, pěkné léto ve svém srdcii světlé
dlouhé dne, kdy mu nebe a cesta k němu tak jasnou býti se zdála; a kdy marnost
všelikou viděl býti tak špinavou a ničemnou (jak ona v skutku jest) a kdy ještě
hřích za nejošklivější obludu považoval a jeho se vystříhal. Tenkrát bylo všechno
dobře. — Tu ale na jednou (já. nevím, bylo-li to při čtení nějaké knihy, neb při
pohledu na něco, či v tančírně, či v divadle (při komedii) či s kamarády, kamarád—
kami, v hospodě nebo jinde; avšak by to sám nejlíp víš), tu nejednou cosi do tebe
vjelo a celého jaksi pomátlo, počalo tě od Srdce Ježíšova odtahovati a odvraceti.
Na začátku třebas ani sám netušil, co z toho vykvete, kam to míří; brzo ale mohls
pozorovati, jak ve tvé duši počínalo býti temněji a temněji a jak ti ty menší chy—
beěky nezdály se býti více nebezpečnými ano brzo nepředstavovals si ani ty velké
hříchy tak šeredné a nebe stracelo pro tebe svou krásu a země jí nebývala. Den
se krůtil.

Mrazy podzimní. — Hrany srdce. U nás na Moravěa v Čechách
ještě se sice snad nestalo, že by někdo před sv. Vácslavem by zmrzl, ale na Tatrách
aneb jinde, kde v tento čas hory ' již daleko sněhem jsou pokryty, nebyloby divu.
Čerstvo ale jest již dosti, zvlášť v noci a po nějakém povětří, na kožich a papuče
jest třeba mysleti, a starostlivě maminky varují před zacházením, které často zlé
následky má.

Právě tak dělo a děje se doposud v srdci, které se již odvrátilo od slunce
lásky Božského Srdce,'počíná v něm vlažně, chladně až i studeno býti. Již nepři
cházejí tak často myšlenky na milého Ježíše, tím častěji ale na sebe a na zábavy.
Hespodín počíná ti vždy lhostejnější býti; tu jej již nenavštěvuješ tak často v chrámu,
sedáváš ale tím častěji u soudruhů; však již víš kdy a kde. Chut po pokrmu an
dělském jest již také tak-leda jak; za to ale roste chut po česneku a masu Egypt—'
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ském a po mlátu vepřů, které marnotratník v cizině pásti musel. Slovem: dne již
ubyloa zimy přibývá..

Prvni lod. Když se země od slunce již hezky daleko odvrátila, tak
v října a listopadu, tu jest z nenadále, jednou jasná noc, čistá jako rybí oko a ráno
vykládají si lidé co první novinku: „Dnes byl již led!“ a tento podotýká k tomu to
a onen ono; vozka ale a drvař venku mnou si ruce, dmýchají si do pěsti a myslí:
„Dobrý kožich aneb zatopená kamna jsou již k vydržení. Tak se také mnohé
mladé srdce, které se od lásky Ježíše Krista již odvrátilo, jednoho večera neb n0ci
dožije, kde vše hodně vesele jde, mnoho šumaření tance, pití a smání jest. Brzo
ale praví se dedině aneb na blízku: „Tož již i tam věneček uvadnul !“ ——— —
Když se to ale také neděje tak všem známo, nýbrž toliko v tichu, v tmavé, studené
komůrce převráceného srdce taková chladná noc listopadová své neblahé ovoce vlo
žila, stojí předce jeden, vlastně dva neviditelné při tom; jeden mne si ruce s dá
belskou radostí a směje se do pěsti, že tov celém pekle strašně se ozývá a praví
docela spokojen se svým kšaftem; „Tak! teď jsi můj!“ — Druhý ale odvracuje se
se srdcem krvácejícím, zastřívá si rukou slzící oko a zdlouhavě se skormoucenou
duší odchází odtud od svého svěřence. Což pak se stalo? — Prvni hřích
smrtelný! — 0, běda! jako tlustý led obtáhl chladné srdce neštastníka a pod
takovou pokrývkou musí všechen život zmizeti, musí všechno ztuhnouti, co ještě
z posledních kvítek podzimku dobrých myšlení a úmyslů v srdci zůstalo. Pod sně
hem a ledem v přírodě jest mnohé zrnko chráněno před hnilobou a zahynutím, zde
ale usmrcuje hřích smrtelný i ten ostatek dobrých předsevzetí, ze kterých mohl jestě
některý Bohů příjemný skutek vzrogti! — — —

Zpěváci odletěli. — Havraní krákoraji. Nesmímeto milým
ptáčkům za zlé pokládati, když od nás odletují, jak mile se blíží k prosinci a když
lepších, příjemnějších krajin vyhledávají; nebot ptáci zpívají rádi. Kdož by ale měl
tam ještě chuti ke zpívání, kde vše ztuhlé a mrtvé jest, lesy žádného lupení ke stínu,
louky žádné rosy k uchlazení žízně a země žádného zrnka k utišení hladu nemá?
Proto jest nyní v lesu a v poli vše tak tiše jako V hrobě a několik málo zpěváků,
kteří ještě zůstali, jsou němí jako by jaktěživi ani písničky nebyli se naučili a pakli
předce svůj zobáček otevrou, tož to jenom aby na svůj hlad žalovati a od dobrých
lidí některé zrnečko a drobinky si vyprosili. Jiné ptactvo, které je ke spatření, to
jsou brabci, síkorky, vrány — — a ti mají zpěv tak líbezný, jako jistý kostelník
G. v M . . . . když měl chraplavinu a za rakví „Dc profundz's' a „Requz'em“
panu kantorovi pomáhal zpívati a někdy i solo měl!

Taktéž oněměly v srdci padlého všechny zpěvy nevinně veselé; dětinná ve
selomyšlnost jest již tam ta; potěšující myšlénky na krásné nebe a na milé andílky,
na skvostnou korunu dítek Božích a na žehnající zraky nebeského Otce tam zhůry
již odtáhly. Za to alegvyvolává vrana co den křiklavěji: -„Hřích! — hřích!“ a
vnitř v srdci hlodá nenasytný červotoč bez ustání a kamkoli se vinník obrátí, všude
jej něco na hřích jeho upomíná; i na střeše brabčík pokřikuje: „Vidíšl Vidíš! tak
tak!“_„——Sezvánění do kostela působí jeho uším bolest a pozření ta černý šat kněze aneb
na šedý oděv kapucinka, třebat by bylo jenom v okamžení, píchá jej do oči a ihned
musí na něj šilhati. Tak to všecko trápí chudáka vnitř i ze vnítř! —

Sněžení a. zůvěje, — Po prvním ledu nenechá na sebe dlouho čekat
první sníh; první vlhký den přinášívá nám též první sníh a misera zimní nastává.
Přidruží-li se ale k tomu ještě nějaká vichřice; jak ráda, tu je ihned nový povrch
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země; kde dříve byly zmole, tam je všechno vyrovnáno ano mnohdy usadil se
v prostředku hodný zámět, kdežto s vršku, který v letě krásně na nížinu se díval,
rozvzteklená vichřice všechnu sněhovou pokryvku i s hlinou seškrabuje, jako by se
na jeho dřívější kráse chtěla pomstiti. Běda samotnému cestovníkovi aneb vozkovi
nachází-li se na cestě v takové chumelici v soumrak, aneb docela v noci! Což
snadnějšího, jako do pokryté nějaké propasti se svrchnouti, kde, jestli ještě svůj
hrob nenašel, aspoň tak dlouho o pomoc volati a čekati musí, až po přestálé bouři
někdo jej uslyší a vytáhne!

Podobné sněžení a chumelíce bývá též v chladném srdci člověka. Jsout to
ona opětování prvního hříchu, který za sebou pak množství jiných táhne. Toto
celé hejno pokrývá, čím dál, tím hustěji duši jako neproniknutelým rubášem (umrlčí
košilí), trhá a ničí i ty poslední známky dřívějších ctností a nad propastí svých
nepravosti vystavuje si vysoké budovy pyšných myšlének, jako že „Bůh mu nemá
co poroučet, že každý sám si pánem.“ Když ale takový nešťastník na svých my
šlénkách nad Boha se vyvýšil, pak pohlíží se své výšky na ostatní lidi jako na
nějaké červíky aneb mravence, kteří nejsou ani pohledu hodni a které dovoleno dle
libosti rozšlápnouti. Napřed jest chladným naproti svým sourodákům; pak opo
vrhuje svými představenými a sužuje podřízené; konečně usídlí se nárůživosti
v srdci, tak hladové, jako

Vlci a. medvědi. —- To jsou dravá zvířata, jak víš. U nás na Moravě
a v Čechách, Bohu díky, jsou velmi zřídka; v Uhřích ale a v Polsku, blíže Ruska
přicházejí v zimě až do dědin a k městům a řádí zde docela dle své vlčí a
medvědí přírody.

Mnohem dravěji a nelidštěji řádí vášně a zlé žádostí v srdci, kde zima
hříchu smrtelného říši svou založila. V takovém srdci nesmí se nic křestansko-živého

ukázati, sic to bývá ihned roztrháno a zničeno; ano ty vlčí choutky vyjí z vnitřku
i na kněze a církev, svátosti a růženec, ba ony vystupují často veřejně a loupí, a
svádí mnohé nevinné srdce a rozsápají je pak dle své pochoutky, — aneb když se
jim to na duši nepodařilo obrátí celý svůj útok na život a majetek souseda, aneb
jeho děti aneb bratra. Co příklad uvedu ti událost z nejnovější doby a sice vášně,
jak by se zdálo, méně hanebné -- hněvu. Ještě hroznějších a šerednějších zločinů
natropily a dosud tropí vášně necudné.

Bylo to minulého roku v Kojetíně na Moravě. Přišli do hospody dva
husaři a dali se s hospodským do řeči, brzo přišli i na politiku, jak to nyní v oby
čeji jest. Že ale hOSpodskýjiných byl náhledů strany velkých svobod Uhrům da
ných, rozmrzeli se ti dva husaři v té míře, že by byli hospodskému zajisté ihned
kabát proklepali, proto že jiného smýšlení byl, kdyby se nebyli báli ostatních pří
tomných hostů, kterých by sotva sami dva hyli přemohli. Odešli tedy v největší
rozčilenosti s podotknutím, že přijdou brzo opět, avšak nikoli samotní. V skutku,
po malé chvíli přihrnuli se a s nimi ještě několik husarů a žádalí, aby našli pří
činy k hádce, na hospodském, aby jim nalil vína. Tento ale neměl žádného do
volení, i víno nalévati; protož jim uctivě pravil, že vína nemá, aby tedy, chtějí-li
ho, tam a tam šli do vinárny. To dostačovalo k vyplnění černých úmyslů husarů.
Ihned počali s ním se hádati a_jej tlouci, a protože on arcit též se chtěl brániti,
povstala krvavá bitka, ve které hospodského konečně, rozsekavše jej, nožem pro
hnali, tak že teplé krve proud na vrahy vystříkl a je co lité selmy poznamenal.

Hle, tak daleko jde vášeň neskrovná! — „Však já takovým nejsemi“ my
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slíš si. Inu, to ti rád věřím, žes ještě žádného neprobodl, sice bys, jestli by tě
některý obratný advokát ze žaloby nevykroutil, dávno již na oprátce visel aneb na
jakživo v nemilém chládku seděl, kde bys „Školu Páně“ v pravdě nedostal čísti,
ačkoli by ti i tam, věř mi, pra nic neškodila. Domníváš se ale, že to menší zlo
čin sebe aneb jiného ke hříchu těžkému svésti, duši takto zavražditi, že mrtvou se
stane pro nebe? Takové zločiny nepřicházejí sice před soud lidský (měli by to ale
soudy okresní a zemské práce!), pro takové není ani hrubě paragrafů, avšak soudu
Božímu neujdou a tam jsou docela jiné a ostřejší paragrafy! Otaž se svého svědomí
(to jest soudce, který se nedá ničím přemluviti a žádnými špendážemi uplatiti), otaž
se ho, jak daleko ve tvém srdci mrazy a ledy pokročily, zdali jest již všechno při
praveno pro vlky a medvědy, aneb zdali jich tam několik již nestraší. Ono ti po—
ví upřímně, kolik reštů máš ve velké knize zápisní u Boha a chceš-li, ukáže ti
jako v zrcadle celý tvůj život. Nic se nestyd, žádný to jiný nemusí slyšeti ani
viděti mimo tebe a já se též odvrátím — — —. No, vidíš ty závěje a ty havrany,
a ty mnohé stopy vlčí a liščí a jiné? —-Pravda? — Jak ale to vše vymésti? a ty
šelmy jak vypuditi? Ty jenom zabit, jinak se jich nestřeseš! Ale jak? ony jsou
tak silné a zuřivé! — Vykládá se o jednom báječném zvířeti, basilisk ho. jmeno
vali, že mělo tak hrozný vzhled, že všechno, nač se jen kouklo, ihned jediným
svým pohledem usmrtilo, samo ale bylo nepřemožitelné. Kdesi je prý našli, _když
lámali kámen, ve skále uzavřené. Pomysli si poděšení dělníků a jak se střežili,
aby se basilisk na žádného nekoukl! Jak se ho ale zbyt? Tu měl kdosi ten dobrý
nápad — musel býti vtipná hlava —, aby toho basiliska nechali se kouknout do
zrcadla, aby sám sebe spatřil. Ten prostředek byl dobrý; basilisk se kouknul do
zrcadla jemu představeného a spatře sebe sama ihned zhynul a uděšení kameníci
byli vysvobození.

Hle, tohoto prostředku užívej též, abys byl sproštěn toho basiliska ve svém
srdci, hříchu a zlých náklonností. Koukni se do něho a uvidíš sebe sama, jakým
v pravdě jsi, koukej se ale tam častěji, každý den, a přímo a ostře, ničeho nepře
hlížej a věř mi, když sebe sama poznáš a opravdovou ošklivost nad tím neřádem
budeš míti, v krátce rozkvetou se ve tvém srdci všeliké utěšené ctnosti. Aby ti '
ale ani kořínky předešlých náklonností v srdci nezůstaly, aneb aspoň nepočaly
oživovati, bude ti je můj dobrý přítel, který spisuje „Práce Božského Srdce Páně“ *)
ukazovati, abys je ihned poznal a vytrhl. Já však budu pokračovati v rozkládání
dvanáctero stupňů pokory, jak nás je vyučuje sv. Otec Benedikt. — Víš tedy již,
jaké dluhy máš ke splábení Pánu Bohu? H]e já jsem ti to ani nemusel vypočítati,
ty ses sám dovtípil. Inu, moudrému jenom napověz! -—

Bratrstvo sv. Michala.
Měli jsme již jedenkráte („Škola“ roč. I. na straně 284) příležitost, o tomto

bratrství promluviti. Nyní ale dosáhlo pronásledování církve, co se úmyslu týká,
nejvyššího snad stupně a tu jsme jemu a všem ostatním zbožným bratrstvím to
dlužní, abychme o něm šířeji pojednali, než se to dříve státi mohlo. Neboť. oudové

*) Pro tentokrát zůstal doma.
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tohoto bratrství, které zřízeno jest výhradně k ochraně církve sv. a jeho viditelné
hlavy, musí se nejvíce ohlížeti o rozmnožení svého počtu a laskavého účastenství.
Pojednání své si takto rozdělíme, že promluvíme o bratrství jmenovaného 1. účelu
a jmenu, 2. o závazcích, 3. o duchovních milostech a výhodách, 4. o jeho zařizo
vání a celém ústrojí, 5. jak o něm nejvýtečnější a svaté duše soudili a soudí a
(5. o jeho čilém a blahoplodném působení.

1. Účel toho bratrství.

„Jestliže nás svět nenávidí, vězte, že mne prvé než vás v nenávisti měl.
Kdybyste byli ze světa, mi10val by svět, co jeho jest; ale že nejste ze světa, nýbrž
já ze světa vyvolil jsem vás, proto vás svět nenávidí. Pamatujte na mou řeč, kte—
rouž jsem já mluvil nám:, „Není služebník větší než Pán jeho. Jestliže se mně proti
vili, i vámt protivití se budou; jestliže řeč mou zachovávali, i naši zachovávati
budou“ (u sv. Jana 14. kap). Tato slova, kterými náš Božský Mistr učedníky před
smrtí svou těšil, měli bychom zvlášť. za našich dnů častěji na mysl sobě uváděti,
jimi se o nynějším stavu věcí poučovati a těšiti. „Kdybyste byli ze světa, miloval
by svět, co jeho jest“ — kdyby církev sv. místo Ježíše Krista za učitele si vzala
Mazziniho, Garibaldiho, Renána a podobné revolucionáře a neznabohy, zajisté by
nebyla do nynějšího osočování a pronásledování přišla, svět by ji miloval a obdivo
val; ona by ale nebyla více církví Kristovou! Že ona ale od učení svého Božského
Mistra nikdy neupustí aniž se odchýlí, jest a bude vždy pronásledována, jak jí to
Ježíš'Kristus předpověděl. Není ani jednoho článku víry, ani jediného výkonu jejího
posvátného života, který by v běhu času nebyl překrucován, popíráu a na zlé vy
kládán a Bohu samému jest ono převelké množství duší známo, které v boji 18 set
let trvajícím proti ni věčnou zkázu utrpěly.

Avšak jak málo kdy jindy rozvzteklilo Sc v posledních ani 15 letech peklo
se svým věrným spojencem, světem a tělesnými žádostmi, proti církvi katolické a
to nikoli bez důležité příčiny, V posledních těchto letech byla pravda všeobecně
věřená, že „Bohorodička Panna Maria bez poskrrny hříchu prvotného ipočata byla“,
za článek víry od sv. Otce Pia 'IX. prohlášena; tím vzrostla úcta k Bohorodičce
nesmírně a církvi počaly milosti hojněji téci. Satan a celé peklo s ním poděsilo
se nad tímto výrokem Pia IX. a aby aspoň některé duše pro peklo ještě urval,
vynakládá vši svou sílu a lest, klade úklady vně a zevně proti církvi katolické.
Hlavní útok jeho čelí ale proti sv. Otci Piu IX., nebot se domníva, že „bíje-li
pastýře, stádo se celé rozprchne.“ A právě tento takřka zoufalý boj pekla a jeho
soudruhů jest nám patrným důkazem, že se církev sv. k velikému vítězství chystá
které on aspoň částečné chce zmarniti. To právě ale musí nám síly a vytrvalosti
dodati, abychme ničím nezavinili, že řečené vítězství církve katolické méně
skvělým se stalo.

Plán čili úmysl satanáše, jak jej vyzradili jeho spojenci totiž duše od něho
svedené, jest následující: Aby církev Kristova se potlačila mají býti napřed všechny
vášně rozjitřeny a veřejným míněním jaksi schváleny; pak se vyvrátí lehce i víra.
Nebo člověk náruživostem oddaný velmi nerád věří, že jest věčnost bud štastná
aneb neštastná, jak ji člověk zasloužil, že jest Bůh nejvýš svatý a spravedlivý od
měnitel aneb trestatel lidí, že Ježíš Kristus kázal život ctnostný a ustanovil církev,
která. jeho učení neporušené hlásá, an on ji sám Duchem svatým ustavičně řídí, a
kterou poslouchati máme. Člověk v nepravostech pohřížený oblíbí si raději bohy,
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jaké mu náhončí dábloví představují, co dobrotivé toliko, kteří trestati ani nemohou,
kteří nepravosti lidské rádi přehlednou, co pouhé poklesky. K vyplnění tohoto za
měru dopomáhají nejvíce špatné spisy a komedie (či divadla), které místo aby
ctnost představovaly co něco chvalného a toužení hodného, uepravost ale co největší
hanbu člověka, právě naopak vášně a náruživosti jako dovolené, nevyhnutelně po
třebné ano chvalné vychvalují. Dále přispívá k tomu též mínění nyní co dál více
se rozšiřující, že hlavní cíl člověka a všech jeho tělesných a duševných sil hledati
se má toliko v dovršení blahobytu vezdejšího. + To všechno ale, veškeré tokažení
oudů církve svaté — pronásledování vnitřní —, dalo by se ještě nějak napraviti,
dokud hlava církve zůstane svobodnou a dokud o prostředky ke prospěšnému řízení
církve nevyhnutelně potřebné ji neoloupí. O tom ví peklo dobře, proto soustředilo
vše své síly proti hlavě církve, proti sv. Otci Piu LX. Statky církevní, které se
vynakládaly na řízení celé církve, jemu již pokradli až na maličkost a i o tu snaží
se stůj co stůj jej oloupiti. Dopustí-li toho Bůh, pak by musel sv. Otec bud býti
poddaným krále bezbožného a každý pochopí jaká by byla jeho svoboda co hlavy
celé katolické církve, aneb by musel jíti někam do vyhnanství, kde by na něho
sotva něco lepšího čekalo, než tretinami okrášlený zalář, anto není více na světě
žádné vlády katolické, která by jej, jak jemu přísluší, ctila a se ho zastávala. —

Toto jest tedy plán pekla, zkaziti katolíky mravně a odstraniti hlavu církve
aneb ji hračkou učiniti mocných tohoto světa. To jest krutý boj proti církvi kato
lické vně a zevně, boj na život a na smrt. Ovšem brány pekelné církev svatou
nepřemohou, ona jest zbudována na pevné skále a o tuto skálu rozštěrbí si její ne
přátelé spíše tisíckráte své lebky, nežli jí jen malinko otřásti mohou. Avšak oni
mohou nicméně její vítězství zadržeti a pak to nesmírné množství duší, které
v tomto boji věčně zahynou! Jakkoli Bůh mocnou rukou církev katolickou vždy
chrání, předc nečiní on tak lehce zázraků, zvlášt když dal lidem tolik moci, aby
s jeho milostí církev sv. z rukou nepřátel sami vytrhli. Nebo předně nechce on
nám odjímati příležitosti, abychme si velkých zásluh vydobyli a pak nač pak dal
nám rozum a sílu a vezdejší statky? Když nepřátelé používají, či vlastně zneuží
vají darů duše i těla, jakých jim Bůh dobrotivý pepřál, ke zkáze církve, pročpak
bychom neužívali těchže darůrk zachránění církve? Od nás tedy závisí, jak brzo
a jak skvěle zvítězí církev katolická.

(Pokračování budoucně.)

.vwv \/\/'\./\./\

Skapulíř blankytný
nepoškvrněného Početí Bohorodičky Marlo Panny.

Scapulaie coeruleum immacul. Conceptionis Deiparae Virginie Mariae.

Co jest to: „Svatý Škapulíř?“

Škapulíř vůbec (latinsky scapula/re)znamená část šatu řeholního, a
sice onu, která na ramenou kolem krku spočívá a po obou stranách v předu i v zadu
spodní šatspřikrývá; Škapulíř jest tedy dle jmena i dle věci nárameník, jakýž
nosí řád sv. Benedikta, řád karmelitánský, premonstrátský, dominikanský, a jiní
řeholníci (ne však všickni). '
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S řády mnohými jsou však spojeni i oudové ve světě žijící; ti pak nosí

na znamení právě tohoto spojení škapulíř _— nevšak celý jako řeholníci sami,
nýbrž jen 2 nepatrné kousky stužkami tak spojené, že na prsou a na zádech
pod šaty obyčejnými beze vší obtíže a zcela. nepozorovaně spočívají
okolo krkn zavěšeny. Celý takový škapulíř (ty částky vlněné i stužky) není ani
3/4 lokte dlouhý.

Takovýto zcela maličký škapulíř, jelikož na zbožné jeho nošení mnohé od—
pustky oudům jednotlivých bratrstev jsou uděleny a jiné milosti, s velikou vrouc
ností a zbožnosti oudové bratrstev u sebe chovají, rovněž jako svěcené a odpustky
obdařené medalie neb růžence a nazývá se od zbožného lidu svatý škapulíř, jako
se říká svatý růženec, svatý penízek a p. co zajisté obě (jak nošení tak
i uctění) žádnému nemůže býti závadné.

V bratrstvech tedy znamená škapulíř nebo sv. škapulíř zcela nepatrný a
kratičký nárameník ze dvou částek látky vlněné, spojených stužkami buď z té
samé látky, nebo z látky lněné neb hedvábné, a tak okolo krku zavěšených, že
jedna část napřed visí (ani 1/4 lokte dlouhá) druhá v zadu (též l/4 lokte).

Takovýchto škapulířů jesti více. Jeden byl již uveden v č. 10., zde opět
jiný, jakož se i všecky ostatní důkladně pojednají. Nejznámější jest škapulíř kar
melitánský, protož se v našem spolkovém kalendáři obyčejně uvádí. Dříve však
pojednáno budiž o následujícím.

a.. Původ.

Ctihodná Ursula Bem'nkasa, zakladatelka tak zvanéhoshromáždění oblátek
(t. j. panen Bohu zasvěcených) jakož i'sester Theatinských (řád to rozjímavý čili
kontemplativní), byla panna tak výtečné svatosti, že sv. Filip Neri, jehož Bůh ob
dařil zvláštním darem, že pravou svatost od licoměrné rozeznal v tak skvělém spů—
sobu, že býval od sv. Otce v Římě k vyskoumání pravé svatosti od klamné při ještě
žijících osobách přečasto vysýlán, o ní dával svědectví to nejslavnější. Ursula Be
m'nkasa nadobyčejnými zjeveními a uvytrženími mysle téměř celou Italii k obdivení
vzbudila. Svatá apoštolská stolice římská bdějíc nad blahem duší nemohla se 1110
stejně při takových úkazech zachovati. S obezřetností byla do Říma povolána Ur
sula, rozličně od nejuěenějších a v duchovním životě nejvýtečnějších vůdců duchov
ních přísně skoumána, obstála však vždy nad všeliké očekávání všelikéi ty nejtěžší
zkoušky. Než sv. Otec se ještě nespokojil, nýbrž rozkázal sv. Filipu Neriskému,
aby ji všemožně Skoumal„ a tak se přesvědčiti hleděl, neníli snad Ursula, sama
klamána, aneb neklameli zúmyslně zdánlivými zjeveními i jiných. Veliký znatel
křesťanské dokonalosti maje ke všemu tomu zjevný rozkaz náměstka Kristova tako
vými obtížnými a odpornými zkušbami, pokořeními a zmařením všeliké vlastní vůle
na ctihodnou Ursula dorážel, že se v pravdě zdálo, že se vede boj až na smrt. Sv.
Filip Neri konečně po dlouhém skoumání dosvědčil sv. Otci, že Ursula v skutku
jest duší neobyčejnými milostmi od Boha obdařenou, a Ursula veřejně se vyjádřila,
že jí v duchovním životě nižádný zpovědník tak velice neprospěl, jako sv. Filip,
jenžto i poslední jiskérku samolásky v ní udusil.

Cnosti této vyvolené nevěsty Kristovy jsou v procesu jejího svatořečení od
papežePia Vl. dne 7. srpna 1793 za cnosti hrdinské prohlášeny, a spolu
uzavřeno, že ve vyšetřování života a zázraků za příčinou jejího za svatou p ro
hlášení může pokračovánobýti.
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Právě ta tak svatá panna, planouc láskou nejčistější k Božskému Spasiteli a

jeho nepoškvrněné Matce, měla léta Páně 1617 na slavnost očištování Marie Panny
následující vidění. Matka nejsvětější se jí ukázala v běloskvoucím oděvu, a na
tomto oděvu blankytným (jasnomodrým) nárameníkem, jehož kniha Exod. 28, 6
až 7 popisuje přioděna. Nárameník tento, v písmě sv. Efod nazvaný, pozůstával ze
dvou dílů, z předu i ze zadu přes ramena vysících, na ramenou tkanicemi svázaných
až nad kolena dosahujících, rukávů nemajících. Efod ten, čili nárameník, nosíval
v starém zákoně velekněz, kněží, levitové, králové a proroci, a býval znamením, že
se jím prohlašují za obzvláštní služebníky Boží. Tento posvátný starozákonní, od
Boha nařízený šat jest podržen i v novém zákoně, a mešní ornat, v němž kněz svě
tomírnou obět Bohu přináší, není vlastně nic jiného, nežli Efod starozákonní. A po
něvadž nárameník tento přes ramena splýval, nazýval se latinským jménem scapu—
lare aneb škapulíř. Tento blankytný nárameník, jímžto Matka Boží oděna se uká
zala ctihodné Ursula Beninkasa, znamenal důstojnost její královskou a spolu podíl
na kněžství novozákonním. Nebot ona toho nevinného Beránka, který snímá hříchy
světa, v životě svém nosila, krev jejího nejsv. Srdce obíhala v žilách a v Srdci
Pána Ježíše, že tedy dle sv. Augustina krev Pána Ježíše jest spolu krví Marie Panny,
a tuto krev její se svou vycedil na dřevě kříže až do poslední krůpěje: tuto krev
obětuje při nejsv. oběti mešní ustavičně za blaho světa. Právě proto viděla Ursula
Beninkasa u vidění, kterak chová blankytným škapulířem oděná nebeskrálovna na
levém loktě Božské pacholátko, taktéž v kment a blankytný škapulíř oděuo, aby jí
připomenula, že Maria to dětátko, jež na rukou drží, na kříži za výplatu světa Otci
nebeskému obětovala. Matka milosti okem nevýmluvné něžností pohlížejíc na slu—
žebnici svou, takto kní promluvila:*„Ursulo! utři své slzy, a at od ny
nějška místo vzdechů tvých plesání nejčistší radosti nastoupí. Po
slyš pozorně, co ti můj Ježíš, jehož na loktě držím, oznámil“

A co velelo Božské pacholátko? Ursula dostala rozkaz, aby s jinými 33
pannami na vykázané poušti společný život řeholní ke cti a chvále nepoškvrněného
početí Marie Panny zavedla, a zákonnice (řeholnice) aby se právě tak odívaly,
jak Matka Páně a Božské pacholátko oděno bylo. Přislibilt Pán Ježíš, že chce
řeholnice tyto jak v životě tak i v smrti zvláštními milostmi, a na nebi zvláštní
slávou obdařiti, a to nejen ty první sestry, nýbrž i všecky jich nástupnice, pakli
svědomitě se přičiní podle sv. řeholních pravidel života svého říditi. Bl. Ursula
ovšem nevýmluvnou radostí plesala. Ale láska pravá chce všecky na svém štěstí
míti za podílníky. Za tou příčinou se osmělila nejsv. Pannu prositi, aby na všecky
jakéhokoliv pohlaví, stavu a povolání, kteří velikou úctu k jejímu
nepoškvrněnému Početí míti budou, co odznak úcty té blankytný
škapulíř na těle nosejí, povinnosti stavu svého věrně plnějí, byt
ani sliby řeholními nebyli vázáni, výhody a milosti by ráčila
r oz š í ř iti.

Matka milosti přisvědčila k prosbě té a Ursula viděla, kterak nesčetný
zástup andělský malé škapuláře blankytně nepoškvrněného Početí Marie Panny lidem
všeho stavu a povolánírozdává,a viděla, že dav lidstva byl nepřehledný.
Tímto úkazem jsouc uvnitř přesvědčena, že Maria její prosbu vyslyšela, ihned fialové
a blankytně malé škapulíře, jak je u vidění viděla, shotoviti a všem ctitelům Matky
Boží, o ně prosícím, rozdávati nechala. Ovoce se ukázalo v čistotě mravů
a ro'znicené pobožnosti k nejčistší Panně, co obzvláštní úctě k je
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jímu nepoškvrněnému P očetí na všech místech mezi věřícími, tak že
ještě před její smrtí tato pobožnost byla jak náleží rozšířena a vkořeněna. Po jejím
však zesnutí se škapulíř ten i v největších městech rozšiřoval, obzvláště od té doby,
co řeholníci theatinští, jakožto duchovní řiditelové řeholnic od Beninkasy založených,
potvrzení stanov řeholních těchto panen z Říma obdrželi. Následkem téhož bylo
v Římě zakročeno i k potvrzení a obohacení odpustky pro sv. škapulíř.

Zjevení toto bylo ' od sv. Otce Klementa X. dlouho, všestranně, přísně skou
máno, ve všem a zcela za pravdivé uznáno a velikými milostmi, výhodami a od
pustky nošení sv. škapulíře obohaceno, jakož i řeholníkům theatínským výhradní
právo dáno, škapulíře nepoškvrněného Početí světiti i rozdávati. K d o to d y c h c e
výsad, odpůstků a milostí škapulíře nepoškvrněného Početí oučast
ným býti, musí budto od řeholníka theatinského, aneb od někte
rého veledůstojným P. Generalem téhož řádu zplnomocněného kn ěze
bud řeholního bud církevního tím šatem oblečem býti.

b. Účel.

_ Kníže apoštolské napomíná věřících takto: „Vzděláv ěj tež se v dům
duchovní, v kněžstvo svaté, k obětování duchovních obětí, „příjem
ných Bohu skrze Ježíše Krista“ (1. Petr. 2, 5). Jako kněžstvo novozá
konní v mešním rouše, co Efod od Boha již v staré úmluvě předepsaném, Bohu
obětuje nejsvětější obět mešní., tak mát i každý pravověřící, dle slov apoštolských
zapíráním se, kajícností, trpělivostí sám sebe skrze Ježíše Krizta Bohu obětovati.
A poněvadž skrze zásluhy Kristovy každý skutek dobrý, jeli jinak v posvěcující
milosti Boží konán, dosahuje před Bohem pravou cenu a tím se stává záslužným,
poněvadž Pán Ježíš Bohu Otci až do skonání světa tutéž službu a úctu vzdávati
chce, kterou mu vzdával za svého vezdejšího putování, a poněvadž právě proto sv.
církev za své svatotajné tělo zvolil, aby ve věřících, co údech svých, se zapírati,
mrtviti, trpěti, ustavičným tím zapíráním též ustavičně obětovati mohl: následuje
že věřící,ustavičným krocenímzlých žádostí, vždycky mrtvení Ježíšovo na
těle svém nosíce, aby i život Ježíšův zjeven byl na tělích jejich
(II. Kor. 4, 10) ustavičně se s Ježíšem Otci nebeskému obětují. A poněvadž mrt
vením obětují se skrze Ježíše Bohu, proto nazývá sv. Petr to mrtvení kněžstvem
duchovním. K tomu kněžství neviditelnému neb duchovnímu jsou všichni věřící bez
rozdílu povoláni a zavázáni hned křtemysv. nebo dí sv. Pavel: „Zemřeli jste
s Kristem (na křtu svatém) a život váš skryt jest s Kristem vBohu.
Protož mrtvěte údy své, kteříž jsou na zemi: smilství, nečistota,
chlipnost, zlou žádost, a lakomství. . . svleknouce s sebe starého člo
věka se skutky jeho, a obleknouce nového, toho, kterýž se obnovuje
k poznání podle obrazu toho, kterýž jej stvořil. (Kolos.3, 3—10).“ ——

Aby tohoto závazku, ustavičného se mrtvení vždycky bedlivi býti, svým du
chovním synům hluboko v paměti vštípil, velol sv. Otec Benedikt, a po něm i jiní
zakladatelé řádů, aby Efod, čili škapulíř co odznak duchovního, vnitřního kněžství
nosili. Nošením sv. škapulíře tedy před celým nebem i světem se vyznává, že sám
sebe kajícností, mrtvením, čistotou nepřetrženě se zavazuje Bohu obětovati. Nošení
sv. škapulíře, toho odznaku kněžství vnitřního, čili mrtvení-se, při spustlém životě
byloby nejenom marné, nýbrž i opovážlivým rouháním. Tedy nošení sv. ška—
pulíře a závazek ustavičně 'se mrtviti jest totožné. Nyní ale nejsv.
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Bohorodička v tom vnitřním kněžství, v tom ustavičném mrtvení sebe tak vysoký
stupeň dosáhla, že o ní platí sláva Písma svatého: „Z r uk ou mých ka p al 3.
myrrha, a prstové moji byli plné myrrhy nejlepší (P. 4. Šal.5, 5).
V tom rekovském sebe obětování obětovala též Syna svého na dřevě kříže za naše
spasení a nežádá nic vroucuěji, leč-abychom i my v šlepějích jejich kráčeli. Odevzdavši
tedy bl. Ursulesv. škapulíř,odevzdala ctitelům svým šat dvojnásob ne
b e sk ý, jednak proto že ho sám Bůh v staré úmluvě předepsal a jednak proto, že
ho Matka nejčistší bl. Ursula co odznak obzvláštní ochrany zaslíbila. Nošením tého/2
sv. skapulíře tedy všeobecný závazek pro každého věřícího, totiž : „Ch ce - li k d o
zamnou přijíti, zapři sebe sám, vezmi kříž svůj (na sebe) každého
d n e a n ás l e d uj m ne“ (Luk. 9, 23) novým zjeveným znamením se potvrzuje; to
se týká toho, jenž tímto nebeským oděvem jest oblečem.

Však mimo to jesti to povi nn os tí spoluúd ů téhož sv. bratrství b ez
přestání neskončené milosrdenství Boží, skrze přednost nepoškv r
něného Početí Marie Panny prositi, aby ráčilo převrácené mravy
světáků napraviti, a zatvrzelé hříšníky k pravému pokání obměk
čit i. Právě proto maj-í se utíkati k nejsv. Panně, a ji skrze milost jejího nepo
škvrněného Početí úpěnlivě prositi, ab y záslu h ami a pro s bami s vý mi ro z—
hněvanou spravedlnost Boží usmířila. Aby však Matka Boží tím jistěji
za obrácení bohaspustlých se modlila, a. tím obrácením hněv Boží ukrotila, majít
spoluúdovénejensami obzvláštní úctu k jejímu nepoš kvrněnému Poč etí
chovati, ale tuto úctu i všemožně rozšířiti.

0. Povinnosti.

Obzvláštní povinnosti aneb modlení se 11e 11k lá d á, nýbrž všeliká pobožnost
konání skutků křesťanské dokonalosti, pakli jedině vše s tím úmyslem koná, že
chcevšecky ty modlitby, práce, utrpení, dooré skutky , aneb co mu
jeho duchovní otec schvaluj e, aneb Matka Páně vnukne proto konat,
aby usmířil spravedlnost Božskou a vyprosil milosrdenství skrze
přímluvu nep oškvrněné Pan ny všem hříšníkům. Právětím se úmysl
téhož sv. bratrství : „apoštolátem Modlitby“ podivně shoduje &
jaksi v jedno splývá.. K získání odpustkůvšak jest potřebí:

1. Aby byl škapulířem blankytným nepoškvrněného Početí Marie Panny od
kněze z řádu sv. Kajetána, aneb jiného zplnomocněného kněze řádně přiodín, a jej
dnem i nocí na hrdle nosil. Sám sebe nemůže nikdo, ani zplnomocněný kněz, při
odíti. Zvláštním privilegium Pia IX. mohou misionáři ze shromáždění nejsv. Vyku—
pitele tento škapulíř světiti tak, že od nich posvěcený může od 'přistupujícího oble
čen býti. Zdá se však, že výsada ta jen v čas sv. misie má svou platnost.

2. Musí se, chceli sv. odpustků získati, na úmysl sv. Otce modliti. Mo
dlitba ovšem se nepředpisuje, obyčejně se ' modlívá 5. Otčenášů, 5. Zdrávasů a 1
Věřím v Boha; avšak závazek ten jest k získání všech odpustků vůbec. Netřeba.
podotknouti, že k získání plnomocných odpustků třeba též hodného přijímání sv.
svátosti pokání a oltářní.

Chce-li se kdo výhod a, výsad sv. bratrstva oučastným státi, postačí dle
rozhodnutí sv. Stolice, když

a) jest útlého svědomí, a tím se zachovává v posvěcující milosti Boží ;
b) se ustavičně cvičí v ctnostném životě, a
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c) strvá až do smrti v něžné úctě k nejblažeuější Panně, nebo „jedině strvan

livost, dle sv. Bernarda (quaest 129) zasluhuje korunu.“ Škapulíř nepo
škvrněného Početí pozůstává ze dvou kusů vlněných, blankytně neb i fialové
barvy, upevněných na tkanicích, které se přec hlavu oblíkají tak, aby tkanice
na ramenou, látka však vlněná na prsou a zádech spočívala. Obrázek nemusí
býti, kdyby se však dával, musí představiti Matku Páně ve skvěleskvoucím
rouchu a s fialovým škapulířem, s Ježíškem na levém loktě; jednak proto, že
se ctihodné Ursula tak zjevila, jednak proto, že Maria jedině pro své vyvolení
za Matku Boží byla výsadou nepoškvrněného Početí omilostněna. (Brave
z'struzz'one sull' abítz'no ceruleo che si benedz'ce dá chz'erz'ciregolwrz' deni volga/r—
mentc Teatz'nz'. Roma coz' típí dz' Giovanni B. Zampz' 1846.)

(Dokončení budoucně.)

(VWWM

Svatý František Salesius.
Patron apoštolů modlitby.

2. Božský mistr oceluje.
(Pokračování.)

Když František přišed domu z Annecy, nějaký čas na rodinném zámku byl
pobyl, kterou dobu zbožná jeho matka co nejlíp zužitkovati hleděla, aby svému
milému synáčkovi všechna dobrá ponaučení hluboko do srdce vštípila; brzo na to
byl poslán do Paříže, aby vyšším vědám se věnoval a všelikému krásnému umění
se přiučil. Za průvodčího a spolu za vychovatele byl mu dán moudrý kněz P. Jan
Deage (čti Deaž) a v Paříži navštěvoval (v nich se učil) školy ctihodných otců
Jezuitů. Mezi jiným měl se cvičiti též v jezdění na koní, v zápasení, v tanci a
vůbec ve všem, co musel šlechtic téhož času uměti. František věděl sice dobře, že
ve svém životě, jak si jej \představoval, pramálo takových kumštů bude po
třebovati, nicméně učil se tomu s chutí a jaksi v žertu, proto že byl záhy uvykl,
moudrých svých rodičů poslouchati. Avšak to všechno nemohlo jemu zabrániti, aby

'se zabýval s věcmi, které se Boha přímo týkaly. On se cvičil sice ve všech přede
psaných uměních a vynikal v nich; životem ale celého denního pořádku bylo čtení
svatých knih, rozjímání svatá a jiné cvičení-se v pobožnosti. Nic mu nebylo mi
lejšího, jako se stejně smýšlejícím přítelem o Božských věcech rozmlouvati.

Do tohoto času padá též jeho zasvěcení-se Bohu a Bohorodičce v chrámu
Páně sv. Štěpána des Grés. Navštěvovalt toto posvátné místo právě proto rád, že
bylo tak o samotě a k srt'ečné modlitbě nejvíce povzbuzovalo. Zde se vrhl jednou
před Božskou Velebností na kolena svá, obětoval jí své tělo dosud nepoškvrněné a
úpěl, aby tato obět přijmuta byla, že chce v panické čistotě s jeho milostí až do
smrti setrvati. Spolu ale prosil o potřebnou sílu k vyplnění toho slibu a obrátil
se pak k Boží Rodičce, aby byla jeho přímluvčí, jeho ochranitelkyní. Od toho dne
přijímal každého týhodne sv. svátosti, sytil se chlebem andělským, aby byl silným
proti všelikým pokušením. Nebot očekával, že právě z té strany největší pokušení
iej stíhati budou, ze které jim vchod do srdce slibem ustavičně čistoty byl zavřel.
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Avšak jinak to usoudil s ním Bůh. Trapne zkoušky přišly na něj, odkud se jich
nejméně byl nadál.

Poznenáhla naplnily temnoty jeho duši, srdce pozbylo předešlý mír a na
jednou bylo uvrhnuto v trapný strach a podivnou roztrhanost. Vše co dříve slastí
mu bylo, působilo mu nyní ošklivost a na Boha zbožně mysleti, bylo nemožností.
Bůh se uschoval daleko do jeho srdce a vystavil jej na oko nezbranného všem úto
kům nepřátel jeho duše. A tito mu namluvili a jaksi přesvědčili, že všeliké jeho
namahání nic mu neprospěje, že zajisté zatracen bude na věky. Na nejvýš bídný
stav Františkův porozumíme, když si představíme jeho horoucnou, něžnou lásku
k Bohu. Nic mu nebylo bolestnější, jako hřešiti a Boha urážeti slyšeti; a nyní —
sám bude, jak si to představoval a pevně věřil, věčně ve společnosti zatracených a
ďáblů svého milého Boha ustavičně proklínati a tupiti! Tato myšlénka zaujímala
celou jeho duši a naplnila ji malomyslností, která jej až k zoufalství hnala. Celé
dne proléval slze a v noci úzkostí vzdýchal. Jeho tělo muselo takovým vnitřním
bolestem nevyhnutelně podlehnouti, kdyby Bůh je nebyl ukrátil. Ani jídla ani ná
poje více nemohl požívati, podobal se více stínu zemřelého, nežli člověku živoucímu.
Pěstoun jeho, který jej jako své vlastní dítko miloval, nevěděl, co o politování
hodném stavu svého schovance sobě mysliti má. František pro stud, že přináleží
hnusnému shromáždění zatracených, nesvěřil se nikomu o příčině své zmateností a
tělesné nemoci; takže jeho přátelé, jak to později vyznali, i té doměnky byli, že
snad prudká vášeň, kterou František dlouho udušoval a tajil, nyní se zmáhá a
buďte zvítěziti aneb jeho tělesné zdraví zničiti chce.

Bůh dopustí sice, ale neopustí. Když byl Františka dostatečně zkusil, když
jemu ukázal, mnoho-li člověk i s těmi nejlepšími předsevzetími může, a jej takto
v pokoře byl utvrdil, když, odejma jemu všechnu sladkost při zbožném se cvičení
a v konání dobrých skutků, nechal jej i v temnotě a beznadějně dobrá svá před
sevzetí zachovávati, když jeho vnitřní dobré vlohy upevnil, zaocelil, pak mu také
navrátil předešlý svatý mír, který ale nikdy více jej neopustil.

Duch svatý vnuknul Františkovi to předsevzetí, aby do tohož chrámu sv.
Štěpána šel, kde Bohu ustavičné své panictví zasvětil. Poslušen tomuto vnitřnímu
pokynutí vstoupil do této svatyně, první ale jeho zrak padl na obraz blahoslavené
Panny. Pohled na tuto malbu vzbudil v jeho srdci důvěru, kterou v mocnou pří—
mluvu Boží Rodičky naproti všemu pokušení nikdy neztratil. I sklonil se hluboce
před Velebností Boží uznávaje se za nehodného, obrátiti se přímo na Boha Otce,
všeslitóvníka, úpěl k ní, k Bohorodičce, aby se za něj u trůnu Božího přimlouvala,
by z tolikerých ouzkostí vytržen byl; ano úpěl, aby mu té milosti vyprosila, aby,
když již jest určen Boha v pekle věčně nenáviděti, jej aspoň zde na světě z celého
srdce milovati mohl. Tato modlitba, která ovšem daleko se líšila od modlitby za
vrženého (kdyby tito ještě mohli se modliti), aniž bez křestanské naděje byla,
nemohla býti oslyšena. František vyznal později, že v tomtéž okamžení, jak mo
dlitbu k Panně Marii byl Evykonal, cítil, jakoby velká tíže s něho byla odpadla.
V' okamžení navrátil se předešlý, již dlouho oplakávaný mír srdce a celé tělo touto
nenadálou proměnou pookřálo. Docela uzdravený vrátil se vesele domů ku podivu
jeho známých. František byl tenkráte 16 let stár,'když přestál statečně rozhodující
zkoušku pro službu jeho Bohu a sv. církvi.

Z Paříže musel František na rozkaz svého otce do Padovy v Itatií se ode
brati, aby studia svá. zde u nejvýtečnějších učenců dokonal. Zkouška, o které jsme

4
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již mluvili, byla sice nejhlavnější, nikoli ale poslední; nebot následovaly jiné“ čelící
právě proti lilii ctostí, čistotě. Do těchto pokušení přivedli jej jeho ošemetní přá
telé; avšak František poznaje jejich lest uskočil jako před jedovatým hadem a osidla
jeho nepřátel posloužila mu více na cestě spravedlnosti, než že by mu byla uškodila.

Když náš světec po ukončených studiích do otcovského domu se vracel, byl
asi v šestadvacátém roku svého stáří, byl muž dospělý dle těla, dospělejší dle ducha.
Byl vycvičený ve všelikých uměních a vědách a co do zbožnosti bylt, vhodným ná
strojem pro rozšíření cti a slávy Boží, — bylt mečem v rukou Božích z látky
výborné. Avšak Božský Mistr chtěl si ho učiniti ještě povolnějším a ostřejším, aby
takto schopným byl, velké jeho. záměry vyplniti.

3. Meč musí býti povolným.
Což jest platný v boji meč z ocele třeba nejlepší, ostrý jako jed a třeba

i v ruce nejvýtečnějšího bojovníka, kdyby byl nepříhodný, vůli bojovníkově nepo
volný? Pranic. -— Což jest platný pro církev sv. člověk vloh třeba nejlepších, a
ve vědách a uměních všech světských i duchovních velecvičený, kdyžby v rukou
krále všech králů byl neohebným. vůli jeho nepovolným? Pranic, ještě méně, než
člověk menších vloh a méně cvičený, avšak do vůle Boží odevzdaný. Takovým ne
potřebným mečem v boji církve katolické neměl býti František, proto si jej Bůh
dříve ještě připravil, vhodným a povolným učinil. On to cini s každým člověkem,
kterého chce a může pro svou věc svatou potřebovati, mnoho duší se mu ale příčí,
nechtějí svých vlastních náhledů a vlastní vůle opustiti a Bohu se úplně odevzdati,
domnívají se — ne slovem ale skutkem — býti rozumnějšími než Pán Bůh sám.
Jsout to blahoví! Když se ve ctnostech třeba po mnohá leta pracně byli cvičili a
konečně všechny své práce dovršiti mají ctností poslušnosti, zpečují se, když je
Bůh dle své dobrotivosti k tomu vésti chce, reptají, když jim něco žádoucího ne
chce splniti, aneb když jim svou svatou vůli, která se přečasto s lidskou neshoduje,
skrze jejich představené a zpovědníky předkládá! Nač pak jste začali býti ctnost
nými, když ne abyste se Bohu docela líbili a jeho vůli plnili? Františka vedl
Bůh častěji k úplnému odevzdání se do vůle své svaté; dvě z nejznačnějších tako
vých událostí uvádíme zde.

František měldle vůle svého otce Italii procestovati. Mimo jiná města
navštívil Řím a najal si byt v hostinci, který na břehu řeky Tibery ležel. Světské
znamenitosti města neměly pro něho hlavní ceny, více ona místa, kde svatí mučen
níci krev svou vylili za víru a kde jejich pozůstatky pozemské odpočívaly; tyto
František nejvíce navštěvoval, zde svou zbožnost a lásku k Pánu Ježíši a jeho
svaté církvi sílil. Jednoho večera když se vrátil od takové zbožné návštěvy, spatřil
své sloužící v ostré hádce s hospodským, u něhož bytem byl.

Příčina hádky byla ta, že hospodský vší mocí chtěl, aby z bytu, který si
byl František najal, se vystěhovali, aby takto místa udělali několika vznešeným
osobám, které právě přijížděly. Dosud pozůstávala hádka toliko ve výčitkách a na
davkách, bylo by to ale zajisté i k pračce přišlo, kdyby nebyl František ve své
známé tichosti je upokojil a jim vyložil, že hospodský pánem svého domu jest a
aby tedy jeho žádost vyplnili. Vystěhovalí se tedy a museli si hledati jiný nocleh.
Sotva František do nového obydlí vtáhnul, počalo nesmírně pršeti, cožtrvalo celou
noc až do rána. Řeka Tibora, která beztoho rozvodněna byla, vystoupla nad hráze
a ve strašné své prudkosti strhala vše, co jí přišlo v cestu, i onen dům, z kterého
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se František večer před tím vystěhovati musel. Ani jediný člověk nebyl ze všech
jeho obyvatelů zachráněn, všichni zahynuli bídně ve vlnách. Když voda opět opadla,
nebylo ani poznati, že na tom místě jeden z nejvzácnějších hostinců stál. Mladý
hrabě ale František poznal v této smutné příhodě, že Bůh nikdy neopouští toho,
kdo se mu docela odevzdal.

Netrvalo to dlouho, ukázal mu Bůh jiným podobným spůsobem, jak nevy
hnutelně potřebné jest, nechati se vésti vůlí Boží, kdy a jakkoli ji nám oznámí.
Několik dní totiž po vypravované příhodě v Římě odcestoval mladý hrabě do Loretto.
Loretto jest, jak povědomo, světoznámé místo poutnické, jelikož se zde nachází chýžka
Nazaretská Panny Marie, která podivným spůsobem sem od andělů přenešena byla.
Zde obnovil František svůj slib ustavičně čistoty a předsevzetí do stavu duchovního
vstoupiti. Jeho duch byl zde novým, nadobyčejným světlem osvícen a jeho srdce
zahořelo tak velikou láskou, že nic více za těžké nepokládal, když se jednalo
o slávu Boží a spasení duší lidských. Odtud odcestoval do Ankony, chtěje se na
lodi některé do Venecie přeplavití. V přístavu našel lodku, která se právě do
Venecie chystala; byla ale celá pronajmuta od jedné vznešené paní a sice s tím
vyhražením, že pán té lodky nižádného mimo ni a četné její služebnictvo na lodku
přijmouti nesměl. Avšak pohnut budsi zajímavou osobou Františka budsi nadějí na
větší zisk, vzal jej na led. Po krátké chvíli přišla paní, jež si lodku byla najala;
uzřevše cizince (Františka), který k jejímu komonstvu nepatřil, počala se hučvati a
nařídila kapitánovi (pánu lodě), aby jej ihned odstranil. Mladý hrabě prosil ji
s obzvláštní uctivostí, aby jemu dovolila, použití této příležitosti, do Venecie pře
plouti, že má'toliko tři sluhy s sebou a že za vděk vezme každým místem, které
by mu vykázala, že by, neodplul-li by nyní, snad dlouho musel čekati, až by se
nějaká lod tam opět nahodila. Sám pán lodě a její průvodčí jali se ji prositi. Všechno
ale bylo nadarmo; rozlobená paní vyhnala Františka hanebně z loďky a málo chy—
bovalo, že by byla i jeho věci do moře vhodíti kázala. Jeho vychovatel a sluhové
tajili jen s tíží spravedlivou svou rozhorlenost, Františvk ale pravil s podivuhodnou
tichotí a vnitřní spokojeností, že se vůli Boží podrobiti musí, že věci na pohled
nepatrné často nástroj jeho prozřetelnosti jsou; aby se jen upoměli na nocleh svůj
v Římě, který museli opustiti. „Toto moře, doložil, jest bouřím až příliš podro
beno, a mnohý vyjíždí z tohoto přístavu, nepřichází ale na místo, kam si žádal.“

Jeho důměnka vyplnila se brzo. Obloha byla sice jasná, povětří tiché,
moře pokojné, vánek větru příhodný, vše se shodovalo k šťastné plavbě. .Jako
v okamžení ale proměnil se vítr po jejich odjezdu; obloha se potáhla tmavými
mračny a povstala hrozná bouře, jaké obyvatelé Ankonští již dávno nezažili. Lodka
byla od rozvzteklených vln semotam zmítána, její namáhání, do přístavu se vrátiti,
bylo marné, utonula před zrakem Františka a jeho průvoděích, aniž by jediný
byl vysvobozen.

Tato a podobné případnosti byly pro Františka učením nezapomenutelným,
aby celou svou důvěru v Boha vložil, aby se ustanovením jeho prozřetelnosti slepě
odevzdal. — To jest vojín, jakého Bůh si žádá, to jest meč ruce Boží příhodný a
mocnější, nežli všechny mocnosti pekla, auto nebojuje on sám, nýbrž nepřemoži—
telný Bůh. „Kdož jest ale jako Bůhl“

' (Pokračování budoucně.)W
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Spolkový Kalendář.
Jak již jednou na tomto místě praveno, můžeme každý měsíc pojmenovati

dle hlavní slavnosti v něm konané aneb dle památky ze života Páně a Rodičky
Boží — tak že i v tom ohledu o této částce ve „Škole“ Božského Srdce Páně vy

svítá, že nápis její je zcela slušný a vhodný. Leden byltě měsícem mládí J eží
šova; Březenbude nám měsícemumučení Páně; Duben pak oslavení jeho;
a tento nastávající měsíc:

Únor
je měsíc veřejného živobytí a vyučováníPána našeho Ježíše Krista, spolu

přípravy na čas svatopostní.

1. Sv. Ignáce, biskupa v Antiochii a mučenníka Páně r. 106 po Na
rození Páně. Jmenoval se též Teodor t. j. Boha nesoucí. Byltě učenník sv. Jana

Apoštola a miláčka Páně, od něhož i=na biskupství byl vysvěcen. Úřad biskupský
zastával s největší horlivosti až do smrti mučenické v Rímě. Podobně sv. Apošto
lům zanechal nám 7 epištol čili listů plných moudrosti a umění Božího. Mezi jiným

napomíná věřících k úzkému spojení se s duchovenstvem, když píše: „Držte se
všickni biskupa svého jako samého Krista, a kněží jako apoštolů jeho ..., a
život svůj dávám za ty, kteří biskupovi a kněžím jeho jsou poddání“

Průpověd sv. Filipa Neriz, „Kdo chce moudrým býti bez Boha, anebo spasen
býti bez Spasitele tent není moudrým, nýbrž pošetilý“ Památka. na. nojblah.
Pannu Marii *): 1. února 518 zemřela v Pánu sv. Brigita, panna škotská, kteráž
co věrná ctitelkyně Panny Marie žila a mocné ochrany její zvláštní bedlivostí
o čistotu srdce svého si získala.

2. Očištováni Panny Marie neboObětování Páně, též Hrom
nice řečené. Plnomocné odpustky v bratrstvu nejsvětějšíbo Srdce Páně i Panny
Marie, i ve sv. škapulíři, na zbožné nošení křížku sv. Benedikta, na každodenní
vykonávání loretanských litanií, i na modlitby „Zdrávas Královno“ atd. na tyto
i druhé t. v 1. neděli. V 1. neděli i na měsíční pobožnost, i na sv. přijímání a

-— jelikož to neděle před devitníkem — i plnomocné odpustky v bratrstvu nejsvě
tější Svátosti Oltářní (obojím) **)

*) Jelikož úcta Bohorodičky, nebes královny každému katolickému křestanu zvlášť čtenářům
„Školy Božského Srdce Páně“ nadc všecko vzácná a milá býti musí, podáme na každý den
de roku nžjakou památku (pod znamením P. M.), buď některou z jejich výborných ctnosti,
aneb nějaké památné události ze života jejiho, nebo prokázané dobrodiní. Takováto upomínka
na nebeskou Matku bude zajisté všem čtenářům našim milá.
Taktéž plnem. odpustky v bratrství Panny Marie potěšné (čili koženého opasku sv. Augustina
a sv. Moniky) v chrámechAugustinianských co na den všeobecného sv. přijímání, když
oudové toho bratrství po zbožném přijmutí sv. svátostí se pomodlí 5krát Otče náš a Zdrávas
ke ctiBohkého utrpení Pána Krista aJeho blahoslavené Matky spolu modlitbu za sv. Otcej:
„O Bože, pastýři a vůdce všech véřicích atd.“ (neumí-li ni kdo, může na místo jí „Zdrávas
Královno“ se vymodliti) na kolenou před určenými třemi oltáři v chrámech Augustinianských.
Tahovýchdnů všeobecného, společného sv. přijímaní ješt do roku více a sice;
První neděle v adventé; Narození Páně; sv. Třech Králů; Hromnice; první a čtvrtá neděle

postní; zvěstování Panny Marii (25. března; zelený čtvrtek, velikonoce,Nanebevstoupení Páně,
svatý Duch; Božího Těla; sv. Jana, Křtitele 24. července; sv. Petra a Pavla (29. července);
nanebevzeti Panny Marie (15. srpna); sv. Augustina (28. srpna); narozeni Panny Marie (8.
září); sv. Michala archanděla (29. září); Všech Svatých (1. listopadu). Kde není chrámu otců
Augustinianů ani bratrstva, nelze dotčených odpustků získati,

**
v
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Nejblahosl. Panna Maria, ačkoliv z Ducha sv. čistě počala a v Betlémě

porodila Ježíše Syna Božího, nicméně se podrobila zákonu očišťování, kterýž ji ne
zavazoval — aby nás učila za jedno přikázaní Boží bedlivě zachovávati, a za druhé
býti od srdce pokornýmí, ant u lidí nechtěla za více býti považována, nežli každá
jiná rodiěka .. .. Na tento den se světí svíce a nosí se rozžhaté v průvodu
1. na památku, že Panna Maria v tento den 40. po Narození Pána Ježíše, „světlo
k zjevení pohanům“ (Luk. 2, 32) čili „světlo světa“ v chrámě Jerusalemském Otci
nebeskému obětovala, a 2. na upamatování se, že máme Krista následovati hořícími
svícemi víry a dobrých skutků, dle slov Kristových: „Tak svět světlo vaše před
lidmi, at vidí skutky vaše dobré a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebesích“
(Mat. 5, 16.)

„Uctění Panny Marie jest nám věru potřebné, poněvadž bez její pří
mluvy nejsme hodni obdržeti od Syna jejího pomoci nebeské“

3. Pondělí (mše sv. za dušičky; plnomocné odpustky) sv. Blažeje; bi
skupa v Sebastě (město arménské v Asii) a mučenníka Páně. Byltě horlivý kaza—
tel a veliký dobrodinec lidí, i mezi mučennictvím prokazoval slovem Božím i zá
zraky svou lásku k blížním. Jistému chlapci jedinkému to Synu matky vdovy
zůstala rybí kůstka ve chřtánu vise'ti, i nedala se nijak odstraniti; smrt každým
okamžením se blížící zdála se býti nevyhnutelná. I přinesla tudíž matka. toho
chlapce s velikým pláčem k sv. biskupovi, kterýž vzkládaje naň rukou posvátných
ve jmenu Páně jej uzdravil a zdravého matce navrátil. Za příčinou tak velikého
zázraku ctí se sv. Blažej co patron proti bolesti, v krku a chřtánu a na památku
a kuctění jeho se uděluježehnání svato-Blažejskě, pří němžtokněz žehna
jící. Boha na výsostech prosí, aby na přímluvu sv. Blažeje biskupa a mučenníka
toho, jenž požehnání to přijímá, ode všeho zlého na těle i na duši ochrá
niti ráčil. — Chceme—litohoto žehnání církevního účastnými býti, jak to na kaž
dého pravého křesťana a katolíka sluší, spojiti třeba s modlitbou církevní i vlastní
modlitbu o zachránění před každým neštěstím tělesným, ale spolu též uvážiti, že
nám daleko více škodí na duši pomluva, utrhání na cti, a vůbec všecky hříchy
jazyka, a že těch tedy hříchů bedlivěji se máme varovati a bátí, nežli nemoci
hrdelní. Vůbec bychom nikdy neměli za odvrácení neb uchování před časným zlým
prositi bez bedlivého zpytování, zdali snad nehrozí větší nebezpečenství duši naší,
za jehožto odvrácení dlužno dříve a vroucněji Boha žádati.

P. M. Sv. Anschar, jehožto památka též dnes připadá, zaslechl ve snách
kdysi jakoby od Rodičky Boží prostředek dostati se do krásného nebe: „Vystříhej
se marnosti a nedej se nikým svésti k zlému.“

„Právě v nepatrných věcech měli bychom poslušnost svou tím horlivěji
provozovati, ant to nejlehčí spůsob, i ve větších, důležitějších věcech se vždy
podrobovati.“

4. Sv. Ondřeje příjmím Korsinský, biskup ve Fz'seole (město v Italii).
Den před narozením jeho zdálo se matce, že porodí vlka, jenž v klášteře Karmeli
tánském v beránka se promění. V mládí marnostem světa oddán, na přímluvu
Rodičky Boží jakoby zázračně obrácen i jest patronem proti nakažení zlým světem
&úplného k Bohu obrácení. Obrácení jeho vypravuje se následujícím spůsobem:
„Když matka jeho starostlivá pozorovala, že všecko domlouvání a napomínání je
marně, a že lidské pomoci synu nezdárnému více není, vrhla se před obrazem Ro
díčky Boží na kolena'svá a, volala s'hlubokostí srdce k této nebes královně: ' Ach
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Matičko Boží! Ty znáš nebezpečeríství hrozné, v kterém se duše syna mého nej—
dražší krví Syna tvého vykoupená nachází; 0 smiluj se nade mnoui nad ním,
o mooná a dobrotivá Panno! a oroduj zaň u Božského Syna svého. A na tato slova
začala hořce plakati. V tem přišel Ondřej, právě v obleku lesklém do společnosti
marné se chystající. Po příčině pláče se táže, smutně slyší, že první díl snu jejího
před porodem se naplnil; matka napomíná, prosí, žádá, by i druhý díl splnil —
a hle, tu jej zastihla milost Boží: Ondřej se obrátil, vstoupil do řehole Karmeli
tanské a stal se velikým Svatým“

P. M. Dnes prý se stal útěk sv. rodiny Boží do Egypta. Dnes také osla-'
vují se v Mariánských řeholích ve Francii slavnost desíti hlavních cnost1
Mariánských; tyto pak jsou: Čistota, opatrnost, pokora, víra, nábožnost, po—
slušnost, chudoba, trpělivost, láska, eutrpnost.

„Kdo se v poslušnosti jinému oddal, nemusí se báti, že bude museti Soudci
budoucímu klásti účty.“

5. Středa, odpustky plnomocnév sv. škapulíři. SS. mučenníků J apon
ských, plnomocné odpustky v chrámích Františkánských.

Sv. Háty, panny a mučennice,jejížto jmeno církev sv. každodenně při
mši sv. připomíná, z čehož souditi lze na její velikou svatost, ačkoliv z rodu šlech
tického a rodičů zámožných dítko předce si zalíbila více nežli bohatství čistotu a
všecky boje od zlého dábla, hříšného světa i slabého těla statečně podstoupila ano
i mučennickou smrt raději zvolila, nežli proti Bohu, proti duši, proti čistotě těla
i srdce jednati.

P. M. Vším právem nazývá se nejblahosl. Panna Maria matkou „čisté
lásky“, nebot kdokoliv ji věrně a opravdově ctí, všem zjednává mezi dary nebeskými
nejvícečistotu a lásku.

„Dokonalost nezáleží ve věcech zevnějších, jako v slzení, a p. nýbrž v pravé
a skutečné cnosti.“

6. První čtvrtek: odpustky plnomocné v bratrstvu nejsvětějšíSvátosti
Oltářní Vídeňském. Sv. Doroty, panny a mučennice, dítko zámožných rodičů
vážila si nicméně nad zlato i stříbro milosti Boží, kterou si ničím na světě vzíti
nedala a raději smrt mučennickou podstoupila, než by byla) o milost Boží se při
pravila. V mučennictví jejím dlouhém a trapném, jest pro nás hříšné nejpamát
nější obrácení dvou sester její Kristy a Kallisty, jenž _z bázně před mukami byly
odpadly, avšak laskavou domluvou stálé sestry se byly skroušeně a kajicně na cestu
dobrou navrátily, a ubezpečeny byly od sv. Doroty: „Důvěřujte se pevně v Boha, že
pád váš jest vám odpuštěn; vy jste ztracenou korunu mučennickou skrze pokání zase
nalezly. Otec milosrdný, jenž syna marnotratného zase přijal na milost, i vás
s velikou radostí otcovskou přijmei“ — Dnes připadá poslední rozmluva sv. otce
Benedikta se sv. Školastikon' sestrou před smrtí obou. -Měli totiž oba tito velicí
patronové naši obyčej, každoročně jednou v místnosti mezi kláštery obou v prostřed
ležící se navštěvovati k svatým a bohumilým rozprávkám; když se to naposled
stalo a sv. Školastiku si přála, aby se pozdržel déle bratr svatý až do noci zpéčo
val se sv. Benedikt odvolávaje se na přísný rozkaz řehole, že mimo klášter nikdo
nesmí prodlévati, a jak by prý bratří měli zachovávati řeholi, kdyby v noci ji sám
opat přestupoval. Nevědouc si tedy rady sv. Školastiku. plakala hoře k Otci
nebeskému, aby to sám ráčil sprostředkovati, — a hle! za jasného večera pojednou
počalo hřímánra blýskání, a tak'silný déšt, že se ani opat ani průvodčí jeho domů
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nikterak vraceti nemohli. Pozoruje to sv. Benedikt hrozil laskavě sestře a pravil:
„Odpust ti to Bůh, cos to učinila!“ I odpovídá: „Prosila jsem tebe a nechtěl jsi
svoliti, proto jsem se obrátila na Boha a hned mne vyslyšel.“ Z čeho ze všeho
poznal sv. opat, že láska převyšuje zákon přísný, a že nic neztratí, kdo pro Boha
někdy i vlastní prospěch opouští.

P. M. Nejblahosl. Panna Maria, matka Boží zjednává hříšným obrácení,
spravedlivým setrvání v dobrém.

„Slzení není žádné znamení, že kdo v milosti Boží se nachází; a také ne
můžeme souditi, že by ten kdo vypravuje o svatých věcech slzí, nábožný vedl život.“

7. První pátek: plnomocné odpustky 1. v bratrstvu nejsvětější Srdce
Páně; .2. v apoštolátu. '

Sv. Romualda (nar. 956, 1—19. června 1027 v Ravenně, městě to ital
ském; dnes jeho přenešení). Byltě syn ctižádostivého a mstivého Sergia, jemužto
co sekundant v souboji s nepřítelem jeho sloužil; když pak toho zabil, umínil si
Romuald za otce činiti pokání, i stal se přísného řádu zakladatelem, v němž i otec
činil pokáníza hříšnýskutek. Jesti patronemtrpělivosti v protivenství, a
to pro jeho nadobyčejné zapírání sebe; když totiž od představeného svého Marina pře- 
často na tvář udeřen opuchnouti počal, prosil onoho, aby jej budoucně — na druhou
tvář uhodil, a při všech strastech býval veselé mysli.

P. M. Dnešního dne 1098 bylo na přímluvu Rodiěky Boží vojsko muha—
medánské od křesťanů před městem Antiochia (v Syrsku) na hlavu poraženo.

„Veselá mysl sílí srdce a pomáhá k vytrvalosti v dobrém, proto bychom
každého času měli veselé mysli byti.“

8. V bratrstva nejsvětější Svátosti Oltářní (Benediktinském) památka nej
světějšího Srdce Panny Marie, pročež plnomocné odpustky.

Sv. J ana, příjmím z Mathy, z doktora práv stal se knězem a zakladatelem
řehole k vysvobození křesťanů z otroctví tureckého. Nejraději kázával o pokání a
života polepšení s velmi dobrým prospěchem, nebot ohnivým slovem Božím mnohých
srdce rozehřál a k polepšení přivedl. Velikým pracem podléhl r. 1213.

P. M. Slavné přenešení obrazu nejblahosl. Panny Marie do nového kostela
Karmelitánského v Římě r. 1587 za papeže Sixta V.

„Pakli z milosti Boží nad některým pokušením zvítězíš nebo z nebezpečen—
ství vycházíš, třeba Bohu vřelé za to díky vzdávati.“

9. Neděle devítník, proto tak nazvána, že do Velikonocmáme 9 neděl
čili týdnů; k tomuto velikému devítníku (jakési 9 nedělní pokání) “začali se první
křestané již dnes připravovati, latinsky slove Septuageoíma t. j. 70tý den před
Velikonocí, na který mnozí, jmenovitě kněží, za starších časů započali půst. '

Sv. Apollonie, panny a mučennice Boží, v Alexandrii (v Egyptě).
Patron'ka proti bolení zubů, jelikož v mučennictví svém mimo jiné muky i bolestí
z vysazení zubů utrpěla. Jak veliké bolesti musela tato útlá panna snášeti a předce
vše trpělivě ano radostně snesla! Neměli bychom i my z lásky k Bohu nemoce a
bolesti trpělivě snášeti? Bůh nám takové bolesti sesýlá, aby srdce naše od mar
nosti a lásky toho světa odtrhl a s sebou spojil!

P. M. Za časů papeže Vigilia a císaře Justina II. stalo se dnes r. 537
na přímluvu Rodičky Boží zázračné, polepšení života Teoňla, -—'jenž pro urážku
od biskupa strpenou odpadl, i Krista Ježíše i Matky Boží se odřekl, ale v kapli
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Marianské zase na cestu dobrou přiveden byl; načež po 40 dní kající život vedl a
brzo na to v Pánu libě zesnul.

„Protivenství od BOha seslané trpělivě snášeti a ne teprv dlouho se roz
mýšleti, ale za jisto míti, že jsou k našemu spasení.“

10. Sv. Matky Školastiky, plnomocněodpustkyv chrámíchBenediktin
ských a v bratrstvu Benediktinském nejsvětější Svátosti Oltářní. Narozena spolu
se sv. Benediktem v jeden den od rodičů vznešených a nábožných (Eutrop a Abun—
dancie) hned od mladosti Bohu zcela se obětovala, tak že za příkladem sv. bratra
založila klášter pro panny, v němž až do smrti svatč žila. Život vedla přísný, ne
bot jen jednou za den a to teprv po západu slunce skrovníčkým jídlem se občerstvo
vala, ale k jiným byla samá láska a dobrotivost. Učení dávala mezi jiným násle
dující: „Bud mlčeti aneb jen o Bohu mluviti, nebot jiné věci nezasluhují naší řeči.
Kdo mi dá křídla podobně holubicí, abych zaletěla na místo kde jedině srdce mé
najde odpočinku, abych se skrýti mohla v Srdci nebeského ženicha Ježíše ?“

P. M. V životě sv. Viléma poustevníka, jehož památka též dnes připadá,
se dočítáme, že ve všech pokušeních, aby upustil od života přísného a podobně,
vždy s velikým prospěchem se utíkával k nejblahosl. Panně Marii, tak že ne na
co patronka sv. vytrvalosti v dobrém se ctí a oslavuje Panna Maria.

„Nikdy nesmíme zapomenouti, že Bůh všecko dobře řídí, i kdybychom
to právě nenahlíželi.“

11. P. M. V dnešní den stvrdil r.\ 1613 papež Pavel V. odpustky
sobotní (Sabbatz'na) řádu Karmelitanskému, t. j. tu velikou výhodu, že oudům
toho řádu (a všem, jenž nosí sv. škapulíř jeho), kdož věrně plnili závazky, v nej
bližší po smrti sobotu Panna Maria z muk očistcových mocnou přímluvou vypomůže.

„Měli bychom rádi ustoupíti jiným, kde jsme jiného náhledu, a se zapříti,
jakoby druhý byl v právu.“

12. P. M. První stvrzení řehole Marianské pro panny, jež se stalo pape
em Alexandrem VI. 1501.

„Chceme-li ducha modlitby dosáhnouti, třeba v duchovním čtení se cvičiti.“

13. P. M. B. Jordan, jehož dnes památka, denně 5 Marianských žalmů
se modlíval.

„Fřistupuj často k stolu Páně, nezanedbej ani jedno kázaní, čti častěji
v duchovních knihách.“

14. „Měj vždy Boha na mysli.“ ,

15. Sv. Efrem, jehož dnes památka, veliky' ctitel byl Rodičky Boží, na níž
mnoho chvalitebného ve svých četných spisech zaznamenal.

„Když příležitost k hříchu láká, musíme ošklivost nad ním v sobě zbuditi,
abychom do něho nepadlí.“

16. Neděle 1. po devítníku,43t. Semagesz'ma,t. j. 60tý den před
velikonocí, kterým jak svrchu (9. toho m.) řečeno, začínával jindy na mnohých
místech půst. — P. M. Památka ustavičně sv. čistoty panenské nejblahosl.
Panny Marie před Narozením Kristovým, při i po něm. Záslužno, aby všíckni
křestané'jmenovitě pak kněží v dnešní den Rodičku Boží vřele ctili dle příkladu
sv. Ildefonse a j., kteří ve chválení Panny Marie neznali žádné meze.

„Nic na světě stálého. Vam'tas"vam'tahmn' et omnia “vanikla“
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17. P: M. Dnes též sv. Alexia Falconeria, jednoho z prvních „sluhů Ma

rianských“ (Servitů) ještě poslední den života svého, bylo to v sobotu, neopomenul,
jak denně činíval, růženec svůj se pomodliti.

„Konečně předce neujdeme — smrti!“
18. P. M. V Acre u Athu v Nizozemsku pout k zázračnému obrazu Ma

rianskému, kde se mnoho neduživých zázračně uzdravilo, dnes jako každoročně se
slavně odbývá.

„Začátečníci v životě duchovním měli by se častěji cvičiti v rozjímání po
sledních'věcíčlověka“

19. P. M. V dnešní den byl r. 1219 obraz Panny Marie, jejž prý svatý
Lukáš evandělista shotovil, přenešen z kostela-Mariánského za Tiberou do chrámu
Sixtinského před Tiberou; nyní se chová v kostele sv. Dominika.

„Kdo za živa do pekla nevstupuje, (t. j. kdo častěji o něm nerozjímá), vy
dává se v nebezpečí, že tam po smrti přijde.“

20. Svět dnes slaví slavnost velikou — tělesnou: je tučný čtvrtek! však
čím více tloustne tělo, tím slabší býval duch! Dnes prý připadá rozhodný den
prarodičů v ráji: jak hluboká to látka k rozjímání. Dříve čísti, svati — pak za—
vržení. Dříve miláčkové Boží, a zapovězeným pokrmem milost Boží ztratili, i sobě
i nám všem .. .! Jak při takovém uvážení možná, Boha tak lehkovážně urážeti,
jak to světáci v dnešní den po celém světě činí!

Za tou příčinou slaví oudové bratrstva nejsvětější Svátosti Oltární dnes
velikou slavnost zadostičinění za všecky urážky Boží v nejsvětější
Svátosti Oltářní modlitbou (hodinou pobožnosti), mši sv. a možná—lisv. při
jímáním..... a mají— plnomocné odpustky

P. M. Nejblahosl. Panna Maria první a nejhorlivější oud družstva věčného
uctění nejsvětější Svátosti Oltářní.

„Nejlepší prostředek k dosažení vytrvalosti v dobrém jest častá modlitba
jmenovitě za návodem duchovního otce.

21. Zázračná pomoc křížáckéinu vojsku udržováním skrovné zásoby potravy
a vůdci Bohumírovi vévodovi z Lothringa vítězstvím nad nepřítelem r. 1092,
dvě města křestanům zase vydobyta.

„Ničeho se nebojí dábel tak velice a proto i nic nehledí tak pokaziti,
jako modlitbu naší.“

22. P. M. Stvrzení řehole rytířů německého řádu, jenž pod ochranou Boho—
rodičky postaven poutníky do země svaté putující měl ochraňovati; stalo se od
papeže Celestina III. r. 1198.

„Velmi dobrý prostředek k uvarováni se pádu do hříchu obvyklého jesti:
každé ráno si připomínati,zítra snad již vstannu ——na věčnosti.“

23. Sv. Markéty Kortonské, plnomoené odpustky v chrámích Františkánských.
Neděle 2. po devítníku lat. Quz'nguagesz'nm't. j. 50ty' den před Velikonocí,

kde již začínal půst. Neděle masopustní. Nemysli však, že ti ji proto připo
mínám, abys nezapomněl na masopust, naopak já tě tyto tři dni k obzvláštní po
božnosti povzbuzuji. Snad to víš ze zkušenosti, snad ti jiní o tom pověděli, jak se
smyslný svět v těchto třech dnech oddává veselostem prostopášným, nezřízeným a
hříšným, ano že v těchto dnech nejvíc hříchů se páchá, nejbolestnější rány Božskému
Srdci Páně zasazují po celém světě, a že -— v nejlepším pádu — právě pro vese
lost světskou málo kdo z milovníků tohoto světa na Boha pamatuje. Protož 'hledí



nábožní křestané Syna Božího za vše těšiti a za všecky urážky a křivdy zadost
činiti horlivostí svou co jen možná nejvyšší. V mnohých kostelích bývá velebná
Svátost Oltářní po tyto tři dni k veřejnému společnému uctění vystavena, aby
takto katoličtí křesťané za jedno sami přivábeni byli k Božskému Vykupiteli a
srdcí svých od lásky tohoto světa odtrhovali, za druhé pak v společné modlitbě a
horlivosti zadostčinili za vlažnost a smyslnost hříšného světa, jakož i za zhýralé
masopustníkyse modlili. Jsout pak na tuto pobožnost odpnstky plnomocné
uděleny papežem Klementem XIII. 23. července 1765 všem, kdo po sv. zpovědi a
sv. přijímání velebnou Svátost Oltářní takto vystavenou zbožně navštěvují.

Není-li v osadě tvé tento chvalitebný obyčej zaveden, můžeš sám podobnou
pobožnost konati, pakli denní svou modlitbu uábožněji než jindy vykonáš, pakli
v-prácech svých budeš trpělivějším a na mysli shromážděným v rozjímání Veleb—
nosti Boží; navštívíš tyto tři dni chrám Páně, přistoupíš — možná- li na každý
z nich k stolu Páně (ovšem jen s dovolením svého duchovního vůdce) pomodlíš se
na každý z nich sv. růženec, a to vše jako i mnoho jiného co zadostučinění za
všecky ty křivdy Velebnosti Boží činěné a za všecky urážky a nepravosti těchto dnů.

P. M. Stvrzení řádu Karmelitanského v Anglii r. 1374 v městě Kantelberg.
„Člověk bez modlitby jest pak pravým nerozumným zvířetem.“
24. P. M. Památka ovdovělosti Panny Marie úmrtím sv. Josefa.
„Život řeholní je ovšem nejbezpečnější, avšak není pro všezck y lidí při

stupný ani vhodný.“
25. Úterek masopustní! Snad nechceš,abych ti též připravil maso

pustní veselí. Upřímně řečeno, i ten masopust má do sebe něco dobrého. Je-li
duše lidská již tak spojena s Božským svým Vykupitelem, že by zvolila raději
zemříti, nežli Pána Boha rozhněvati, pak se může oddati nevinné veselosti. I zbožné
duše se obveselují, na důkaz zajedno, že mysl posvěcená ničím se nedá od Boha
odvrátiti, za druhé pak, by se tím více poznala marnost a prázdnost všeho obvese
lení pozemského — ovšem beze všeho hříchu.

Ještě se vše veselí a raduje, ano čím déle radost trvá, tím bývá živější;
kdo však i při tom veselí zkoumá srdce své a těch, jenž se Bohu zasvětili, pozná
čím dále tím více marnost a pomíjejicnost toho všeho; každou hodinu se mocněji
ozývá hlas ducha s Bohem spojeného, že nemůže srdce lidské nic na světě v pravdě
potěšiti a oblažiti, nežli — Bůh sám. A ejhle! tu se přibližuje tiše, vážně, slavně
první hodina — času svatopostního.

P. M. Dnes bývala jindy slavnost nejsvětějšího Jmena J ežíš a r. 1530 od
papeže Klimenta VII. odpustky uděleny.

„Chceme-li dar modlitby od Boha zasloužiti, je velmi dobře, této milosti
se za nehodna považovati a zcela do rukou Páně se odevzdati.“

26. Je popeleční středa, _kterou nastává nová doba roku církevního.
V chrámu Páně všecko upomíná na kajícnost, na pokání, na polepšení celého života,
oltáře jsou zahaleny, co jediná okrasa nachází se na hlavním oltáři sv. kříž neb
obraz ukřížovaného Spasitele. Srdce lidské, jež se nemohlo nasytiti v právě mínu—
lých dnech, čeho nalezlo? Nechut a omrzení! Tak pomíjí všecko, co jest časného,
jenom co věčného, trvá. A co jest to? Jest to ctnost, jest to bohabojnost,. život
právě křesťanský, duchovní. ;

Světí se dnes popelec, to ješt popel z pozůstalých ratolestí Květné ne
děle z minulého roku. Církev sv. prosí Boha při tom svěcení o milost pravého po
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kání, za odpuštění hříchů našich, za zdraví těla i duše. Tímto pak žehnaným po
pelem znamená kněz čela věřících a praví: „Pomni, člověče, že prach jsi a v prach
se opět navrátíš“ (jak již Bůh prvním rodičům za trest hříchu uložil, 1. kniha
Mojžíš. 3, 19). Požehnání to má tě živě upamatovati na smrt tvou, abys, dokud
čas jest, všecky své hříchy napravil, za ně zadostučinil a v tomto nastávajícím
postě k Bohu zcela se obrátil. Umlklo již hlučné veselí masopustní, a dobře že

. umlklo, nyní jsi snad spíše zasedneš do Školy Božského Srdce Páně, a toho bude
ti zvlášt zapotřebí, pakli ti svědomí tvé stranu toho již minulého masopustu předce
něco vyčítá. Proto hned dnes začni bedlivějido své zdokonalení'peěovati, aby ti
nastávající půst sloužil k životu věčnému; slyšel jsi bez toho dnešní sv. epištolu
(Joel 2, 12), že nyní praví Hospodin: „Obrat se ke mne celým srdcem svým,
s postem a pláčem, i s kvílením, a roztrhněte srdce vaše a ne roucha vaše (to jest
ne zevně, ale uvnitř v srdci ukažte zármutek, žalost i lítost), a obratte se k Ho
spodinu, Bohu svému.“ Snad je to pro tebe poslední svatopostní čas! Rci, jak
bys ho použil, kdybys to jistě věděl. Čiň nyní, co bys potom činil, a bude ti
dobře zde i na věky.

P. M. Zivot blahosl. panny Ediginy, kteráž dne r. 1109 v Pánu libě
zesnulá, sloužiš nám co příklad následování ctností Panny Marie, an z rodu králov
ského pocházejíc v chudobě, v cizině, v neznámosti zvolila siBohu a Rodičce
jeho sloužiti.

„Nejlepší příprava k modlitvě jesti kajícnost; nebo kde bez kajicnosti
k modlitbě přistupuje, podobá se ptáčeti chtějícímu odlétati, když ještě není opeřené“

27. P. M. Stvrzení svátku ne poškvrněného Početí Panny Marie
r. 1476 od papeže Sixta IV.

„Nikdo se nepovznese k dobré modlitbě, kde dříve povinnosti své dobře
nekoná.“ —

28. P. Mj Stvrzení bratrstva růžencového r. 1562 od papeže Pia IV.
„V modlitbě (zvláště v rozjímání) máme se tomu nejvíce oddati, co nás

k lítosti a k polepšení mravů nejvíce pobádá.“
29. P. M. Dnes můžeme si ctnosti Rodičky Boží připomenoutí, o nichžto

velmi mnoho krásného a chvalného napsal sv. Bonaventura v kníze: „O chválách
Rodičky Boží.“

„Taki při stolu Páně nemáme teprv dlouho vyhledávati látku k roz
jímání, ale při tom se zdržeti, co nám sám Duch Boží vnuknutím svým podává“

wwwMAM

Některé úryvky z vojska sv. Otce.
Že vojsko papežské jest dobře uspořádané, a že kázeň v něm panuje, to

jest vůbec známo. Papežští vojíny nejsou jen chrabří bojovníci, ale též dobří ka
tolíci. V řádech těchto udatných roků nejsou jen lidé z měšťanského a rolnického
stavu, ale též i mužové z vysoké šlechty jak římské, též i francouzské a holandské
a jiné. Chci zde několik příkladů takových rekovných mužů udati.

Vejvoda z Luyncs, 601etý stařec, který má 1,200000 franků důchodů, ne
obtěžoval si na svá stará letá za sv. Otce meče se chopiti. Ale ne dost na tom,
že sám rozmnožil vojsko papežské a že sv. Otci 50.000 franků obětoval, on i sebou
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svého vnuka vejvodu z Chevreuse—14přiVedl. A tato obět tím větší byla, poněvadž
se :jmenovaný vojvoda Z Chevreuse-u měl zasnoubit a ačkoliv dříve byl kapitánem,
předce nyní vstoupil co prostý do sboru zuavů.

Americký generál Karel Levis, který již v Americe pod Shermannem bojo
val, přišel z Paříže do Říma a vstoupil do vojska zuavů spolu oznámiv, že se ještě
více bojovníků ze severoamerického vojska k sboru zuavů přihlásí.

Pan z Christen-u, žák z Ruffach-ské koleje, plukovník někdy v neapolitán
ském vojsku a chrabrý vojín, poněkud okřáv po tolika přestálém namáhání, odebral
se do Říma, aby nabídnul sv. Otci _svou službu. Byl přijat a bylo mu odevzdáno
jedno oddělení vojska, by tímto bránil jistou bránu Říma proti útokům Garibaldiánů.
Oddělení toto pozůstávalo z většího dílu z Římských a Francouzských šlechticů. I byl
pan z Christen-u v jedné vesnici od Garibaldiánů obležen, šťastně ale odolal ně
kolika útokům od těchto učiněným. Poněvadž ale se mu brzo prachu nedostávalo,
kázal kamením na nepřátelé házeti a tak nejeden Garibaldián dostal kamenem po
zdravení. Pozbírav pušek nepříteli více, než vojáků při sobě měl, s hojnou kořístí
se navrátil do Říma.

Pět bratří z rodu de Charette slouží ve vojsku sv. Otce. Nejstarší bojoval
udatně u Castelíidardo a přemoha před celým vojskem jistého piemontského důstoj—
níka, který ho k boji vybídl, přinesl sobě ránu z boje. Druhý vstoupiv do vojska
vyřkl přání, že chce vždy zůstati prostým vojákem a žádné šarže nepřijati. Třetí
sotva se oženiv opustil svou chot a následoval své bratry. Čtvrtý, dědič vejvodkyně
z Narbonne, která mu 300000 franků zanechala, slouží též sv. Otci. Šestý, který
též již zuavem byl, zůstal doma, by kdyby ostatní bratří padli, rod de Charette
nevymřel. — 

Hrabě Bourbon. Chalus bojuje již po mnohá léta za sv. Otce. Nejstarší jeho
syn, studovav u Jezovitů, sobě již dávno přál po boku svého otce bojovati a nedávno
se mu jeho přání vyplnilo. Otec mu totiž dovolil, pakli dobře při zkouškách ob
stojí, do pluků papežských vstoupiti. Plukovníkem pluku jest jeden Švýcar, otec
známého Redemptorista Aleta.

V šarvátce u Monte Libretti padl Urban Quellen. Chrabrý tento důstoj—
ník nalezal se ve Francii na zotavení, kdy se rozhlásila zvěst, že Garibaldi
vtrhl do území sv. Otce. Ihned se odebral do Říma a stav se vůdcem 80 mužů

v nerovném boji 80 proti 1200 dostal 13 ran z většího dílu těžkých. Z 13. na
14. října ležel bez pomoci na bojišti. Když ho nalezli, ještě dýchal, i donesli ho
do Monte-Libretti a přivedli mu zpovědníka, a byv zaopatřen svatými svátostmi
zkonal v náručí svých věrných spolubojovníků. Sestra jeho oznámila smrt udatného
bratra tetě své těmito slovy: „Věčně máme za to co Bohu děkovati.“ Podotknutí
též zasluhuje plukovník Blumenstiel z Oberehnheimu v Elsasích, který s obzvláštní
pilností uspořádal papežské dělostřelecstvo'. Tak ze všech stran přicházejí udatní
mužové sv. Otci svoji službu nabídnouti. Tak před několika dny odebralo se mnoho
vznešených mladíků z Madridu, Barcelony a Saragossy do Říma, by tu do sboru
zuavů vstoupili. Z vlastního sobě cestu zaplatili.

Jistě to slouží ke cti, za vlast bojovati a za vlast umříti. Řím ale jest
každého křestana vlastí a Pius IX. všech křesťanů otcem. Kdo za něho bojuje,
bojuje za otce a za otčinu, bojuje pro nejsvětější právo, pro svatou církev. _Krásně
píše biskup Dupanloup jisté matce, které syn v boji za sv. Otce padl: „Váš syn padl
za hlavu církve. Jak Vás to musí rmoutit, ale jak můžete býti též z toho hrdá!
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Vidíte ho umírati, volati Vaše a jmena Ježíš a Maria, umírati daleko od milující
matky. Ano ale padá on do náručí jiné milující matky, sv. církve, pro kterouž
s tělem a duší bojoval. On pravil: „Sv. Otec jest bez pomoci, jemu hrozí nepřátelé,
chtějí jej oloupit; stojí tu Sám proti množství. Blaho církve ale to požaduje, by
byl neodvislý; proto pakli pro něj bojují, bojují pro víru Ano ctihodna paní,
Váš syn a jeho spolubojovníci zvítězili nejen nad nezvedenou chatrou Garibaldiho,
ale též nad všemi posměvači, lháři a bohaprázdnými lidmi tohoto času Oni
jsou pravem čest a. sláva našeho času, našeho národu a církve;“

Chvály hodné jest to, že Francie tak velice podporuje sv. Otce Pia IX., již
více než 2 miliony zaslala sv. Otci a pořád ještě docházejí nové dary.

Hlavni úmysl pro měsíc únor.
Aby se Bůh nad Italii slitovati -růčil.

sIšroč prámč Stalie účaítenftmí apofftolů moblitbh, po celém fmčtě rozssiťených,
fe obporučuíe, nemůže šúbne'nm naffich čtenářů taino bhti. Rok 1868 gapočal íice 6 ulág
lami pro celí) ímět neraboítně ímčbčícími, mlíubc \oamdhá fe buch nenábošenífh, mffube ne:

fpofoienoft, rogermauoít, a wssude tělefná i mramní bibo. TU má círlem fmato,
fterá ble příllabu ímého Mistra mffem, i fmhm nepřátelům, rába fu pomoci bh přiípěla,
melmi mnoho práce. $řete mffcmi ale nárobh utiílomanhch nan'ich bratřích w Polskn a
Sapanílu, lteré m měííci minulém naffí láíce obzwlússtč bhli obporučeni, aaíluhuie nárob
italífí), abh mu círlem fm. lu pomoci přifpěla, arciť pouje motlitbou, jeliloš pro jinou
pomoc ieft on nefchopní). Núrod italífí) má tu přebnoít přcb mfíemi nárobp celého ímčto,

že me ímém ftřebu chonní hlarou cele' círlme ím., námčítťa Kristowa, je miloítmi buchom:

ními, fbhbp [iich bhl fchopen, aaíppán bh bhl. Z jeho ftřebu mhchájí nejčaftčj papeš
římííh, na počtu larbinálů a iinhch hobnoftářů círlemních čítá se neimíce robem Staliánů.
21 hle, wssech těch a jinhch, ob něho ncgafloušenhch přebnoítí gapomíná, nechal fe ob libí

bejecmhch, mramně a namnoze i těleínč gničenhch fméíti, abt) proti Gírlwí in:. co neimětífí
jeji nepřítel pomítal. “Rejoárnh lhn, inf fm. Dtec pramil, bije“ me tmář mlaftní ímou

matlu. W blub a jalouíi ffilenoít umebeni, lní Staliané o bříměiífí ílámč pohaníte'ho
nároba římíle'ho, iehoš ítřeb bhl Řím; chtějí pobolmou flámu si mhbobhti, pobobnou řífíi
založiti — pohanítmo ano úplné negnahogltmi ro 19 let lete'm trmání cirkwe latoliďe'!

Co Římanům bala progřetelnoít Božť, chtějíc poušití jich le promebení ímhch lmathch
ú'mhílů, bílem ale i pro jejich mramnoít a fpramebluoít, ——wítějítmí a flórou, tu chce

nhní nárob italílh si ziskati bezuzdnostť, rozmaťilosti, nemramnofti a neimětfíí nelpramcbl;

noftí proti círlmi fmatél Jřa ceítč fme' bejbošné polročila Stalie již bolelo, iebine mčíto
Rim nepoblehlo úplne onomu alému buchu; buchoroenítmu fmětífe'mu flabou je me mh
fondní jeho poílání uftamičue přelážlh, příffti fněgítroo má bhti tolifo m buchu nhnějffího
ímčta mhchománo, řábh nábojenílé iíou mhhnánh, lnihp a obrazy nemtamnoít napojující
a toúitřuiící mohou bez, treftu mhwěfíománh a rogífiřománh bhti _! Ze ftromu tato.
mého můjedi jiné omoce mhjráti, nešli pcfelne'? 2lrciť nefouhlaíí mnojí e talomhmi řábh,
ano na nejmhě je na offílimofti mají; tí jfou ale tal mógáni, že ani jinhm ani íobě po:

moci nemohou. Na náe ielt tebh, abhchom pomohli, ialo jim iefftč neslašenhm bratřím,
fteří fe ialo w očistcř nachúzejť, to! i oněm ímebenhm a 'proubem nepramoíti aachroáceuhm.

Pomošmr jim, moblíce se za ně a poíthtneme jim talto pomoci žBojíle'.

vwvwvwvvwwvm



Božskčm Srdci přeie, imenomitě ate w tomto měííci na ten úmhíI:
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úmnfl mohliteh na menu:únor:
!Bffemohoucí mččnh Bože! obřtuii tobě mnam froé bobrč skutky a mobíitbh me [poiení s Ježlssem Rei
ftem a ron'emi abošnhmi a imathmi dussemi w nebi i na gemi za mn'eďo to, co si Púu xJežtš me fmem

ahn'a rírkew [m. m

Stalii chrňUiti a [cliti ráčil, a w bnen'nípráwč ben:

“Den te ctí thlůíltž

1 ím. Sgnáce, ;a oahoení bucha tatoIiďého megi moiáfh; aa ofmícení barem
biíf. muč., ŠDuchaím. iebnoho iinocha; ga těžce nemocnou ofobu.

2 Dčiífomání aa ím. Dice; aa eiíaře ratouíteho; ga nemocnou pannu; za bo
matic, brh úmpr matťh; aa nemocnou íeftru.

3 ím. 23.581ažeie, zu obltrančuí učitelů be; míru); za bratra, jeho manželfu a bítě;
biífp. mně., za nemocnou matfu a aa 1 otce buchomního.

4 ím. Weronikh, aa obftranční; gn bmč íeítrh buchomní; aa Bozi požehnání; ga
pannh, přátele a robiče, šimé i mrtmě, iiíte' oíobp.

5 fm. Ngath, aa ebube' qušebné; za bmč pannh, abh zbožná jejich ;áboít fe mt)
pannh muč., plnila; za 1 bohoít. , ga obmrácení náílebtů bane'ho pohorffení.

6 sw. ŠDorott), za bar ftatečnol'ti m bobre'm pro oíobh flougící; za Bozť poše:
pannp muč., hnání; ga obmrácení pofoufíení fe ale'mu.

ím. žRomuaIba, za fnáffenlímoft w robinách; aa obmrácení atomhíínhd) nepřátel;
7 gatl. řábu, _aa namrácení ftattů círfemních.

8 ím. Sana Mae aa menfomífé fffoIh; aa fetrmání m bobrem; za chubé ftubující;
tha, zaří. řábu, za obítranění příležitoíti ne to 1 bomě; za 1- ine; e.

9 fm. ?lpollonie, aa zdar úftamů Skolských sester w Cechúch a na Morawě; aa
pannh muč., rozmnogení ctitelů Marřanských; ga 1 mIábence.

10 fm.'©chotaftifh, ga řáb fm. SBenebifta; aa nčfoliť farnoftí, fbe gamebeno bratr»
pannh, ftmí neiím. Swútosti DIt. benebittinffč; za 2 pannh.

11 fm. (Eufroíinh, za potěfícní ntrápenhch; za bobré mhchomání bítef; na bobrh
- pannp, úmhfl matfh; za [epfíí bohlíbfu na mramnoít m 1 cutromárně

12 ím. (SuIaIie, aa umírající, abh ím. fmátofri hobne přijati; za bmě robinh a
panup muč., nčfoíit panen, ienš iíon w ncbezpečeltstwi sw. mírh fatoIicté.

13 fw. Kateťinh ga ochránční neminnhd; přeb fmebením; za ítáfoít toe ctnoftech
ona, pannh 1 oíobě; za ogimení fřeíťanífe'ho šimota 2 robínám.

14 ím. SIBaIetina, ga buchomenftmo čeífomoramíťé; aa íiítčho mangeía; za bar
fněge, ftříbmoíti pro 1 robinu; ga 2 mlábence.

15 ím. šauftína, za círfem fatoliďou meai $oIáfh n> *Bruítu; ga pognání febe
mučebnífa, fama; za ímornoít a [áífu n) bomácnoíti.

16 fn). Suliánh, ga bratrftmo ím. růgence; za 1 ítarffího bratra a jeho robinu;
'pannh muč., ga nemoc. přítele a ieho zarmoucenou robinu; za Iehfomáž. otce.

17 sw. Simeona, ga ípoIeE „bětinítmí Jezčssowo“; aa bratrftmo ím. tůšence; zn
bist. mučeb., poíilnční 2 horlimhch knězů.

18 ím. Hclladia, ga obrácení rogfotne'ho Slowanstwa; aa nemocného kněze; ga 1
biffupa, Háffter oo. QIuguftiníanů ; ;a 1- QInnu.
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Den tc cti ňbzmlůmř

19 ím. Řonraba, za ítam roíniďú, abt) w prawč míře a zbožnosti fe Utwrzowal;
pouftemnífa, za 2 nemocné osobh; aa + íšranňffta.

20 sw. (Eucharia, za neohrožené ochrance rom; fatoliďě ílomem i ftutfem; za poz
biskupa, íiíul boríiměmu knězi w iebo přemnobťyďypracích.

21 ím. (Elenou), aa mifie gamořífé, zwlcisst w Nustralii; ga obrácení 1 brana a
pumu), 1 mtábence; na ípaíiteínt') úmysl 1 knčze.

22 Sidleni ím. za froatěfyoDtce; za obrácení 1 otce, ttert') jiz bloubo miIofti
Wetra wŘimť, Boži obporuie; za iiftébo rum, za bojowuiky paprzské.

23 no. PetraDam za ftáíften) řábu cifterciaďébo; za úítam bucbomm' na Morawč:
biítupa, za 1 robinu; za ctí). řábt) rcbemtoriítů a Seíuitů.

24 mnoho ©ma, aa fatoIiďé učence; za 1 fatnoft, abt) borliměji 580511slouzila a
tých a Swťtic, o ěcft Bozi a ípaíení ímé přebemífl'm péči měla.

25 ím. Matťje, aa abarjpoífů towarhssských; za hoffe borlimé kněze na Morawč:
anofftota, a m (Sed) d); aajněae w Uefuúzi poítamene'bo.

26 fm. Wnlburgh ga rozsstťenť účtu) k žBošífěmu Srdci; za sirolky a wdowh po:
p., (330mm), zůstale náílebřem cholery; aa 1 robiuu; za ípofojenoít 1 mbomč

27 fm. Beanbra, za schowuuce řeholní; za mlabě ťeholnťky mimo mlaft ftubuiící:
biífupa muč., za nčtolit boboílomců; za Uezwednébo mlabíta.

28 ím. Sariana, za mbomt) a íhotfn; aa zťizrnť bímčí fffoIn; ga chudé fatoIín),
mučebníta, fteří bobatíjimi kaciťi k obpabnutí Iáťdui iíou.

29 fm. žRomána, za g_emřetéw bratrítmíd) čeífomoramítvcb; za pracomnífl) a při
opata, zniwce naffebo fpottoměbo ípiíu „Skola B. ©. $."

Modlitbn.
Božfké Srdce Ježtsse! fm: UeposkwrněnčSrdce mame sBarum; obětují

Tobk wssecky mobíitbo, práce a utrpení toboto bne fpoíu se wssemi úmysly,

me Harod) fe UftawičUěna oltáři obětuieš. szwlússtč obětují Ti je za nás
rob, ftetěmus popíúío tu móguamnou čeft, u proftřeb sebe míti stked jebnott) a

btamu [měta fotoíiďěbo. O Srdce neťončeně Idfřq bobné, rozssiť Uad Uesstastnou

Stdlii fioětío, fteté In) rozptýlilo její zaslepenost a fteré Bt) ii mebIo! mo:

bíebůnt jeji ptamé f(úmt) a ptamčbo prospťchU, ftetť) totifo jeft to podrobeUtese

pob Štítného zústupce a me mětněm zachowánt wach pťikúzaUt. 91mm.

Pťesladké Srdce Pmmy Marie Babiš mou fpúfou!
Swatý Michale, archaUděli, fmatt Cyrille a Melhode, \otobuite za nás!
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Pokladnice pro sv. otce.
Od dřívějška . . . 12 zl. 40 kr.

10
K tomu obětovali:

Fr. H. z Ostroměře „ „
Fr. Votruba . . 1 „ 20 „
Oífěra terciářů v Peace . . . . . . 1 „ 9 „B..KvMiletině........_. 1„—„
A. Šrom v Pecce . ——„ 35 „
„Filia prodiga“ (dcera mainotratná) . — „ 40 „

. Nejmenovanáosobas heslem: „Utiskovaná utiskova

nému“ . . . (ve stříbře) 1 „ — „Bohoslovci Brněnští . . . . 62 „ 30 „
Fr. J. z Rajhradu . . . . — „ 50 „
P. J. Vysloužil far. v Štr. sheslem: „Ne tradas bestiz's '

anz'mas conjítentes Tz'b-a'“(Nevydávej šelmám duší Tebe vzývajících“ 3 „ —— „

Několik nábožnych farníků městaŠtrambergu s heslem:„Pane zachovej nás hyneme!“ . 3 „ 20 „
K. St. — „ 70 „

Jedna služka (prostřednictvím velp. P. Kr. Pl. v Bř. (ve stř.) 1 „ — „Z Libaně v echách s heslem: „Z lásky k otci“ 6 „ 6 „
„Dárek k novému roku sv. Otci“ . . . (ve stříbře) 2 „ -— „

. 96 zl. 30 krÚhrnem .

Listárna redakce.

P. T. P. Dom. Fr—g v Op. p..J H. již vše zapravil, Š. posýlá se ale
ve starém pořádku; kdyby še to však jinIak žádalo, račte reklamacím oznámiti.

P. T. p. Al. Hr. Co do předplatného tuším jsme aspoň již vyrovnáni;
„ad intentz'onem“ s ochotou, vyslovte se tedy mnoho-li a jak?

P. T. P. .I. B—a v Op.: Slyšel jsem že jste byl v Brně a očekával jsem
v R.. ale marně; lituji toho. Za zásýlku srdečné díky, dle vložených peněz ale
mělo státi „na 12 výt.“ místo „na 6“; na které? jsem se dovtípil.

P. .P. II. v V.: Orat. Clam. XI. jsem obdržel, vřele děkuji za ni, po
užiji jí v čísle příštím.

P. T. p. J. Stř. v Měříně: Žádané úmysly nalézáte v polovici t. m. ;
žádal-li jste ale, aby zmíněné osoby do apoštol. modlit. a ne pouze do „úmyslů“
vřaděny byly, račte mi to oznámit'1.

P. T. Několika v Ousti nad Orlici (K. C.). Z Vašich psaní jsem se
potěšil; umysly na 12. t. m. , pozůstává u Vás více spolků a jaký život? Jak
se líbí „Škola“?

P. T. p. Ig. Bl. v B.: Vím o tom bratrství na odpustky přehojném. bude
na ně též brán ohled a co nejspíše přijde pojednání; jest ale zdá se mi málo roz
šířeno. Nechtěl byste pořádek a stanovy Vašeho laskavě mi sděliti? __,

P. T. p. —š v Č.: Jak jste si přál pro p. B., stalo se a na Vás budou
-2 výt. pravidelně přicházeti (vše již úplně zanravené); 2. tedy pro p. Vlč. Ona

prace, za níž zůstávám _Vaším dlužníkem, musí nyní přijíti, dřív nebylo možno.
Slíbené Jap. račte.

P. T. p. A-. K—ý v K. Hr.: Zaplat Pán Bůh za věc podanou; račte
v tom směru pracovati jak libo, ostatně, an jste se láskavě sám nabídnul, své
skromné mínění Vám ještě písemně Sdělím.WW—

Tiskem národní kněhtiskárny Jozefa Šnaidra. v Brně.
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Božského Srdce Páně.

S povolením duchovní
vrchnosti vydává

PLACIDUS J. MATHON,

kněz řádu sv. Benedikta v an.

Měsíčný list
apoštolátu mo

dlitby.

JI,Uěte se ode Mne, ne
bot jsem tichý &pokorný /—\
srdcem,&tak naleznetepo- %
koj duším svým.“

Mat. XI, 29.

„Jeden jest učí-tel
váš -- Kristus.“

Mat. XXIV, 11.

Ročníkll. Březen 1868. Číslo3.

. Modlitba.

Ěako duha, oblouk krásný, Jako v blankytu blesk jasném,
K nebi dráha. klenutá, Jako v duši myšlení,

Od pozemských synů prachu Rychlé po ní cestování —
K trónu Boha vzepnutá. Snadné nebes dospění.

Neklopotné cestování „Která, díš mi, jest to cesta,
Po dráze té k cíli jest, Již tak spěšně chodíváš? “

Jen že láska cestovníka., Sám ji sobě připravuješ,
Láska k Bohu musí vést. Kdykoli se modlíváš.

Zamiluj si tuto cestu,
Pilně po ní kráčívej;

Všecko Bohu obětuje
Horlivěse modlívej!

Ondřej Látal.
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Dva vůdcové;
Vím, že jsem na zemi příchozí nemaje zde místa zůstávajícího: „poho

stínu jsem zde a příchozí, jako všickni otcové moji.“ A kde"jest
má pravá vlast? Tam kde Otec můj nebeský jest, k němuž přijíti a u něho věčně
bydletimám, „k němu přijdeme a příbytek u něho učinímo,“ praví mi
Pán a Spasitel můj, ano tam k Otci nebeskému, kde i Pán můj Ježíš Kristus na
pravici Otce všemohoucího sedí, tam i já přijíti mám, tam i já přijíti cjhci. Jak
ale se tam dostanu? Cesta jest nebezpečná a k tomu mi neznámá! Kdež naleznu vůdce,
který by mne bezpečně k mému cíli, do mé pravé vlasti přivedl? Kdož mi řekne,
jako mladémuTobiášovi:„Já tě povedu a_štastně přivedu?“ — Když se
tak po vůdci ohlížím, tu mi na jedenkráte' dva vůdcové službu svou nabízejí, a
každý praví mi: „Pojď za mnou.“ Vůdcovéti jsou: „církev katolická a
svět.“ Možno-li však 'oba následovati? To nikoliv, an každý mi jinou cestu uka
zuje, co mi jeden káže, tomu druhý brání, co jeden chválí, to druhý haní, káže-li
jeden v pravo, druhý táhne v levo, nelze oboum vyhověti, nemožno obou následo
vati! Kterého se mám přidržeti? Kterého budu následovati? To jistě musím
věděti, abych k cíli svému přišel, abych nemusel pozdě želeti, že jsem pohrdnul
vůdcem pravým a přidržel se bludného; proto chci tyto dva vůdce, kteří mi službu
svou nabízejí do výslechu vzíti, abych zvěděl, kterého následovati a kterého za
mítnouti mám.

Přistupte tedy blíže vy vůdcové, jenž mi službu svou nabízíte! Vidím, že
nemůžete oba spolu mými pravými vůdcemi býti, an cesty, které mi ukazujete,
právě na odpor si stojí, nemožno tedy po tak odporujících cestách k jednomu a
témuž cíli přijíti. — Abych poznal kdo z vás pravým vůdcem jest, musíte mi
každý upřímně a věrně odpovědětina tyto otázky: 1. Kdo vás poslal mi za
vůdce? 2. Kam vedete následovníky svě?

Předněptám se tedy tebe církev katolick'á: „Kdo tě poslal, abys
mi byla vůdcemi" Onaodpovídá:„Ježiš Kristus, Syn Boží, Pán a
Spasitel tvůj, pravý Bůh, k němuž přijíti chceš, ten mne posýlá,
abych tebe k němu přivedla“ To ovšempěknězní; můžeš-li ale mne také
ubezpečiti a mi to dokázati, že tebe Ježíš Kristus Pán můj posýlá? „Mohu;
nebo přečti si jen, co mi Ježíš Kristus pravil, p_rvé nežli na nebesa vstoupil:
„Jako mne poslal Otec, tak i já posýlám vás.“ — „Jdonce po všem
světě učte všecky národy zachovávati všecko, co jsem koliv při
kázal vám.“f— „Jdětejá posýlám vás. Kdo vás slyší, slyší mno,
kdo vámi pohrdá, pohrdá mnou;“ a na znamení, že já vás posýlám,„bu
dete ve jmenu mém zlé duchy vymítati, jazyky novými mluviti,
hady bráti, a jestli byste co jedovatého pili, neuškodí vám, na ne
mocné ruce vzkládati budete, a oni se dobře míti budou.“ A po
tvrdila jsi o církvi katolická takovými spůsoby své vyslání od Syna Božího, od
Pána a Spasitele mého Ježíše Krista? „Ovšem, že jsem; to potvrdila a to velmi
často; nebot slyš jen, co se ' stalo: Když můj vyslanec Pavel v městě Filipi
k modlitbě šel, volala za ním děvečka, která měla zlého ducha, a to častěji; Pavel
těžce to nesa obrátil se a pravil duchu zlému: „Přikazuji tobě ve jmenu
Ježíše Krista, vyjdi od ní.“ I vyšel hned zlý duch od ní. Vid kterak slu—
žebníci moji vymítali zlé duchy! A zdaliž nevíš, že moji nejprvnějšívyslancové
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byli sprostí neučení rybáři? A hle! na jednou uměli nejen nejhlubší umění ale
i všechny řeči, tak že ku všem národům jíti, & každému v jeho materské řeči učení
Pána Ježíše hlásati mohli; zdaliž tedy nevidíš v tom vyplněné přislíbení: „Budete
novými jazyky mluviti?“ Slyš mne ještě dále! Když můj vyslanec Pavel
z nebezpečenství na moři vyváznuv na ostrov Melita se svými soudruhy vystoupil,
učinili dobrosrdeční obyvatelé toho ostrovu oheň, aby z moře vystupující neštastníci
se ohřáti a usušiti mohli. Pavel též pomáhal při tom a snášel roždí na oheň, tu
had jedovatý, před ohněm utíkající přepjal se k ruce Pavla; obyvatelé vidouce to
a znajíce jedovatého hada domnívali se, že Pavel oteče a na jednou mrtev na zem
padne; však Pavel vzav hada, vhodil jej do ohně a žádné škody neutrpěl; obyvatelé
ostrova, vidouce to, domnívali se, že Pavel nějaký Bůh jest, a hned snášeli k němu
všeliké nemocné, kteří na ostrově byli, a Pavel je uzdravoval, vzkládaje na ně ruce
počna od otce knížete toho ostrova až do nejposlednějšího. Z toho se můžeš pře
svědčiti, že moji služebníci důkladně své vyslání od Syna Božího potvrdili, nebot
onizlé duchy vymítali jazyky novými mluvili, hady brali, jed jim
neuškodil, (jako sv. Janu evandělistu, sv. Benediktu) a nemocné vzkládá—
ním rukou svých uzdravovali. — Dobře, již jsem dostatečně přesvědčen,
že tebe církvi katolická, mi za vůdce poslal Pán Ježíš, Syn Boží, Pán a Spa
sitel můj! —

Nyní táži se tebe, světe, jenž se mi rovněž za vůdce nabízíš, kdo tebe
poslal, abys mi byl vůdcem? — Svět nechce odpovědět, zdráhá se; konečně praví
předcez' „Neptej se na to, kdo mne poslal, vždyt na tom mnoho nezáleží; pohled
raděj na tu příjemnou a rozkošnou cestu, po které tě povedu“ — Světe! tys mi
neodpověděl na mou otázku, však ačkoliv mi nechceš říci, kdo tebe mi za vůdce
posýlá, předce se to dozvím. Obyčejně mívá vyslanec znak neb známku toho, který
ho vyslal. Jaký znak máš ty na sobě? Aj! co to vidím na tobě? Žádost očí,
žádost těla, pýchu života! Tvé příslovíjest: „Peníze světem vládnou“ —
„Kde peníze má, at si na pána hrá;“ ty tedy jen eeníš člověka podle toho, jak
mnoho peněz má a vzbuzuješ jen u lidí toužebnost po penězích a statcích, tvůj
znak jest žádost očí. Ty pravíš: „Užívejte rozkoší, kterých vám podávám, jezte,
píte, hodujte, veselte se, neodpírejte si ničeho příjemného, čeho jen užíti můžete . . .“
tak vzbuzuješ v lidech jen žádost těla. Ty říkáš mládeži: „Nepodrobuj se žád—
nému; nedej se, nač bys poslouchal starého (otce), vždyt máš již rozum, dělej co
se ti líbí, tys pán ...“ takovou řečí však vyjevuješznak svůj: „pýchu života.“
Dobřetedy praví otobě miláčekPána mého: „Všecko, co ve světě jest, jest
žádost očí, žádost těla a pýcha života.“ A od koho máš, světe! to
znamení? — Ty mi to nechceš říci, však já to vyskoumám. Od Boha znak
ten nepochází, nebot Bůh nenávidí žádost očí a blahoslaví chudé duchem, Bůh ne
návidí žádost těla, a káže lidem žádost tu ukřížovati, Bůh nenávidí pýchu života,
neb on se pyšným protiví, nemůžeš tedy, světe! znak ten od Boha míti; však tys
ho neměl vždy, nebot když jsi byl od Boha stvořen, tenkrát jsi toho znaku neměl,
nebotčteme:„VidělBůh všecko, co učinil a bylo všecko velmi dobré;"
tenkráte nebylo na tobě ničeho, čeho by Bůh nenáviděl; odkud tedy přijals ten
znak? Ty mi to nechceš říci, dějepis však mi to praví takto: „Dáoel vzav na se
spůsobu hada ukazoval Evě zakázané ovoce jako očím pěkné, a vzbudil tak v ní
žádost očí; dábel představoval zakázané ovoce Evě jako chutné a lahodné, a
vzbudil tak v ní žádost těla; dábel přislíbovalEvě, že bude jako Bůh a vzbudil

5$
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V ní pýchu FžíWta; ďábťll tedy jest původ žádosti očí, žádosti těla a pýchy
života, a tak vidím, že znak tvůj, světe! který na sobě máš, ďábel ti hned v ráji
vštípil, a z toho poznávám, že tebe vůdce mi ďábel posýlá, protož nemůžeš mým
bezpečným vůdcem býti. —

Mám—li však jistotně nějakého vůdce následovati, musím vědět nejen“ kdo
mi ho posýlá, neb Odkuďpochází,ale i kam mne přivede, budu-li ho ná
sledovati; proto ptám se Opěttebe, o církev katolická, kteráž mi od Pána
Krista, Spasitele mého za vůdceposlána jsi: Kam mne přiveďeš, budu-li
tebe následovati? „Budeš-li mne následovati, přivedu tě k tomu, který mne
k tobě poslal, k Ježíši Kristu, Spasiteli tvému, do nebe, kdež s ním věčné radosti
požívati budeš; nebot když mi Pán a Spasitel tvůj nařídil učiti a křtiti, doložil
pak: „Kdo uvěří a pokřtěn jest, spasen bude,“ a také mají jeho služeb—
níci, jakými jsou všiCkni, kteří mne co vůdce následují, tam býti, kde on jest, neb
on praví: „Já. _chci', aby, kde já'jsem, byl i služebník můj,“ totiž:
„v nebi u Otce mého“ — To ovšem se pěkně poslouchá, má drahá! ale zdaliž
pak jsi již také v skutku někoho do nebe k Pánu Ježíši přivedla? -— „Arci že!
a to již nesčíslné množství; z každého stáří, z každého stavu, z každého pohlaví
přivedla jsem lidi do nebe, kdež co svatí v Bohu se radují“ — Odkud to ale
víš, že následovníci tvojí svatými v nebi jsou? Jak mne o tom ujistíš? „Že v skutku
mým vedením mnozí již do nebe se dostali a tam co svatí u Boha se radují, o tom
mám úplnou jistotu, nebot sám Bůh to potvrdil, an z té příčiny mnohé zázraky
konal; nebot věz, že žádného dříve za svatého neprohlásím, dokud Bůh sám mno—
hými a nad všelikou pochybnost jistými zázraky svatost jejich nepotvrdil, a ve
vyšetřování těch zázraků jsem velmi přísná, nebot nepřijmu žádný zázrak za platný
o němž by jen nejmenší pochybnost býti mohla; jen nevyvratně jisté zázraky, při
nichž dokonce žádné pochybnosti ani býti nemůže, když mám, teprv pak někoho za
svatého prohlašuji, jak bys se o tom sám přesvědčiti mohl, kdybys akta (všechny
spisy) takového vyšetřování proskoumati chtěl, jak to jistý Angličan učinil, který
pak katolickým křesťanem proto se stal.“ — Když tomu tak jest, nemohu pochy
bovati, že jsi již v skutku nesčíslné množství lidí do nebe přivedla, a že i mne do

.nebe přivedeš, pakli tebe následovati budu. —

Kam ale, ty světe! jehož mi ďábel za vůdce posýlá, kam ty mne při
vedeš, budu-li tebe následovati? Budu-li,jak ty to kážeš,hovětižádosti
očí, žádosti těla a pýše života? — Svět odpovídá: „To jest mi zcela nová otázka,
takovou mi ještě žádný z následovníků mých nepředložil, a podívej se, jak mnoho
jich mám, a jak všickni vesele a bez starostí kráčejí po té příjemné a rozkošné
cestě, po které je vedu; vidíš tedy, že jsou se mnou spokojeni; neptej se tedy ani
ty, kam tě přivedu, nýbrž jen- s chutí následuj mne, co svého vůdcel“ — Opět se
vyhýbá svět otázce mé, já však předce nevyhnutelně zvěděti musím, kam mne
vůdce ten přivede, nežli se odhodlati mohu, ho následovati; neboť bych jistě ne
rozumně jednal, kdybych následoval vůdce, o němž nevím, kam mne přivede. —
Já vím, že služebník sloužívá pánu svému a nájemník tomu, kdo ho najal. O světe!
vím, že stojíš v službě ďábla, který jest knížetem toho světa; ku komu jinému tedy
by mohl mne svět vésti, nežli k tomu, v jehož službě stojí, k ďáblu samému, a což
mi může pak jiného ďábel dáti, nežli peklo, věčné trápení? tam ale já nechci při—
jíti, proto nemohu, nechci tebe světe, co svého vůdce, následovati. — Svět:
„Ale nebuď žádným zvláštníkem, řiď se podle druhých.“ Odstup světe ošcmetný!
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nebudu tebe následovati, byti všickni ostatní to činili! — Svět zlostně: „Počkej,
však já se nad tebou pomstím, od té chvíle, co mnou pohrdneš, tě pronásledovati
a protivenství tobě činiti budu ...“ — Pronásleduj mne zlý světe! jak chceš,
vůdce pravý mne vezme pod ochranu svou, a s ním tebe přemohu a z tvého pro
následování jen radost míti budu, neb tak jen ještě lépe poznám, jak zlý jsi ty, a
jak dobře jsem učinil, že jsem se tebe odřekl, a nyní jest konci mé rozmluvy
s tebou světe! — Ty však o církvi svatá, katolická, můj pravý .a bezpečný vůdce,
který od Pána a Spasitele mého mi poslán jest, a který mne opět k němu do
nebeských radostí přivede, bud vždy mým jediným vůdcem po mě vezdejší nebez
pečné pozemské pouti, tebe se chci věrně přidržeti, „tebe chci úplně a ochotně po
slouchati, neb vím, že tebou přiveden budu k Pánu a Spasiteli mému do své pravé
vlasti do radostí nepomíjejících. ———

W

Bratrstvo sv. Michala.
:. Účel toho bratrství.,

(Pokračování)

„Papež jest můj otec, jeho posvátná hlava jest v nebezpečenství; kdy by
byl syn svého otce v nouzi opustill“ pravil šlechetný rytíř Lamorzcz'e'r, když roku
1860 v čele papežského vojska se postavil. Tak mluvilo za ním tisícero křestanf
ských hrdinů, kteří za sv. Otce a tím samým zacelou církev v boji krev svou
vycedilo a dosud cedí; tak smýšlejí bezčetné zbožné duše, které své milodary uti
skovanému Otci posýlají. *) Vždyti hle! nepřátelé církve a papeže nešetří ani obětí,
ani prací ani krve, ano aui svých duší, aby — kdyby bylo možno — papežství
a církev katolickou 'zrušili; neměli by se dítky téže utiskované církve vynasnažiti,
aby černé nepřátel záměry v nivec uvedly? neměli by sv. Otce chrániti a v jeho
nouzi jemu ku pomoci přispěti? Když peklo a celýsvět strašný spolek uzavřel
proti papežovi a církvi, nemáme my se spojiti k ochraně těchto utiskovaných?
„Jestliže nenahlížíme, že všichni počestní lidé velikánský spolek
ku všeobecnému dobrému uzavřiti musí, pak jest po všem veta!“ —
pra'vil veleslavný biskup Dupanloup (čti Dypanlú) ve svém oběžném listu ke všem
věřícím, an upozorňoval na oumysly zlých proti svaté stolici & sv. Otci.

Takovýto spolek ale, milý čtenáři, jestit do nejnovějšíbratrství sv. Michala.
Hned na počátku r. 1860 sestoupilo se ve Vídni více mužů, nazvíce světských
a vysoce postavených a radili se, jakým spůsobem by věřící nejsnadněji sv. Otci ku
pomoci přispěti mohli. Usjednotili se, že k tomu účelu zvláštní bratrství zřídí pod
ochranou neposkvrněné Panny Marie a pod jmenem sv. Michala archanděla. Svatý
Otec dozvěděvse o tomto úmyslu, o krásném skutku dětinné lásky zaradoval se velice
a potvrdil to bratrství přípisem svým od 7. března _1860 obdařiv je mnohými
milostmí. Tak bylo bratrství 'sv. Michala nejprve zřízeno v arcidiecési Vídeňské

*) Bylat nedávno sv. Otci značná podpora ponavrhnuta od kteréhosi mocnáře, on však ji odmítnul

díkuvzdáním, od mocných ale tohoto světa nechci ničehol“ Zajisté lásky plna to slova odpo
vídající lásce, s kterou věrné dítky milodary svému Otci přinášejí.



brzo ale rozšířilo se po celém Rakousku (v biskupství Brněnském uvedeno 28. října
1861) ano po celé Evropě.

Jméno sv. Michala vysvětlí si laskavý čtenář lehce. Sv. Michal arch—
anděl byl první, který se zasadil a čest Boží, když pyšný Lucifer proti Hospodinu
povstal a jemu se nechtěl podrobiti. Svatý Michal povzbuzoval ostatní anděly, aby
Lucifer-a nenásledovali, a počal s ním a jeho přivrženci boj a zvítězil, a svrhl je do
pekla. Pro svou pokoru, poslušnost a horlivost pro čest Boží byl od Boha nade
všechny jiné v nebi povýšen, tak jako Lucifer pro svou pýchu, neposlušnost a nevěr
nost ponížen a ke věčným mukám pekla odsouzen byl. Svatý Michal jest kníže
nebeských zástupu, první mezi blaženými duchy, kteří před trůnem Božím stojí.
Pro svou horlivost pro věc Boží byl on též vždy ochráncem" věřících, ve starém
zákoně vyvoleného lidu israelského & v novém obzvláště církve Kristovy, která jest
toliko církve katolická. Oudové bratrství řečeného k ochraně sv. Otce a zároveň

katolické církve berou totéž za svou povinnost, čím se sv. Michal tak vyznamenal;
koho tedy by si měli za lepšího vůdce v dosažení svého cíle vyvoliti, nežli sv.
Michala, vítězného vůdce nad četnými zástupy pyšných andělů, které nazýváme
dábly? On jest vším právem i jejich vůdcem, jejich knížetem a když jej v čele mají,
a k tomu nejmocnější nebeskrálovna Bohorodička Panna Maria je ochraňuje a sílí,
tu musí zajisté zvítěziti i nyní nad všemi v podobě lidské zašitými dábly & nad
jejich přívrženci. Nejvyšší král nebes i země, všemohoucí Bůh, ustanovil jej sám
za vůdce všech věrných oudů tohoto bratrství a za ochrance všech věřících. Zvlášt
při posledním boji proti antikristu ukáže on svou moc, jak to i archanděl Gabriel
proroku Danielovi předpověděl, řka: „Toho času povstane Michal, kníže veliké,
kterýž stojí za syny lidu tvého._ (Daniel 12, l.) ——Tolik o účeln toho bratrství
a proč se pod ochranu sv. Michala postavilo & jeho jmenem se poznamenalo.

II. Jaké jsou závazky či povinnosti spoluoudů toho bratrstva.?
Povinnosti oudů bratrství sv. Michala řídí se dle potřeb sv. Otce, jenž za

našich dnů tak mnoho utiskován, obkrádan a pronásledován jest.

a) Sv. Otec potřebuje všemocné podpory od Boha; tato ale může se toliko
modlitbou získati. Proto odpověděl papež Pius IX. na otázku, jakým prostředkem
by mu bylo pomoženo, těmito slovy: „Dejte mi armádu modlících se!“ Proto po
vzbuzuje on při každé příležitosti k modlitbě, jak to i v minulém roce učinil, když
naporučil, aby se třídenní pobožnost konala v tomtéž úmyslu. — Proto mají oudové
bratrství sv. Michala křesťany první církve následovati, o nichž ' se praví: „Petr
ostříhánbyl; modlitba pak se dále. bez přestání k Bohu za něj“ (Skutk.
ap. 12, 5.)

b) Druhá potřeba sv. Otce jsou nyní potřebné i časné prostředky k zacho
vání jeho samostatné světské vlády a k řízení celé katolické církve. Proto se poža
duje od oudů bratrstva sv. Michala, aby dobrovolně dle možnosti své milodary při
nášeli, aby svatá práva a důstojnost papeže proti narážkám a tupení bezbožných
za našich dnů jakkoli a kdekoli zastávali.

Aby tedy někdo oudem tohoto bratrstva se stal — k čemu se všichni kato
líci každého stáří a pohlaví vyzývají — a na odpustcích jemu udělených podílu měl,
dostačuje, aby do seznamu spoluoudů byl zapsán a následující podmínky vyplnil:

1. Každodenně Otče náš, Zdrávas a Věřím aby se pomodlil na úmysly a po
třeby sv. církve a sv. Otce;
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2. měsíčně aspoň 1 kr., ročně tedy aspoň 12 kr., co milodar sv. Otci' aby
obětoval; kde ale jsou zámožnější prosí se o větší dárky. Tyto příspěvky mohou
se buď měsíčně aneb na jednou položiti.

Ti však, kteří pro ochranu práv svaté Stolice osobně služby konají, ku př.
v papežském vojsku jsou, mohou bez všelikých peněžitých příspěvků oudy bratrstva
býti a na jeho duchovních milostech podílu bráti, ano bratrství jim všemožné
podpory poskytne.

(Pokračování budoucně.)

Škapulíř blankytný
nepoškvrněného Početí Bohorodičky Marie Panny.

'Scapulare coeruleum immacul. Conceptionis Deiparae Virginis Mariae.

(Dokončení)

d. Odpustkově &.výsady.
a. Plnomocné: 1. _naden přijímání sv. škapulíře, 2. na den nepoškvrně—

ného Početí, 3. Očistování, 4. Zvěstování, 5. Narození, 6. Nanebevzetí Panny Marie;
7. v okamžení smrti, 8. každou první neděli v měsíci, 9. každou sobotu svatopostní,
10. na bolestný pátek (před nedělí květnou), 11. ve středu (v pašijový týden), ze—
lený čtvrtek a veliký pátek, 12. v neděli velikonoční, 13. na Boží Vstoupení,
14. v neděli svatodušní, 15. na sv. Trojici, 16. poslední neděli v červenci, 17. na
Boží Narození, 18. první a poslední den devítidenní pobožnosti před Narozením
Páně, 19. na neděli smrtelnou, 20, na den sv. Josefa (19. března), 21. na den
blahosl. Josefa Maria Tomasi (24. března), 22. na památku svatořečení “sv.Kajetána
(12. dubna), 23; na den blahosl. Pavla Arrezzo, 24. Vynalezení sv. kříže (3. května).
25. na den sv. Jana Křtitele (24. června), 26'. sv. Petra a Pavla, 27. Portiunkuly
(2. srpna), 28. sv. Kajetána (7. srpna),_ 29. sv. Augustina, 30. povýšení sv. kříže
(14. září), 31. sv. Michala archanděla, 32. sv. Teresie (15. října), 33. všech Sva
tých (1. listopadu), 34. sv. andělů strážných, 35. sv. Ondřeje z Avellina (10. listo
padu), 36. blahosl. Jana Marinoni (13. prosince), 37. při duchovních cvičeních jednou
v roce, 38. při vystavení velebně Svátósti v čas 40hodinné pobožnosti jednou v roce,
39. kněz, jenž byl sv. škapulířem oblečen v první na to mši sv., 40. v samozvolený
den jednou v roce, 41. na všecky dny štaci římských, totiž i na všecky neděle ad—
ventní, na štědrý den; v noci při mši sv. neb jitřní Božího Narození, a ve dne na
tutéž slavnost, na sv. Štěpána, sv. Jana evangelista a Mladátka, na obřezání a
zjevení Páně, na tři neděle devítník řečené, od prvního dne»postního' až do neděle
průvodní, na sv. Marka a tři křížové dny, na Boží vstoupení, od soboty svatodušní
až do soboty po svatém Duchu, na tři suché dny čtyrykráte v roce, 42. odpustky
sedm kostelů římských dvakráte v měsíci, když se sedm oltářů v kostele navštěvuje,
43. všecky odpustky Božího hrobu sv. země dvakráte měsíčně. (Poznamenání. Od—
pustky od čísla 41. až 43. mohou toliko v kostelích řeholníků theatinských
získány býti, viz ale níže poznamenání l.) 44. Kdo se každodenně 6 Otčenáš,
6 Zdrávas, 6 Sláva Otci atd., ke cti a chvále nejsvětější Trojice Boží a nepoškvr
něného Početí Marie Panny modlí za vyhlazení kacířstva, za povýšení sv. církve,
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za jednotu a svornost knížat křesťanských, dosáhne všecky odpustky kostelů řím
ských, Portiunkuly, v Jerusalemě a. u hrobu sv. Jakuba v Španělích, (jichž více
nežli 26 jesti); 45. Obzvláštní milost ale jest, že všecky mše sv., které se za ze

snulého spoluúda bratrstva toho od kteréhokoliv kněze Bohu obětují, za privilegiro
vané se považují. Tímto jest na každou takovou mši sv. milost sv. plnomocných
odpustků poutána tak sice, že je-li duše v tom uspořádání, aby za ni Bůh tyto
plnomocné odpustky přijmouti mohl, i hned z očistce vysvobozena býti může.
46. Konečně jednou v roce, když v samozvolený den po sv. přijímání k uctění ne
poškvrněného Početí Marie Panny patřičné modlitby vykoná.

» b. Neplnomocné odpustky:
1. Odpustky 60 let, když se každodenně půl hodinky v sv. rozjímání cvičí.
2. Odpustky 20 let, když kdo nemocného navštěvuje a duchovně i tělesně

podporuje, a v pádu nemožnosti za něho 5 Otče náš, -5 Zdrávas, 5 Sláva Otci se
modlí; — každého dne oktávu všech slavností Páně; — a na všecky tuto postavené
dny: 19., 22., 23., 28. ledna; 3., 4., 8., 10., 12., 13., 14., 15., 25. února; 6., 7.,
13., 29. března; 5., 8., 20., 29., 30. dubna; 4., 5., 10., 17., 21., 25. května; 12.,
14., 19. června; 13., 20. července; 4., 7., 13., 16., 20., 23., 27., 28., 30. srpna;
2., 10., 18., 25. září; 10., 16., 21., 26„ 30. října; 14. listopadu; 14., 16. prosince.

3. Odpustky 7 let a 7 kvadragen (280 dní) na všecky výše nejmenované
svátky Marie Panny.

4. Odpustky 5 let a 5 kvadragen (200 dní), když se kostel řeholníků
theatinských navštěvuje a v něm 5 Otče náš, 5 Zdrávas, 5 Sláva Otci se modlí;
— taktéž již pouhým nošením sv. škapulíře nepoškvrněného Početí.

5. Odpustky 300 dní na každý den v témdni svatodušním.
6. Odpustky 200 dní, když kázaní slyší.
7. Odpustky 60 dní za každý dobrý skutek.
8. Odpustky 50 dní, když nábožně nejsvětější jmena Ježíše a Marie vzývá;

taktéž když v kterémkoliv kostele za živé i mrtvé 1 Otče náš a 1 Zdrávas se modlí.

Poznamenáuí 1. Rozhodnutím Pia IX. z 3. prosince 1847 mohou od
pustky, jichž toliko v řeholním kostele theatinském získati možná bylo, i ve vlast
ním farním chrámu získány býti.

Poznamenání 2. K získání plnomocnýchodpustků se musí kajicně sv.
svátosti pokání a oltářní přijímati a na úmysl sv. Otce 5 Otče naš, 5 Zdrávas,
1 Věřím v Boha modliti.

(Sommarz'z' delle prz'zwz'palz'zhdulgenze confermato della S. M. dcl Somma
Pont. Greg. XVI. con suo decreto del 12. Luglz'o 1845. Sacra Congregatz'o Indul
gentíarum praesens summa/ríum cum suo orz'gznalz'colletura utz' authentícum recognovzt
uc publica'rz' permísit. Die 11. augustí 1846.)

e. Úvaha.

Sv. apoštolPavel píše: „To zajisté citte v sobě, co i v Kristu
Ježíši, kterýž jsa v spůsobě Boží sebe samého zmařil přijav
spůsobu služebníka,“ (Filip. 2, 5—7). Tedy smýšlení, jaké obživilo nejsv.
Srdce Pána Ježíše musí býti zároveň smýšlením naším; a jako sebe tak zmařil, že
slávu Božství v spůsobě lidské skryl a až na dřevo kříže se nechal vyvěsiti:
tak musíme i my se dle něho říditi. Zjevným znamením téhož jest v škapulíři,
odznak to vnitřního kněžství, ustavičně povzbuzení, abychom mrtvení Kristovo na
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těle svém obnášeli. Marie bez poškvrny počatá, mrtvila se ustavičně i tuším tedy,
že se nebudeš snad chtíti nad matku Boží stavěti; ona právě, že byla. bez hříchu
prvotného, neměla ten odboj, jakž ty co následek hříchu Adamova v oudech svých
obnášíš; nemůžeš byti údem Kristovým, pakli se neobláčíš v Pána Ježíše
(Řím. 13, 14) ani synem jejím, pakli rouchem tím nebeským se zá
roveň neoblíkáš v Marii; ona at“se stkví v mravích tvých, at se
září v skutcích tvých (I. Bonaventura z'nPsali. Mar.) Sv. Alfons z Li—
guori dí takto: „Jak si to lidé za čest pokládají, mají-li některé
osoby oděv komonstva jejich nesoucí, tak to miluje i Maria, když
ctitelové její sv. škapulíř nosí, co znamení, že se její službě zasvě
tili, a tím k služebnictvu Matky Boží patřejí. Zvláště škapulíř nepo
škvrněného Početí Marie Panny mimo'mnoho obzvláštních odpustků
obohacen jest všemi těmi odpustkami, které tedy některému řádu, neb
posvátnému místu, aneb i jednotlivým osobám uděleny byly. Pakli
kněz znamená, že nembcný,'jehož zaopatřuje, nikdy ještě žádný škapu
líř nepřijal, pečujž oto, má-li jinak právomocnost k oblíkání, aby
k získání tak četných odpustků aspoň nyní ho přijmul.“ (Glor. dz'María
tom. 2. Tkeolog. 'Moml. tom. VIII. 0. II.) '

Tajemství nepoškvrněného Početí Marie Panny souvisí co nejúžeji s tajem
stvím Vtělení Syna Božího, ano jest výplynek tajemství toho, že Maria jest Matkou
Boží. Tím, že sv. Otec Pius IX. dne 8. prosince 1854 tajemství toto, které se
povždy v církvi věřilo, k jehož uctění zvláštní zasvěcený svátek v roce byl ustano
ven, za článek víry prohlásil, poslední kruh v celé věrouce sv. víry naší upevnil,
tak že není ani toho nejmenšího, co by v celé soustavě sv. víry nového objasnění
požadovati mohlo. Proto se vším právem toto prohlášení za dovršení a korunu
zjeveného náboženství považuje. Avšak právě proto také všickni svatí a světice Boží
tak něžnou úctou k tomuto tajemství lnuli, za nejpřednější úlohu si to kladouce,
úctu téhož tajemství rozšiřovati. Co k tomu říkáš, nehoří-li srdce tvé láskou
k nejsvětější Panně? — Jak mnoho hříchů by se uepáchalo, jak mnoho pohoršení
by se nedávalo, jak mnoho duší by nezahynulo, jak zcela utěšeněji by to stále
v církvi svaté a ve vlasti naší, v světě celém, kdyby věřící více ctili to tajemství
nepoškvrněného Početí Marie Panny! Vždy v rozličných dobách, když veliké po
hromy na církev dorážely, Matka milostí se zjevovala a tajemství nepoškvrněného
Početí svého, co obzvláštní zbraň proti všem těm pohromám, co lék proti všem
nepravostem podávala. Tak to bylo za času blahosl. Ursul y Beninkasa, tak
v nynějším století zjevením medalie nepoškvrněného Početí; tak přehojnými milostmi
i zázraky touto medalií učiněnými! Musím se přiznati, že žádná přednost Marie
Panny mne takovou něžnou úctou k. ní nenaplňuje, jako přednost nepoškvrněného
Početí jejího. Tou předností se stala Evou novozákonní, tou předností byla jedině
hodnou Matkou Boží, tou předností stala se prostředníci vykoupení našeho. Vy
koupení člověka není nic jiného, leč sjednocení Boha s člověkem. Toto sjednocení
se stalo v životě Marie Panny; nebot v něm se druhá Božská osoba s člověčenstvím
naším, tedy Bůh s člověkem, sjednotil a sice tak sjednotil, že se na věky více ne
rozloučí. Maria tedy s vykoupením naším skrze Ježíše Krista nerozlučně spojena.
Není to tedy jen prázdné vzdechnutí, když voláš: „Zdrávas Královno, živote,
sladkosti inaděje našel“ Srdce BožskéPána Ježíše a úcta nepoškvrněného
Početí Marie Panny jsou zvláště době naši věrochudé lékem ustanovený. Není živá
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víra, schází na pravé úctě k nejsvětějšMu Srdci Pana Ježíše a k nepoškvrněnému
Početí Marie Panny, sice by to ve světě brzy jinak muselo vypadati. Pročež, roz
mílý křestane, který jsi zapsán do apoštolátu modlitby, učiň vždy též úmysl, jaký
se požaduje v škapulíři nepoškvrněného Početí Marie Panny. Maš-li příležitost,

pros, abys byl oblečen tím svatým šatem, a pečuj mnoho o to, abys nejen sam
Matku Páně uctil, ale též úctu tohoto tajemství rozšířil. Kdykoliv úmysl apošto
latu modlitby a bratrství nejsvětější Svatosti činíš, jak lehce bys mohl přidati:
„Pochvaleno budiž nejsvětější a nepoškvrněné Početí nejblaženější
Panny Marie!“ aneb: „V Početí svém, o Panno Maria, bez poškvrny jsi
byla; pros za nás Otce, jehožto Syna Ježíše, zDucha svatého počatého,
jsi porodila;“ aneb: „O Maria bez poškvrny hříchu prvotného počaté.,
pros za nás, kteří se k tobě utíkamc!“ Na každé to vzdechnutí, když
s kajícím srdcem se koná, jest pokaždé 100 dní odpustků. A takto se tajemství
nepoškvrněného Početí Marie Panny, a Božského Srdce Pana Ježíše v nejsvětější
Svatosti stane zřídlem všeho spasení. Jen se přičiňuj, abys podle rady" této jednal
a přesvědčíš se, jak pravdivé jest, .co o těchto dvou tajemstvích v kníze moudrosti
stojí: „Jest jako čistý výplynek jasnosti Všemohoucího Boha, a protož
nic zprzněného do ní ne'vbíha. Nebo jest blesk světla věčného, a
zrcadlo bez poškvrny velebnosti Boží a obraz dobrotivosti jeho. (Knih.
moudr. 7, 25, 26). Ano pochvalena a pozdravena budiž nejsvětější Svatost Olt'ařní
a nepoškvrněné Početí Marie Pannyl! —

Kristova laska.
O Srdce Božské, Srdce Páně,
proč ovito jsi bodlinami,

' co rdí se krev v Tvé svaté ráně,

co šleha plamen sedlinami?

Lásku přítele, lasku dobrodince poznavame nejlépe v neštěstí a tu .“ji
umíme též oceniti. A právě proto snad, že praotec náš Adam před svým pádem
nezakusil ještě neštěstí, kteréž jest dítětem hříchu, právě proto snad nepochopil té
dokonalé lasky Stvořitelovy, a zapomenuv se, dopustil se nevděku nejčernějšího —
hříchu. Vždyt přece jedina laska to byla, jež dala člověku jeho bytí, jeho duši ne

smrtelnou, podobnou Bohu svému, jedina laska umístila člověka v ráji. V ráji pak
zajisté dostal člověk za podíl kalich plný té lasky nevystižitelné, a měl jej podati
potomkům svým. _Však toho snésti nemohl věčný nepřítel lidstva. Tak dlouho
slidil, až poštěstilo se mu vzdaliti od člověka tcn kalich blaha, a podstrčiti na
místo jeho kalich utrpení a bídy. Člověk hřešil. Brzy však ztrpčilo se mu sladké
zprvu ovoce hříchu, a vzdálen ráje, vzdalen svého Boha, roztoužil se po něm, a
V údolí plačtivém pocítil celou tu tíži svého neštěstí. A což zapomněl Bůh na své
stvoření? Ba nezapomněl-; laska Boží nezapomíná. Ale ta laska jest také nej
světější, ta laska nemůže spojiti se s hříchem, a za hřích chce míti zadostiučinění.
Kdo však mohl zadostučiniti za hřích Adamův, jímž uražen byl Nekonečný? Kdo
vypil ten kalich bídy a utrpení až do poslední kapky, a dal zaň člověku zas onen
kalich blaha? „A slovo tělem učiněno jest, a přebývalo mezi námi!“ Sám jedno
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rozený Syn Boha spravedlivého se vtělil, sestoupil na zem, vzkřísil tu velikou
mrtvolu šírého lidstva, však vzkřísil ji smrtí svou, svou krví!

Skončila se jedna z'těch bitev krvavých, jichž jevištěm byly na počátku
našeho století šíré, sněhem pokryté pláně v Rusku. Prchal syn Francie před roz
hněvaným Rusem. Však těžko se to utíká v kruté zimě sněhem; též se těžce to utíká
vojínu utrmácenému, krvácejícímu z rány právě utrpěně. A hle! tam stranou plouží
se Francouz raněný, a úzkostlivě ohlíží se kolem, zda nestíhá ho nepřítel, vždyt'
rád by přece ještě uzřel svou vlast; tam aspoň milejší ten hrob, než tu, v té zemi
dálné, studené. Ale pro Bůh! Zpozoroval ho Kozák, a s namířenou zbraní pouští
se za ubohým. Nadarmo napíná tento svých sil, neujde koni rychlému. Tu v úzkosti
smrtelné rozdírá ránu svou, nabírá z ní do hrstě krve kouřící, a s prosebným pohledem
ukazuje ji divému synu pouště, domnívaje se, že pohled na krev obměkčí srdce
jeho. Však zmýlil se; nezná Kozák Donský citu lásky a útrpnosti, a ranou střel
nou roztříští hlavu prosícího.

Nemůže nepohnouti se srdce šlechetné, vidí-li téci lidskou krev. Je-li ale
trpící nevinen, ano umírá-li co obět lásky; tu pojí se útrpnost s láskou nejvřelejší.
Pohled na Božského Spasitele, jenž velikou obět spasení dokonal, ukazuje nám
v krvi jeho nejdražší tu nepochopitelnou jeho lásku k lidstvu. Teprv osm dní
uplynulo od jeho narození, a již krvácí za nás Ježíš! V předvečer onoho velkého
dne, kde dokrváceti měl na kříži, modlí se a jest tak teskliv, že krůpěje potu
krvavého svlažují zemi, na které klečí. — Jidáš si zoufal, protože zradil krev
nevinnou. — Pilát, spatřiv utýraného Krista a zbroceného krví, jež vyprýštěla pod
ranami bičů, hrozí se; a umývá sobě rukou, přisahaje: „Nevinen jsem krve tohoto
spravedlivého!“ A proto vystavuje Ježíše trním okorunovaného, přioděnéhošarlatem,
zbroceného krví lidu se slovy: „Ecce, homo!“ jak by říci chtěl, což nepohne vás
bída jeho? Proto běda Židům volajícím: „Krev jeho na nás a na naše syny!“
Konečně, když vypustil Ježíš ducha na kříži, tu přistupuje žoldnéř, a oštěpem pro—
klává srdce jeho, a hned z něho prýští poslední krev smíšena s vodou; však
i poslední kapka z kalicha bídy a utrpení již vyčerpána!.

A za koho to umřel Kristus? Za nás. A kdo jsme my?

V starém věku bylo zvykem u jednoho národa, že, našla-li se mrtvola za
vražděného, aniž by známo bylo, kdo vrahem, ta mrtvola vystavena byla na místě
veřejném, a každý, na kom podezření vraždy lpělo, ano každý kolem jdoucí byl při
nucen položiti na ni ruku, a přísahati, že nevinen vraždon tou. Nuž ptám se, kdo
z nás může položiti ruku na srdce a druhou na kříž, a přísahati, že nevinen jest
krví Kristovou? Hle taká jeho láska, že umírá za vrahy své!

Ježíši Kristu ale nedostačilo, že vypil za nás kalich utrpení a bídy až na
dno, on nám též vrátil ten ztracený kalich blaha, kalich ztracené lásky Boží.
Pravil jsem zprvu, že Kristus spasení naše na kříži dokonal. V něčem odvolávám.
Kristus jest Bůh, a Bůh jest věčný; nemůž' tu tedy řeči býti o dokonání. (Po
znám. Mluvím tu o Kristu co o Bohu, a zapomínám na jeho člověčenství). A v skutku
děje se spasení naše ustavičně, a díti se bude až do bezvýminečného a posledního
dokonání světa. Oto postaral se sám Spasitel ustanovením nejsvětější Svátosti
Oltářní, ustanovením mše sv. Denně, ba každou hodinu podává se tu za nás Otci
svému; denně, ba každou hodinu prolívá se za nás ta krev jeho předrahá. Není
řeč krve té dosti výmluvnou, “by roznítila srdce naše? Obětujeme-li nebeskému
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Otci, jehož hněvu a trestu pro naše hříchy se musíme obávati, krev Ježíše Krista,
krev syna jeho jednorozeného; tu zachrání nás tato krev jako mocný štít, a. usmíří,
hněv Boží, & očistí duše naše od každé škvrny, & my porozumíme té nekonečné
lásce Kristově, jež nikde tak jasně se nejeví, jako v oběti jeho krve!

M

Duchovní Budíček.
4. Stupeň pokory: trpělivost v protivenstvich.

1- Mczi tím, co iíi 2. čiíIo „Štom“ mčt m rutou, byl jím tafe' w mčítč a
miběí iíemtam to frámedí za 0th mě'ci, milí) příteli, w ítuttu k snímání. To ti hnít)
íífraboíífty, či Iarmty! Nofy měli), jukých 596 m cete'm ímětě nenaííet! Snu, btjt maío:
puít. — SDtníIet iíem si, proč aíi lité to taté fupuii? Buďto, še íe iim jeiid) tmářičtn,
iatou iim ba! sBuin 53115, aneb iafou íi šimotem ímóm ubětali, netibi a tebt) po iine' cbuti

mait, aneb je jim mIaítni íměbemt pratoi, je jejich geronřjííef něco bateto jinčbo přeba

ítamuie, něj co na írbci, tebt) m ífntfu ííou a je bt) tebt) rábi íobě přiměřenou tmář

foupiIi. Io, tuííim, není tat zlý úmníl a z toho bed) íi mnímětlvit, ptoč probamačvi smí;
nťných ííftaboííet tak beim) obbnt maji, ačfoti iebiná ítoii mie nez přebptaeent na „SkolU“
plo ceIt') ročnit obnáííi; neboť ieít mnobn Hbf, iaf atuííenoít boímebčuíe, zassitých lissek a

když tetě. pobobu utaguit beráněi, nicméně ííou uvnitř míti. Berúnkh ínab nětbt) boli,
atoííaf z te' ťráíne' minutoíti gůítata jim toIifo fůje, maío a zuby proměnitt) íe m ntaíe a
zubh míči, mebmebi att. 932mm iíem íi tetě, kolik aíi čtenářů naííid) ieít tatomtjmi me
wlky proměněnijmi berántn! Suad to ate tej rognámaii, ínab íe m areable, iafé iíem
minulého měíice jim pobat, bobře jntíbíi a íttjífá íe iim ínab po atraceně neminneíti, po

b_římtiíít'tidjoíti a ímaté-raboíti írbce. Io bt) bn! pro ně jiš prmní krok f boíažent po:
iftabu atracenčbo a cit-tem ím. utaguie jim paf 6 neimttííi ochotou batííi eeítu. at to ceíta
eít _? žábnc't jiná, než ceíta pofánt, ku Etere'mu nás cirkcw ím. m čaíe poítnim mmtmú.
$ominnt maíopuít, naíta! ím atopůít, četjo jíme po cetí) rot gaminiti a zkazili, máme
aípoň nnni napramiti, mame B upřímnou můIí, že íe potepíítme, Woba o ímitomárn' nab
námi proíiti — čaíteji íe mobtiti a abt; tato mobtitba ípíííe mnítnííent boííta, máme
ii pobporomati bobrbmi ífutft), gmtáííť bettimčíííim ptntním swých pominnoíti a gapírá:
ním íebe íama, totiš obepřením íobě ueíahjcb méně potřebnád) mčci a raboíti — máme

íe poítiti. £) tomto poítebním poučuje nás ím. Dtec ?Benebift iafo gúmnííu, kdhz
mtumi o čtmrtém ítupni potom). Že ate btatoni čáít bobrétjo jaďjoro'ánt poítu cirřem:
ního ieít tej tnointba, pťicházi mi prámč whod, co iebnt) %meriďé nomint) *), iafo 6 po

ímótné tagatetnt) kúzalh. Chci i ti, rogmitť) čtenáři, celé to Eáganí ebčliti, poíítj—Štebt)

tazatele íamébo:

“Bo celou zimu iíem Dní nemocen. Nynť pat citit iíem nomť) žiwot m žilách

flow, a bylo mi utonitř tat \ootno, info bhch mitoítné jaro m pría ímá bn! pojat.
'Iu guanimaji u monněm wzduchU jarním metebné mutt) gluonů, zwoucť měřidel)

tnebřtntm ítušbám žBojt'm bo cbrámu Pčmě. Brzh na to bhlo šitou na ulici; muži
i šerm, iinoííi i ítarei ubírati íe fotem bo chrámu.

% id chtťl iíem rncbte toeiíti bo toíteta, a iižjiž iíem Habr nohu na prát), an

pojebnou zwučný bIaB iattjíi íIotoa tato te mně proneíl: „Stůj; ítomtčfo bhch ráb e tebou

*) &atbotiíďn Išoltejeitung. Balti-more.
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promlumil, bříme neš bo chrámu mftoupíš. Slyš mne,“ mece, .,ííem tmůí ím.
onbčl ítrošnhf' sBří těchto slowich pojala mne poímátná hrů5o, a měl iíem tofonn') pocit,

ialobh wzduch perutčmi pohhbomán bhl. „Mufim ti," pofročomol onbčl, „muft'm ti mh:
ftrohu boti; nepufť ji ale mimo tebe, pafli ti blaho hoffe ttoe' milé jeít. Hle! abc na
prahu bomu Bošťhorozpomeň fe, iof čo'fto jsi sBono Tme'ho no pofmátném míftě
tomto“ nepobošuoftí o rogtršitoítí urogil. Nechceš,nešli ieíftč mítoupíě bo
ímothnř, tento hříffnt') námhť nomšbh zde obložitiP" — QInběl se zamlčel, a i ió mlčel,
neboť lítoft a ítub noplnilh frbce mé při upomínce na mou bhmolou nebboloft. %nběl
muíel mou Doleít buffemm' pogoromoti; nebot mírně, íofobh mne tčfíiti chtěl, pramil opět:
„*Boiů, io fám umebu tebe bo chrámu, a f tmému poučení ti bube aiemeno, ioló oíi bhmá

pobožnoít libítá. Uflhífíš totiž goal-očním fpůíobem fošbou nobošnou moblitbu, tterou
měřící w tomto fortele mhfonoit, toť ioínč, iofobt) íilnhm hloíem proneífená bhlo; mo:
blitbh ale roztržitých neuílhffíš. Takowým fpůíohem bubeě moci poíoubiti, iot mnozí
asi ítbcem fe moblí, o íof mnogí pouze rtomo pothuií, oroffof o prome moblitbě ničeho

neměle' — \
Tak mlumil onběl — o íhneo cítil ííem se mouthem nen'eno, & [potřil iíem fe

na fruchtč toftelo, obfub iíem meífferé fhromášbčuí měřících obehle'bnouti mohl. směr iíem

za to, že flušbh Boži i_iš btsh počnou, omffot když iíem zraky ímé k oltáři obrátil, fpos
goromol iíem ! fme'mn nítrnutr', že mífe fm. bámno jiš počalo, kněz fe jiš blouho moblíl,

iofně jim jej tofé ílhffel íe mobliti; ienom obpomčbi miniítrontomh iíem negoílechl. 9130,
bimeuím naplněn ifo ohlébl iíem fe po loorhonech, proč oíi toothouíť nepočol iefítč hráti;
omfíoť tento febřl no íme'n't míftč, o mibčl iícm, še príth jeho flopeť morhon se bothfoií,

omfíof tuto oni iebiného tónu uemhbámolh. — TU mi nopoblo řeč onběloroo, toorhaníf,
pomhílil iíem si, jesk rostl-šití), a proto nelse mi jeho hru'flhífeti. Řbhbh mne toto
fpogoromání bhlo nesormoutilo, bhl bhcl) fe fotmo fmíchu abl-šel, fbhš iíem pol po:
hlébl no 6 zpěroúků, ítojíeích blíže morhonífo, fteří, moiíce hlomu zpět ífloněnou, o úíto

ssiroko otemřená, ze toffed) fil swých něco gpímoti fe gbúli, z čehož iíem wssak oni gblo

negoílcchnul. SDole m foftele miběl ifem, fterof libí rtomo, iofo při moblitbč pohhbuií.

Sebni abdli fe z kUťžek,jiní be; fníšet íe moblíti; a opět _.iim', melmí nábožně fe tmáříce,

přepoufftěli berle růžence megi prfth, — o přeoce bhlo to toítele hlubolé ticho; íen iemnt'),

čal'to přez-mom) ffepot borážel tíluchu mému, o ob'mchoou bo foftelo pob Eúrem, the
mnoho jinochů o mnšů ftálo, nebolo ílhffeti oni neimenffího hleínntl. Sem o tom ao:
mnělo íice moblitbo něfteré šbošné dusse ro chromu, awsfak brat) zase naftolo přebefflé

ticho. __ W tom mněl amonet flnhh u oltáře k „SauktUš.“ 921ml gbálo fe, že mot,
honit ze íme' líčcne' pobošnoíti fe probubil; neboť po nčjotou bobo mocně i(mol íluch můj

melebm') zwnk morhon, o ibmo gol-máti filnhm hloíem mpobli oo tónu, a nábošnhm
apěmem swým mnohého ofpole'ho profebníto k pobošnofti pomgbubili. Nwssak iiítě zwuča

nejí, než zpěwúci i morhouh, ioínč o čiftč, iofo hlas onbčlo, guanímolo moblitbo bttlo,
kteréž uproítřeb iinhch no ítupm'ch flečclo. Ghlopečef moje ručinfh na príou íepiotě, moblil

fe „Dtče náš" tof mroucnř, iof jíem to to celém šimotč ímém neflhííel, tof, jo! bh se to

oíi moblilí nemiňótfo, ienš u trůnu QBošího hrají, fbhbh tom to bloženoíti nebeífe' iefftč

ao wezdrjssi chleb prolití mohli. 3 (n)! bhch neuftál, moblitbč bítfo toho nořlouchatí, fbhc

bh meíffcrou po,;oruoít mou při pogbnrihománt nebol mobil jim), mně gcelo anámt') hlas,
jej; iíem již bříme polohloíuě fe mobliti byl ílhfíel. „© 8'ešíffi,“ »molol hlas ten, „fhnn

iBoho šime'ho, poroučím Ti thno fme'ho, íenš homo ieffte nemocen ieft, o ieíftč „přeb

Tebou objemiti fe nemůže. Nejmilosrdnějssi Ježissi! protož fe miloftbnhm o nomroť

jemu atrocené abrowí, obh íe brgh Iobě fe mnou w bomč Twém Eloněti mohl." Bhl
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to blue motto mé. _ J pabl ifem na lolena, a flat) řinnlt) fe po ttoúřlcl; mnel), an
iíem při posomibomúní fmaté boftie m prsh fc bil a nemibll ííem, sbalí pláču rolee po;
bnutlm nab moblitbon math) ímé, aneb boleítt' nab tím, že ifem tal málo wěťťcichná;

bočně mobliti fe ílnn'el! — ' _

Swatý okamžtk požďwihowúns byl minul, - tu opět slyssim meble febc blue
anbčlům: „ble/' mece, „i tl; ifi čafto býwak mezi těmi, jřchž rtt) núbošnč fe pohybují,

jichž frbee ale mgbúleno ieft (ob) QBoba. “Bomni paf. íal zťldka fe me na gemi náležitě
moblt'mait': neboť nyní ieft neiflamnčiffí bobina celého te'bobne, a ifon zde zajisté mind:

božnčiffí fřeífaně cele' ofabt; fbromášbční, a přebee ili slhssel, ia! málo blafů lu cti (:
cbmdle Boži íe oaúmalo. — Nynť wssak máš tale poznati mffeďn roatršité mufflénln,
jimž každým bťťssUým ípůfobem Domi. Do tohoto okamžiku neuílnffíš tebt) mice profbt)

núbožných, nóbl-3 mtmle'nfl) nepobošnýďy“

Sotwa še anběl bomlumil, tn pomítal hřmot to chrámu <>]3áně,jen; fe mnromnal

břmotn u min-očním ttbu. Glnffel ifem bobromabt) mluroiti a třičeti, brzh mefele aafe
fmutně, iat me fffolc židowské, a to ob tolífa blafů na jebnou, a ta! blaíitě, že ifem bol

celí) omámen. 21 přebce fe zewnějssi poksled na íbromášběné měřící negměnil; libé tlcčeli

nel) ftáli, blebčli bo [ml)ď) fníšel neb na oltář, žkrútká, šdúli fe ta? pobyl-(ženíbýti w ná;

bošnoft, že iíem pochopiti anDÍJÍ, Eteral mffiďni tito nábošní tatomť) blur ípůíobiti
mobon! Z počáttn ifetn z celé té motanice praničelyo nemohl romnati, awssak poznenúhla
tomu nebo pťiwyklo, a id iíem'iaíněii roguměl, co tažbť) pro febe mlumil.

„*Ban farář,“ pramil marbaníl, „nemůže to fnéíti, kdhž lihem něco mefeléúo aa:
brojí; řítúmú, Eoftel že není taneční flň. alle panu faráři iěít lebto mlnmiti; lbobncl)
měl i'En íame' tařomě núbošné melo bile bráti, info pan farář chce, tu bh libé řelli, že

iíem Idyromt')ničema. stsak, ones zpiwú pan Eaplan, - ten si toho tai nemíTimne, tu st
mobn již něco bomoliti;" a tal mluroě, již oběma rulama jezdi po fldmeíítb: „Hest,
hejsa, hopsasa!e tal že fe to oo ftěn ebtámomócl; ial ftero pole! roglébalo. Hned obracely le

mnobé blamt) ebaínífů i bčmčat, brně. bčmčata na febe poble'blo, a nímúll) fe, a iebna znich

pramila ! fobě: „Ti bucbononí iíou přebce jen příliš přííní; íotma si člomčf homoli ně;
lolit tanečtů, již přebítamuií iebnomn hello; amn'af po hrubé půibu na pouť, a tam se
moapomíbúm, tam mne nemají."

„Ti zbledli zúwistt a atapi,“ pramíl iint), „co ifem íd zpčwúkem, UeposloUchaji

libé jiného, než mne. Nwssak obpolebne jim mplmúm Magnificat, že fe bubon zdč tžáfti;
,at slhssi, še iíem miftr nab ně."

W tom mněl zwonek k přijímání. Mnozi fe nnní utiffili „a mibll jim, že pro
ímé tčťamé mhsslénkh Bokxa pofornč za obpuíítěnt profilí. Nwssak netrmalo to bloubo,

tn potnítal hřmot znama, a ftámal fe počnenábla mšbt) blafitčjffím, a mfíeobecněiffím;
kdhž pat tnčg, ienš Iělo “Edna naífebo bol pošil, íllopenon blamou moble fe U oltáře
ftál, nemlěel již téměř šábnt'). noo fonecně při Dominus vobz'scum k libu fe obrátil,

ílnífel iíem miniftranta mífto et cum spz'rz'tu tuo obpomíbati: „Kýž hoď) len to ptóčí
l;nlůbo zase nanelJ'

„8 Seminel" ;molala najebnon paní-, obracejíce lift toe swé moblitební knize,
„i iemine! Řarolinla má tale' ten nomomobní lloboul! Že pal ifem to bříme neípaa
třila! Neš Ebo pat můše tatomon l;nllu poaoromati? Dbfub pat ale jenom Rarolinla
peníge na to běžel"

„nn, co paf ten pan faplan bneB tal blonba oční,“ pramil pán, ienžítoíe
U ílonpu; měl ruce ťříáem, „tošbnť to ones nemá fonte, a já bhch rób ien'tč bopolebne na
okresni ůřab Mol."
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„Hlehle botomtai" 3moIaI jiní), ienš pobIe ectěbo fmébo m3e3řeni treičim fe bůti
3báI, „btebtel jat ten fe wěsi na pana ftarébo! “len mi jentě ímúmi nemotornbmi po:
flonami wssecky obbčratele obIoubi. Zajisté mu přiflibuie, že mu w naftámaiicíd) motbácb
ba bIaB. —- QIbt)bo tě tific later ....!" W tom fe potlonil, a řřižomaí fe
ndbnšnč, neboť kněz prúmě ubiteí požehnání.

Nhni wssak teprme nafta! blur, až ussi zaléhalh. Řeči bhlh tai [;[afitě a tat
3motané, 3e jim ani flomičta mnro3umčti nemobt. — Tu slhssim bIaB ímébo anbřIa
ftrášnébo opět: „Wont jsi mnm," pramit, „infa bbmá mointba libi! Glibuieš mi, že
Búna Boba buboucně pobobnou nepobošnoíti ne3armoutiě?" Dtmiral ifem úfta, abnd)
obpoměběl — a otemřei ifem 3úromeň oči. Sedťl ifem me ímé ftoIiei u otemřenébo otna,
a námi mftupomata bo bměři matta, majic mointebni fnišfu m rufou. „Co ieft ti?“
tú3ata fe ftarofttimě. „Inf jít celi) blebt') a mbiemenbl Wždht ti bhlo tak moIno, tbnš
iíem obcbd3ela." „% ieft mi jefftč minu,“ pramií'ifem. „alle rci, matinto, moinIa jsi
fe tafe' 3a mne w tofteIe?“ „Sat fe tat íen můžeš ptdti!“ obmčtila motta. „Nwssak
mně fe 3bá, že ifi blataí. Co se ti ftan ?" „Nic, matinto, ale 3báto íe mi něco metmi
pobnuttimébo; poíab fe íen mebíe mne, a mífeďo Ti minim.“ 8 mnpramomat ifem nnní
matce ímé, co iíem ptáme tobě, mih') čtenáři, mbpramomaí, a matta Matala Ge mnou.
Dba jíme fi pemně nminiti, še Boba w foftete nepobo3nofti nitbl) mice neura3íme, a totéž

boufam, 3e i tu, milí) čtenáři, íobě umíniš
Ia! balece náš fa3ateI. menidi to krúsné tá3aničťo? a ípafitetné? a potřebné

tašbému 3 nás, imenomitč na počáttu ímatopoftu, abbcbom rnffiďni tn welikou mabu ro3f
tráitofti na mobtitbáď) 6 pomoci Boži obIošiIi?

9.PIIenáš 4; ftupeň? fbe 3ůftámó? Měj jen ftrpení, 3Iatoufftu, wssak ti bo BU:
bičef bneb urdše; a již na3nači! m tituitu ieba nápifu: trpělimoft m protimenftmíd)_
Dle tá3ani umebenébo můžeš i tu pomášiti, ia! čaíto ifi trpělimoft son 3tratit, jat čafto
i tenfrdte, tbnž iíi fe trpělimbm bbti 3bát welmi netrpětimbm jsi byl. bile mibim, še tě
poubě ro3iimáni a ebtabně umášeni t tomu nepobne, tt) cbceě miti matamčiffid) bů:
fa3ů přifíabt) jen tebou bnou. QIb! toť mi prámč přicbá3íě mbob; chtě! iíem ti

o bmou ceftuiicfď) mntíabati, jenž ti na tomto 4. ftupni pokorh bobrým pťikladem přeb:
cbó3eii Síoudi pat to ale ffutečne' ceftuiict anebo 3aíe nejati) fen, já na to ím)
mnobo nebúm! % fen bt; ti mobI poíIoužiti, iegti bobrr'), můžeš ba upotřebomati, jezti

31b, můžeš fe bo maromati .. . ate fen to nema mice bbti, nbbrě ftutečnó ítutečnoít
Sli tu na truté 3imč bma bratři řebolni 3 Perugia bo Santa Maria deglz

Angíolz' (m Statii), abl; tá3ati slowo Bozi, butt to fm. %rantiffet zAsisi a bratr Iaif
Leo. Zima a pomětři pobouřené ie metiee íužoroato i po3oromaI fm. íšrantiffet, že Bea
již 3tráei 3mu3ifoft; a proto jej cbtěl potěffiti i pramit: „D bratře Ben! tbobb fe BohU
tak libilo, že mt) řebolntci me wsscch 3emicb bdmaIi meIift') přítlab botonaiofti a fmatoíti

— přebce si Dobřepamatuj, žebhchomničím neboli ..... “ 21 tbbš něEoIiftrotů napřeb
boti, roota! po hrubě: „D bratře Bent fbbbbcbom i ftepbm 3rat i cbromt'ym 3brame' oubt),
bluebbm find) a němým řeč namracomati 3 miloíti-Ducba fm., ano tbbbocbom babu; m9:
bánčti a mrtmé křisili — neboli bnóom přebee nic ..... ", QI opět po ebmítce: „D bra:
tře Leo! tbbbbcbom mífeďt) řeči [ibffé 3nali a mífetitou měbomoft měti i celé biímo Božť

3naIi, ta! žebhchom i prorokowali a nejen bubouci wěci přeb3mibati, ale i neitajněiífi mna

fíIení a šábofti lidské 3naIi — pamatuj a M3 bobře, že bbcbom přebce ien ničím byli,
a nefměli bbcbam fe 3a enoftné bršetiď'

Nhni popřál fm. íšrantinet betffibo čafu Iaifomi k přembfíteni o třcbto promítací),

ate br30 3aíe motat; „D bratře Seo! tbbbncbom i ia3btb anbčlftbmi miumiíi a břbu
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[;mř3b Uebeskýchrozulnčli i tainěmu m3růftu bplin, a fbpbndyom wssech libí umění a máš.

noít i bobatftmí měli, tal 3er ničebo nebylo, čemu bpdoom nero3uměli — přebce bpóom
pranic neboli ....... " '21 opět po malé dJmílce: „D bratře Leo! fbpbpcbomtal bo:
mebli tá3ati, žebychom mffeďt) neměříeí obrátili na míru Rriftomu, a tai 3pomíbati, že

bt) mífiďNÍ bříffníci na _fmčtěfe polepífili a ftali ímatpmi — i paf bhchom ničím nee

bpli, —- a neíměli bpcbom se 3a cnoítné pomašomati . ...“
Tu wssak — lbpš 3a tatompm rosjímáním bobnt') tus ceftt) bpli ussli, — tu ne;

mohl fe mice laif pln ubimení 3br3eti a tá3al fe fm. šrantifffa: „8 fbppaf tebp bhchom
něco bpli ——a aleípoň nčíatou cnoít měli?" 21 ím. íšrantifíet obpomčbčl: „Ébpš npní
bora3ímebo banta María degli Angeli aj na kůži promoflí, 3imou celí ftublí,
blátem poffpíněni a blahem umoření amp paf na bméříd)lláfíterníd; 3állepáme,
a mrátnt') bp 3loftně 3mola'l: „Co ifte to 3a úpln?" a mp obpoměběli: „Síme bma
zwassich bratří," a on bt) 3ačal nám nabámati o nás tupiti: „íšbáři jíte, bma
barebáei a ničemomé jíte, lteří fe fmřtem potulují a libi offi3uíí, a almušnu d)ubt')m
trabou: [)pbai! l;neb íe mi obítraňte, pro. tafffáie 3be není mííta ..... " a taf nás
nechá menlu ítáti m be'ífti, rt fněbu, w 3imř, blabomé aš bo noci, fbpbpcbom
paf mt) mffeďt') tpto třímht), a tu potupn a to protimenftmí tisse a trpělimě,
bez, bněmu a uenámiíti, :: he3 teptáni índíieli, a pofornč i laífamč fi mpílili, že nás
to prambč po3nal mrátnt'), jaftjmi to frbci čaíto bpmáme (ničemt) totiš) a že jei tal Bůh
bopul'til mlumiti o bratře'íšeo, pat bychom iii něco bpli. QI kdybychom fetrwajíce
n bmčřípobrubé3ailepali, a totální; 3loftí ro3m3teflen mnífeb na nás íe oboa
řil, nás mpítrčil, fopol, po nás fflapal a proťlínal nás co botíramé
ne3bebnílt) a mohl: „Shi jiš chaso ničemná fe toffem mffubp! bo ffpitálu B mámi,
3be není mífta pro iváoi' ——a mb t_o wsse 6 láífou a trpělimoůi fnáífeli o bra;
tře Seo, pat bychom již něiařou cnoít měli. al kdybhchom nocí foušeni, blaop a 3imou

pu3ení po třetí fe pofufili o připufftění a pro Bohn a wssecky Swaté prosili o al
mužimo pláčem a na tolenou a mrátní), teprm ro3brá3břn nás 3atřifl: „% to iíou
neobbptní chlapi! ale počieite já más ípramíml" a nyní na nás mpra3il 6 notnou fotom
fou a nás 3a fíat bral, k 3emi pora3il a to ínčbu pomálel a mífemi http-pole swé nás

3bil, še bt) nám po celí) tt')ben bt)lo mobřinp miběti ..... xkdybhcbomto wsse 6 trpěli:
moítí a raboítí ínáffeli a pamatomali na blaboílamené utrpení $áně, jakož jíme tatto
účaítntjmi — pal — 0 pol bpcbombpli botonali!"

Co tomu řífáč, milí) čtenáři a 3bošná čtenářfo? Seft to 4. ftupeň polorp,
iej3 ti ím. Dtee Hienebilt pobámá n) náílebujícícl) slowech:

„thrtý ftupevňpotom;iíi boíábl, kdyžm pofluffnoíti íme při těškých a pro,
timnpd) ioěeecl)ano i při íaléfolim třimbě to trpělimoíti íe 3aďyomáš maje ticbe' ímé
bomí, a tal mffeďo ínáííeie ucumblétoáě ani ne3oufáč, neboť íal pramí *Bíímo: „Rho
fetrmá a3 bo fonee fpaíen bube" (Mat.10, 22) , a opět: „*Baíilni fe frbce tme a očetá
mej ©ofpobina" (326,14) íDále paf, abl; uiá3alo, še bobaboiní) pro QSoba mfíeďo,
itaté protimné muíí ínáffeti, t:“tamí ialfi ro ofobčtakowých trpělimíwz „51er Iebe
mrtmeni bómáme celí) ben, imíni iíme 1an ohm k 3abití“ (Řím. 8, 36). Awssak iiftou
maííce nabřji obměnit;Bozské potračuií B raboítí molaiíee (m.37):„?1le iv tom me

milan přemábáme pro Toho, kterýž nás milomal." „Nrbot íeít nás 3iufil,“ bí opet
na jiném míítě *Bíímm „Bože olmčm 3průbomal ÍÍÍ náB, iafo se přepaluje ftříbro, mehr
jíi nás bo oíibla, nalo3il ifi íoušení na bibet náš" (3.65,10.11). al abl) utá3ato,
že muííme pob mocí mpěffíbo bí)ti, pramí bále (m.12): „Wfadil iíí líbí na plump
nan'ed' 21 tatto 3acbotvámají poílufíní a trpěliwí i ono přiťá3aní$13áně(Mat 5, 40, 41)
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w protimenítmí a fřiwbúd) s trpříimoftí, totiž ubcřent w líce ímé noftamují i hrubé, a
tomu, fbo bere fufni jejich, nechají i pláfftě :! nuceni iítt míti iebnu ibou B ním i jiné

brně — a 6 apofftoícm $amlem ínóffeii falessné bratry a pronúflebomatele a zlo:
řečícím bobrořečí." —

BUde to zas ftáti práce, 'nentgli pramba, už i íebe potla tohoto naučení zdokane
Iit! amfíat mtr-atm: bůmčru, boufejme na pomoc Boši a — mottem: se wespolek aa sebe,
bychom k tomu ke wssemU w tomto měííci fftaítnč boípěli! —

Blahoslavený Jan Sarkander,
Patron apoštola modlitby (17.března).
Narodil se z rodičů šlechetných v Skočově, ve Slezsku, v času církvi kato

lické nejnepříznivějším. Po brzkém úmrtí otce poslala jej matka k vycvičení v po—
třebných vědomostech napřed do Příbora, pak do Olomouce, Prahy a konečně
i Hradce. Za učitele měl otce Jesuity. Na kněžství vysvěcen a' hodností učitele
(doktora) povýšen, přišel opět do Moravy a byl od kardinala biskupa Olomouckého
za faráře v Holešově ustanoven, kde dřív po 8 let kacířství panovalo. Pro svou
horlivost slovem i skutkem nemohl zůstati dlouho tajným odpůrcům církve svaté,
brzo se starali o jeho bezživotí. Jako druhdy sv. Jan Nepomueký šel i Jan Sar
kander dříve k Matce Boží do Censtochova, aby si skrze ni vyprosil stálost a
vítězství v nastávajícím boji. Dobrému pastýři stýská se po svěřeném mu stádci;
proto se vrátil Jan brzo do Holešova, byl ale v krátkém času zatknut a mučen
nictví jeho nastalo.

Dílem aby vyzradil, co ve sv. zpovědi od knížete Ladislava z Lobkovic byl
slyšel, dílem, že byl věrným katolickým knězem, bylo na něm všelikých hrozných
muk konáno. Když ale všechno to přeukrutné pálení, oudů trhání tiše a trpělivě
snášel, připisovali to čarům a spálivše něco jeho vlasů, vousů, nehtů a kůže, dali
mu to vypíti, což on ovšem s radostí učinil. K uhašení jeho žízně vyprýštila se
studnice v jeho žaláři, která dosud jest a na přímluvu světce divotvornou moc má,
až konečně mučenník celý upálený až na kosti a roztrhaný svatou svou duši do
rukou Božích odevzdal 17. března 1620 ve 44. roku svého stáří. Jeho tělo dříve
pro spáleniny athm'lobu smrdutá a špinavé rozjařilo se po smrti a vydávalo líbez—
nou vůni, tak že je katolíci po sedm dní nepochované nechali. V chrámě Panny
Marie Sněžné (v Olomouci) pohřben ode všech katolíků za pravého mučenníka ctěn
byl, až roku "1860 papež Pius IX. jej za blahoslaveného prohlásil. Jeho žalář pro
měněn byl v kostelíček, kde jako hned od začátku, až dosud na jeho přímluvu zá—
zraky Bůh činil. Jeden z nejnovějších, dosud neuveřejněný podáváme tuto, který
nemálo přispívati může k rozmnožení úcty našeho světce. Hodnověrný muž po vy
pátrání všech okolností píše nám'takto: „Vítězslav ( Víctor) Machaiu, asi osmiletý
hošík, z Krásné u Valašského Meziříčí, jenž již nějaký čas školu byl navštěvoval a
tak dalece prospěl, že správně čísti mohl, dostal po jednou velikou bouli pod ucho,
a následkem toho zcela na obě uši ohluchnul. Učitel, jenž jej také ke křtu sv.
nesl, maje utrpnost s hochem, poskytoval mu přiměřené knihy ku čtení, by zcela
nezapomněl, co ve škole se naučil. Zatím lékař L. Vítězslava léčil, bouli později pro

řezal a zahojil, aniž by však hluchota byla pominula. Naděje zbožných ;odičů byla
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zklamána a zármutek nemalý. V témž čase, tuším již v druhém roce hluchoty,
dostal Vítězslav do rukou iživot blahoslaveného Jana Sarkandra, a když se tu dočtl,
jak mnozí již přímluvou tohoto světce SVÝChneduhů zbaveni byli, vznikla i V něm
trvalá důvěra, že i on by tétéž milosti účasten státi se mohl. Každodenní modlitba
ke cti blahosl. Sarkandra bylo jeho první předsevzetí, jemuž nikdy se nezprone
věřil. — Otec jeho provozuje řemeslo tufarské, a tudíž matka jeho na výroční
trhy dojíždí do Olomouce, kdež jak známo, místo umučení onoho světce v ozdobnou
kaplu proměněno, nástroje mučennické k veřejné úctě za železnou ohradou se pře
chovávají, ano i studně se nachází, jejíž pramen na jeho modlitbu se vyprýštil. To
všechno dobře věda Vítězslav naléhal neustále na matku, aby jej, až zase do Olomouce
pojede, jen s sebou vzala do kaply u blahosl. Sarkandra, tam že zase sluchu nabude.
Bylo to roku 1865, když v noci tuším ze šestého na sedmého dne měsíce října za
tímtéž účelem do Olomouce jeti se chystala. Všeliká výmluva, že by se zachladil,
byla tenkráte u milého Vítězslava marná, a dříve než matka byl on již z půlnoci na
nohou a budil ostatní, že už je na čase, aby do Olomouce se vybrali. Tak zvítězil
a ještě téhož dne t. v sobotu ocitnul se v Olomouci, kdež ani chvíle dočkati se
nemohl, .až by matka náklad složivši k blahoslavenému Sarkandra s ním se ode
brala. Konečně přiblížila se ta štastná chvíle, a Vítězslav pokleknuv před oltářem
blahosl. Jana důvěrně prosil světce za přímluvu jeho; zatím natočila matka vody
ze zmíněné studně a pak umyla jí chlapce okolo krku a uší zároveň s ním milo
srdenství B_ožívzývajíc. Tu najednou hošík dí k matce: „maměnko,' mi cosi fučí
z uší,“ a od té chvíle slyší znovu. Radost jeho a rodičů netřeba popisovati, jen
to ještě podotýkám, že úcta blahoslaveného Jana Sarkandra stala se u nich po
božnosti denní.

Dána byla otázka ve Škole Božského Srdce Páně, kterak by obsah její roz
množiti se mohl? — Zde budiž odpověď na uváženou gpánům čtenářům. Jest
„Škola“ časopisem ryze náboženským a proto také jen v oboru tom chci' náhled
svůj šířiti. —

Mnohdykráte již pokus se stal u vzdělanějšíchuárodů, aby se zachovaly
jeho mravy, zvyky, obyčeje starodávné, po předcích zděděné a proto vzácné; čehož
ovšem výsledek byl rozličný dle toho, jaký ohlas byl v národě a jaké probuzení
v jeho bytosti, v. jeho dějinách.

A co jest křestanstvo? — Jest rovněž národ, národ ten nejmocnější, nej
vzdělanější, jeho dějiny jsou nepřetržitý celek.

Vývoj veškerého mravního života původ svůj má v církvi, kteráž jest roli
dědičnou, kyprou, na níž tak mnohá kvítka vykvetla, libou vůni vydávající a svěd
čící o duchu a síle učení Kristova. Sem tam mezi lidem, neb v některé obci,
proniknuté duchem zbožným, láskou pravou k svému náboženství, zavedli křesťané
po svém přesvědčení mnohý krásný mrav, mnohou pobožnost, bratrstvo, což za
pouhý výkvět ducha nábožného, nepředpojatého míti lze.

Ale takové pobožnosti jsou obyčejně po různu mezi národy roztroušeny,
málo která dále se rozšiřuje, ano časem spíše zaniká ochablostí ducha křesťan
Elitého,převrácenou & lichou vzdělaností světskou, vadnou pak jako kvítka utržená.

Jak obsah „Školy“ rozšiřiti?
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Což ovšem by tak snadno se nestávalo, kdyby hloub byl vnikl taký zvyk,
a ozvěny nalezl v duších zbožných mladšího pokolení. Takových obyčejů zajisté
i po našich milých vlastech v Čechách, na Moravě i ve Slezsku dosti se nalézá,
které nám buď první křesťané neb hodní jich synové zanechali, bychom ssáli med
z květů křesťanských. Mnohé z nich sahají do dávné minulosti a proto jak po—
čátkem svým, tak i obsahem nemohou nám býti lhostejnými; neboť posud věrně
hlásíme se i my k praporu našich věrných praotců, jimž víra nebyla hříčkou,
pouhou snad zástěrou lichých záměrů; k nim se i hlásiti chceme s Božskou pomocí
odstraňujíce překážky, jež nám nemali nepřátelé kladou. Chceme zvednouti palmu
vítěznou naší víry, kterou odpůrcové naši v prach chtějí nohama zašlapati. A toli
Opravdu náš účel, pak i oněch dědictví po otcích nesmíme opouštěti; proto by ne—
malé zásluhy „Škola“ si dobyla, a s ní všickni velební páni, kdyby také nábožné
obyčeje pilně sbírali a čas po čase zde je čtenářům podávali. Při čemž mohlo by“
se hned určití; co dobrého v tobě mají, spolu také vytknouti jejich vady a pokud
možná k odstranění jich pracovati.

Tolik na uváženou všem milovníkům věci dobré. Kéžby účinek byl zdařilý !*)

Hledáni Pána Krista.
V Čechách na několika místech jest zbožný zvyk, jímž po právu můžeme

řadu všech ostatních začíti, neboť obsahem jeho jest nejhlavnější úloha každého křesťana.
Jest to „hledání Pána Krista.“, a slaví se takto: Na zelený čtvrtek po

klekání vychází lid v zástupu z chrámu Páně, (kamž se v posvátném tom čase pod
večer scházívá k vykonání denní pobožnosti), a ubírá se při kmitu svítilen za
město, za ves do širého pole.

Není to dav onen, jenž vyšel s pochodněmi a kyjemi na Krista hledaje
Jeho usmrcení, ale jest to zástup nábožných kmetů, křesťanských matek, kteří
jdou hledati Jeho svaté pomoci, Jeho požehnání; čímž jaksi zadostučinění státi se
má Spasiteli za zrádu židovskou.

Davu tomu není vůdcem žádný Jidáš, nýbrž za volným krokem starcc,
který zbožné předříkává písně, ubírá se při zpěvu celý zástup do okolí ku kříži
některému, odtud k druhému a snad i k třetímu. Kolik na blízku se jich nalézá,
tolik zastavení se koná. Konečně také hřbitov se navštíví, ano kde nebývá kříže
na blízku, jen na hřbitov se ubírají, tuť najdou křížů dost.

Přijdou-li ku kříži, umlkne zpěv, zástup vrhá se na kolena v přírodě po
sud mrtvé a dlí zde na modlitbách vroucných o umučení Páně. Stává se v nich
odprošení za hříchy, vzpomíná se na přátele inepřátele, prosí se za požehnání
úrody zemské, kterou posud lůno země chová; prosí se za odvrácení moru, hladu a
války a za jiné křesťanské potřeby.

Viz, zdaž není to obraz Kristovy modlitby v zahradě Gethsemanské! A
byťby se zdálo, že jen měsíc po obloze se toulajíeí sám jediný svědkem jest v temnu
nočním těchto proseb upřímných, a že nikdo jiný neslyší vzdechů, jež z prsou zde
shromážděných volně se derou: přec neujde ani jediný Božskému Spasiteli, který
před nimi tu na kříži pní.

Takovým spůsobem opětují se i ostatní zastaveníčka, z nichž' pak nejdo
jemnějším bývá ono na hřbitově.

*) Redakce přijímá mileráda všeliké příspěvky toho druhu, ano musí inazvice laskavým svým
spolupracovníkůmtuto část ponechati. Redakce.

6*
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Hle jak při kmitu svítilny bělají se znaky vítězné ínad smrtí! Kam oko
pohlédne všude vzpomínka na Krista, ano kdo ho nikde nenašel, zde ho najde.

Po společné modlitbě, při níž zvláště na mrtvé se pamatuje, za šťastnou
hodinku smrti se prosí a j. utichne vše. Zástup rozchází se na chvílku, aby každý
nad hrobem svých milých zvlášť. ještě krátkou modlitbičku vykonal. Mrtvé ticho,
ticho jaké zde vládlo, pojednou jest přerušeno vzdechy bolnými, trpkým lkáním
Tut sirotek u hrobu matky své, svého otce; tam opět matka, otec, tam manželka
na rov se sklání; tam kmet, tam stařena pokleká, z očí pak všech slzy se roní,
svlažujíc'e posvátnou půdu.

Kdo by v době té mohl zůstati nepohnutým? V kom by se nevzňaly city
nejhlubší? Kristus modlil se za spásu věrných svých, zde činí tak celý zástup.
Jaké to krásné spojení duševné v modlitbě!

Když každý srdci svému ulehčil slzou věrnou, zvedá se celý zástup a pu—
tuje opět do chrámu v obci, zde pak večerní koná se modlitba, odporoučejí do vůle
Boží sebe i všechny přítomné i nepřítomné bratry své. Po ukončení veškeré po
božnosti vyjdou z chrámu, tisknou si ruce na znamení smíření rozcházejíce se.

Kroky znenáhla se tratí a noční ticho jen ještě pozdravením přerušeno
bývá „dobrou noc“ —„spěte s Bohem.“.

Ano dobrá bude, nebot klidně každý uloží se na lůžko po tak krásně
ztráveném večeru. Srdce se zde smířilo s Bohem i s lidmi, veškeré city své před
Spasitelem vyjevilo. Přestala zášt i msta, odpuštění stalo se na všech stranách.

Večer ten zůstává dlouho sladkou upomínkou všem přítomným. Kristus
Pán pak zajisté také pamětliv bude věrných svých!

„Maria. pomocnice naše.“
Událost ze života.

„Kdyžjsi's s běháním za Pannou Marií boty roztrhal, tak
tedjdi k ní, at ti je dá spravit“ Tak plísnil pan N... třináctiletého
študenta, jenž u něho byl na stravě a. v bytu. — Student J . . . . syn nezámožných
katolických rodičů, kteří mimo něho ještě 8 nedospělých dítek doma mají, dostal
se z pouhého omylu do bytu k panu N., který, ač je zarytý protestant, úlisností
svou tak se dovedl přetvářiti, že od rodičů studentových nejinak než za katolíka
držán byl, v kteréžto důmínce tím spíše setrvali, anto pan N. o katolickém ducho
venstvu se zvláštní úctou mlnvíval, o kostelích mnoho a mnoho krásného (ovšem
s přetvářením) vyprávěl, ano při návštěvě v jejich příbytku i večerní modlitby dle
ryze katolického spůsobu vykonával, za Pruské okupace r. 1866 i s legitimačním
lístkem se honosil, v němž, že ke katolickému náboženství náleží, výslovně napsati
si dal. Sám malý student dlouho a dlouho nevěděl, v jakých se nalézá rukou
a jaké úklady mu připravuje lícoměrný protestantský jeho živnltel. V zimě za dlou
hých večerů (k vůli větší prý osvětě) nechával mu čísti v bibli (ovšem v prote
stantské), pňd přijímáním nejsvětější Svátosti Oltářní nabízel mu sladkého medu,
ano i do helvetského kostela bylby jej brával s sebou, kdyby prozřetelnost Božská
před časem tomuto svůdnictví nebyla učinila přítrž. Vedle bytu pana N bydlící
šlechetná a bohabojná katolická rodina .. . . ova se sklíčeným srdcem patřila na
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dítko katolické svěřené muži protestantu, a nemálo divila se tomu, jak se chlapec
tento k panu N .. . dostati mohl, anto podobné případy stávajícími zákony zřejmě
zakázány jsou. I netrvalo dlouho a náš student obeznámil se v katolické rodině
..... ové, kteráž pro svou lidumilnost čím dále tím více stávala se mu oblíbenější,
a kterouž mu sám Bůh vyvolil ža nejbezpečnější vůdkyni a, zakladatelku celého
budoucího štěstí. Přiblížil se měsíc květen a s ním otevřená „Májová pobož
nost,“ na kteréžto slavnosti nábožná rodina .. . . ova každodenně horlivého brala
účastenství, ano i studenta z vedlejšího bytu k Marii Matce Boží s sebou vodila.
Ze vycházkám těmto studentův protestantský živitel stavěl se na odpor, samo sebou
se rozumí, a nejednou pokusil se o to, aby snížováním dotčených pobožnosti a. tu
pením zvlášť; řádu Jesuitskěho ztrbl chlapce z nastouplé dráhy, na niž ho volala
Maria, laskavým prostřednictvím nábožných svých ctitelův. I byl tomu pan pro
testant velice povděčen, když během času studentovi boty se roztrhaly; i nepře
stával jej nyní úštěpačnými výčitkami obsypávati, a aby se co zarytý nepřítel
Matky Boží i tuto osvědčil, s plným rozčílením pravil: „Když jsi's běháním za
Pannou Marií boty roztrhal, tak ted jdi k ní, at ti je dá spravit“ A hle! slova
tato protestantem na pohauění Matky Boží pronešená setkala se s podivuhodným
výsledkem. Maria skutečně pomohla pronásledovanému jinochovi, vzbudíc mu vzne
šené dobrodince, kteříž mu k řádné obuvě opět pomohli. Avšak neodbyla Maria
mladého ctitele svého pouze “tímto dárkem, ale propůjčila mu velikou řadu milostí
svých. Horlivou snahou šlechetné rodiny . .. . .ové dostal se student náš do bytu
k tiché příkladné rodině katolické, ano i mnoho vznešených dobrodinců objevilo se,
kteří mu každodenní stravu z Bohu milé štědroty u svých stolů bezplatně podávají,
za což jim všem sama platiti bude Maria Matka Páně. — Takovouto zázračnou
pomocí oblažený z vděčného pocitu vstoupil student náš do „bratrstva nejsvětějšího
Srdce Pána Ježíše“ a aby Matce Boží tím horlivěji sloužiti mohl, odevzdal se již
v útlém věku svém požehnanému vedení velebných OO. Jesuitů, a i s milými rodiči
svými den co den Pannu Marii prositi nepřestává, aby mocnou přimluvou svou vy
působiti ráčila, aby Bůh všem dobrodincům čaSnými i věčnými věcmi hojně od
platiti ráčil. —

Posvátná doby roku církevního.
(Dle Staudenmaira.)

]. Posvátná doba vánoční.
(Opozděno.)

B. V 6.n o o o.

(Pokračování)

Slunce věčné vzešlo — Syn Boží, světa Spasitel, se již narodil, & narodil se
pro nás; proto také radost naše tak veliká, tak upřímná, tak srdečná. I sama
příroda nerozumná raduje se s námi bez vědomí vlastního a'oslavuje spolu s námi
tak veliké svátky; Sotva totiž se Kristus Pán, slunce věčné vším právem nazvaný,
narodil, již islunce přirozeně, stvořené, vystupuje výše, dnové hned jsou delší, světla
zase přibývá ano všecko v přírodě kráčí vstříc novému životu. Odkud to, že
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právě nyní v těchto svátcích? Ty mi snad odpovíš, poněvadž to běh přirozený
tak žádá? Já pravím: nikoliv, ale příčina toho jest — že se narodil Kristus
Pán, světa Spasitel.

A nyní již dne vždy více a více přibývá až k sv. Janu Křtiteli. jehožto
narození 24. června se slaví; od 24. června pak' zase ubývá jak krásně při—
svědčuje sama příroda slovům toho předchůdce Páně (u sv. Jana 3, 30): „Ont
musí růsti, já pak se zneužití.“ -—

Jako příroda nerozumná za příčinou Narození Páně po Vánocích novému
životu vstříc kráčí, podobně ba daleko více má každý katolický křestan, kterýž
oVánocích Spasitele světa 'v srdce své přijal nový život, nový čas, nový rok, na
stoupiti — pročež následuje tak brzo po Vánocích druhý neméně důležitý svátek, totiž

2. Nový rok. Narozený Spasitel měl se jmenovati dle slov Isaiáše pro
roka (9, 6): „Otec budoucího věku“, proto také vzešlo s jeho narozenímna
obzoru života našeho slunce nového roku netoliko roku duchovního, církevního,
ten již sv. adventem započal, ale i roku pozemského, roku občanského, s kterýmž
nyní rok církevní na dlouhou dobu se sbíhá až do adventu budoucího.

Nový rok připomínákaždému i přání k němu, které není tak pouhou
zdvořilostí, jak se zdá, ale má hluboký význam; o svátcích vánočních totiž srdce
lidské narozenému Spasiteli se otevřelo, jej přijalo, od něho se nauč-ilo Boha milo
vati nade všecko a pro Boha i milovati bližního; tomu tedy se nyní otvírá a přeje
proto každému — štastný a blažený nový rok! A takového, šťastného a blaže
ného roku nového je každému zapotřebí, aby nejen spokojeně a štastně žil zde na
zemi ale i někdy blaženě v nebesích .. . .

Nový rok přivádí nám na mysl i jiné, velmi vážné rozjímání: Veliká část
našeho života, celý totiž rok, na jehožto prahu se nacházíme, celý ten rok se všemi
dny, s tolika měsíci a týhodny, dny a všech těch nepočetných skoro hodin — uply
nulo a více se nevrátí .. . ještě několik hodin a vše, co jsme v roce 1867 zažili, na
počátku neb ku konci, všecko, co jsme myslili, mluvili, zamýšleli, jednali a všecko,
co jsme si žádali, co se nám přihodilo milého i trpkého, a co štěstím neb neštěstím
jmenujeme -— všecko to uplynulo a není více, i poslední zbytek vždy rychleji a
rychleji uchází — a nevrátí se více. Ano „pohostinu jsme“ , jak praví Písmo (1
Paralip.29,15)—— a příchozí — dnové naši na zemi jsou jako stín a není
žádného stání.

Což ale všecko uplynulo? Uplyne též všecko. aniž by se více vrátilo?
Co medle pomíjí, a co trvá? Pozemská, vezdejší vše pomíjí, nebeské však věci a
vše co se Boha týká, trvá věčně. Zevnější člověčí síla, zdraví, krása ano celé tělo
pomíjí, vnitřní však člověk, duše s rozumem i vůlL s cnostmi a dobrými skutky
trvá na věky. Či není tomu tak? Kde je tak mnoho rodičů, dítek, synů a dcer,
bratří i sester a příbuzných, kde je tak mnoho přátel, kteří 1. ledna 1867 ještě
s námi byli? Odešli od nás s časem minulým, jako stínové nás minuli. Ano
celý svět jest toliko hlediště ustavičného loučení se a Odcházení. „Nebo všeliké
tělo jest jako tráva a všecka sláva jeho jako květ trávy; uschla tráva a květ její
spadl — ale slovo Páně zůstává na věky.“ (1 Petr. 1, 24. 25). Proto nepřikládej
srdce k věcem pomíjejícím, drž se toho co trvá i -— za hrob.

Takové rozjímání, takové city, taková předsevzetí naplňují srdce každého
spravedlivého křestana v předvečer nového roku, v kterýž církev sv. celou osadu
křestanskou shromážduje na služby Boží odpolední (kázaní, _litanie a Te Deum čili
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„Tě Bože chválíme“). Jak vážné jsou tyto služby Boží, jak mocně dojímají srdce
zbožná, pozorovati lze i na kazateli slova Božího i na pcsluchačích jeho: co však
nejhlouběji sahá do srdce jesti připomínání těch, kteříž v tomto roce — odešli na.
věčnost! měsíce ledna se dočkali, ne však již února, března . . .. Mnozí ještě
1. prosince byli s námi — ne však již dnes .. .. již jsou u Boha! před soudcem
věčným již stáli — již slyšeli ortel, rozsudek, jenž věčně platiti bude!! i nám to
někdy — jistě — nastane . . . co tedy učiníme? .. co by daly za to duše v očistci
kdyby jen na jedinkou hodinu mohly se na svět tento ještě navrátiti a —
činiti pokání! “

Patrně dojati a k dobrým předševzetímpro celý budoucí rok povzbu
zeni vrací se zbožní osadníci do příbytků svých naplnění novým, svatým životem,
v němžto tiše a pokojně očekávají první jítr'o nového roku.

Nový rok je konečně ještě den osmý čili oktáv Narození Páně; a jakož
podle zákona Božího osmého dne pacholátka židovská bývala obřezána a obdržela
jmena, bylt i narozený Spasitel, jenž poslušen byl Otci a zákonům jeho „až do
smrti“, osmého dne obřezán, a Ježiš nazván, jak to svaté evandělium vypravuje,
pročež slove nový rok též Obřezání Páně.

Jak církevní modlitby velmi něžně naznačují, jesti slavnost dnešní spolu
slavností Marianskou, jako vůbec v celém čase vánočním, kterýž zasvěcen jest
malému Ježíškovi; nejblahoslavenější Panna Maria, panenská jeho Matka, povždy a
všude spolu se objevuje a tudíž i vroucně ctí a oslavuje. Obřezání pak Páně sou
visí opět s památkou nejsvětějšího Jména Ježíš, kterážto památka od dávných
časů přeložena jest na druhou neděli po Zjevení Páně. Ježíš —- znamená tolik
co Spasitel neb Vykupitel — a hle hned prvního dne kde Kristu Pánu
jmeno to přesvaté bylo dáno, započal spasitelský svůj úřad —- dal nejdražší krev
svou za nás, jakoby se nemohl dočkati onoho dne, v kterýž ji měl všecku vycediti
na kříži. Není-liž tedy záslužno, bychom i my se svatou nedočkavostí & netrpěli
vostí hleděli den jak den jemu sloužiti a ve spojení s ním vésti život spravedlivý,
bohabojný? Jako on den ke dni „prospívá věkem a milostí u Boha, i u lidí“
(Luk. 2, 52) máme i my jaksi s ním prospívati, s ním den za dnem, týden z'a
týdnem v milosti a lásce Boží zažíti; a proto tak mnoho slavností a svátků na
sebe následuje i v tomto svatém čase, aby nám Božský život Krista Ježíše, k ná
sledování předložený Bohem samým, nikdy nevyšel z mysli a z paměti. Takto za
nedlouho následuje

O. svátek Zjevení Páně čili sv. 3. Krůlů.
Slavnost ta připadá na den 6. ledna. den před tím je tak zvaná szgílz'e

(bdění), kdež se světí na mnohých místech voda, a to slavnějším spůsobem nežli
jindy, slove pak „voda třikrálová.“

Slavnost dnešní jesti nicméně důležitá jako narození Páně; nebo jako Kri
stus Ježíš o Vánocích se narodil pro celý svět k spasení jeho, tak se dnešního dne
oznámil, objevil, zjevil celému světu, nejen židům ale i pohanům, jejichžto
prvotiny mudrcové (králové) z východu dnes v Krista Pána věří a jemu se klaní.
Pro toto objevení se světu celému nazývá se i slavnost dnešní i oktáv jeho a pak
celý ten následující čas až k neděli devítník — Zjevení Páně; a v modlitbách
církevních i ve sv. evandělium na každou z těch neděl připadá taková. část svatého
čtení, kde se vypravnje o zjevení-se Syna Božího veškerému světu. Tak hned
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v dnešní slavnost připomíná si církev sv. dle sv. evandělium nejen zjevení-se Páně
mudrcůrn z východu, ale i oslavení jeho při křtu v Jordáně a konečně při svatbě
v Káně Galilejské, kdežto učiniv z vody víno „zjevil slávu svoji“ (Jan 2, 11), kte
roužto poslední znamenitou udalost sv. evandělium 2. neděle po Zjevení Páně vy
pravuje, křest sv. pak v den osmý čili oktáv Zjevení. Dále se zjevil narozený Vy—
kupitel Božským uměním svým učitelům židovským v chrámě Jerusalemském co
12leté pachole (neděle 1. po Zjevení), mnohými zázraky na nemocných (neděle
B.) v přírodě (neděle 4.), a. konečně přemoudrým učením (neděle 5. a 6. po
Zjevení Páně). —

Slavnost hromniěni — poslední to svátek v čase vánočním, připada
jící na den 2. února. Jesti to slavnost malého Ježíše i panenské Matky jeho po
spolu a dle toho i dvojí jmeno má: bylt totiž dnešního dne Pán Ječíš v chrámě
obětován Otci nebeskému,pročež sluje dnešní den též Obětování Páně anej
blahosl. Panna Maria podrobila se.v dnešní den (40. to po narození Páně) zákonu
očištování,pročeži sluje Očištování Panny Marie.

Bylo totiž zákonem Božím skrze Mojžíše ustanoveno, aby každý prvorozený
Hospodinu byl obět0ván a tak posvěcen na věčnou památku, že Bůh zachoval prvo
rozenstvo Israelských v Egyptě, když anděl Boží morovou ránou ranil všecko prvo
rozené Egyptských. Později však vyvolil si Bůh celé pokolení, S. Leviovo za podíl
a tudíž se mohli prvorození ostatních pokolení vykoupiti obětí. Protož i Panna
Maria se sv. Josefem přinesli Ježíše do chrámu, aby ho postavili před Pánem (čili
aby mu ho obětovali) a dali zaň „.obět“ Při té příležitosti byl Kristus Pán
v chrámě poznán od nábožného Simeona a stařičké vdovy Anny, co světa Spasitel.
Simeon nazval lej „světlem“, pročež se světí svíce voskové, jimiž se. vyobrazuje
Kristus a světla víry jeho. Církev sv. při tom svěcení prosí, aby Bůh svíce
tyto přímluvou Rodičky Boží žehnati a posvětiti ráčil ku zdraví
těla a duše, aby jakož rozžhaté viditelným ohněm noční temnosti
zapuzují, aby srdce naše neviditelným oh'němt. láskou Boží na
plněna a světlem Ducha sv. osvícena a od všelikého hříchu bylazbavena. —

Že při svěcení tom církev sv., chot Kristova, prosí za odstranění všeho
zlého, užívá se svící těch v čas hromobití a bouřky, pročež se nazývají svíce tytéž
hromničky, a dnešní slavnostHromnice. Dávají se též umírajícím do
rukou, na znamení, že Kristus jak v životě tak i v smrti jest světlem a vůdcem
věrným svým do království nebeského.

ll. Posvátná doba velikonoční.
Jako jeden měsíc přechází v druhý, tak i jedna posvátná doba roku církev

ního s druhou se stýká a nepozorovaně z kruhu vánočního přecházíme do kruhu
velikonočního. A jak by jinak býti měli, vždyt jedna doba posvátná jak druhá na
žádného jinak se nevztahuje než na Toho, jenž „s námi jest až do skonání světa“,
na Krista Ježíše, milého Pána a Spasitele našeho.

V době vánoční jsme si připomínali neskončenou jeho lásku, že „pro nás
a k vůli našemu spasení“ krásné nebe opustil a stal se člověkem, v této pak na
stávající době 'posvátné jeho převelikou lásku, že za nás ráčil trpěti, zemříti, aby
nás vykoupil, že to vykoupení naše potvrdil slavným z mrtvých vstáním, & pak že
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navrátiv se zase do nebo k Otci ustavičně za. nás 11 Boha je prostředníkem a
smírcem naším. .

Poněvadž tyto udalosti ze života Páně jsou v díle vykoupení našeho nej
hlavnější, nejdůležitější,tvoří doba velikonoční pravý střed celého roku cír
kevní ho, takže podle ní se řídí veškeré pohyblivé svátky, též i počet neděl po
Zjevení Páně a po sv. Duchu.

Jak již udáno, začíná doba velikonoční od neděle devítník a trvá do
oktávu Nanebevstoupení Páně. Rozpadáse tudíž na'samou slavnostveliko
noční (oktáv velikonoční),na přípravní dobu (6 neděl postních od popeleční
středy) a konečně na ty neděle před pravým k ní skutečným postem, jež nazvati
můžeme předpostím. Co doplněk slavnosti následuje pak 5 neděl velikonočních,
kteréž můžemejmenovati pohodím.

Předpostii

Předpostí jest vlastně doba tří neděl před postem, z nichžto první sluje
neděle devítník, 2. a 3. pak po devítníku. Po latinsku nazývají se ty
3 neděle: ó'eptuagesz'ma, Semagesz'ma, Quinquagesz'ma, co znamená tolik jako 70tý,
60tý, 50tý den; příčina názvu toho leží v tom, že v některých krajinách započal
půst dříve, jinde později, až pak církev sv. ustanovila 40 dní postních, latinsky
Quadragesz'ma,a sice začínajíc od středy popelečné. Ačkoliv ale nyní v těchto
nedělích předpostních půst není, nicméně zachovala církev sv. nejen stará jmena
těch neděl, ale koná služby Boží v nich jako v pravém postě — v barvě modré,
kající, vynechává chvalozpěv andělský „Glm-z'a“ a p. Tak i v čteních sv. epištoly
a sv. evandělia věřícíchku kajícnosti povzbuzuje a tím více sluší hlasu jejího v těch
dnech poslouchati, ant svět svým nemírným, ba hříšným počínáním od modlitby a
a kajícnosti nás by lehce odv'rátiti mohl.

D. čas svatopostní.
Čas spasitelné přípravy na dobu velikonoční, nejznamenitější to v celém

roce církevním, jesti čas svatopostní, čas to vážný, čas pokání a skroušenosti
a rozjímání bolestného utrpení Pána našeho Ježíše Krista. Všecko, co se v těchto
dnech v chrámu Páně koná, prozrazuje ducha skroušeného, kajícího, všecky epištoly a
evandělia nejen každou neděli, ale i každý den všední, neb na každý připadá
zvláštní svaté čtení, z čehož poznati můžeš hluboký význam tohoto po
svátného času.

V svatém adventě připravuje se duše lidská na příchod Páně, jelikož Bůh
jen tam může příbytek učiniti, kde nalezá připravené, hodné a čisté srdce. Pakli
ale Bůh skutečně přišel do srdce lidského' s milostmi svými, jmenovitě s dnem
osvícení rozumu a roznícení srdce láskou, tak teprv poznává křestan a to jaksi
makavě svůj vnitřní stav a všecky zlé náklonnosti srdce a všelikou bídu jeho
tak živě, že se toho začíná hroziti, an vidí hříšné skutky své zcela v jiném světle
ano hříchem býti poznává šeredným, co dříve jak živ za hřích nepovažoval. A ne
může také jinak býti; nebot po přijetí Krista Ježíše v srdce své má dalekovby
střejší zrak na všecko, co se Boha týká a spasení věčného, daleko jemnější sluch,

daleko pravdivější pojem o dobrém "a o svatosti a daleko jistější úsudek o všem, co
se duchovního života týká, co k němu dopomáhá neb co jemu na odpor.

Tímto spůsobem nalezá duše rozjímací o sobě příčinu všeho neštěstí a vší
bídy duchovní itělesné — v hříchu; a z té příčiny, pakli jinak opravdově
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o spasení věčné dba, je zbožná. duše v ustavičném boji s hříchem, cítí v sobě
vnitřní puzení, by všecko, co je hříšné, nedokonalé, nesvaté, ze srdce vyhodila, a
dobřeví takováto Boha milující duše, že jen v ustavičném bojovaní s hří
chem pravý spožívá pokoj, zdánlivě odporné to věci ale zcela pravdivé — jelikož
i praví Pan: „nepřišelt jsem poslat pokoje ale meč“ (Mat. 10, 34). Jakže? ne
přišel poslat pokoje a předce sám praví o sobě: „Pokoj zůstavuji vam, pokoj můj
dávám vám: ne jako svět,dava, já. davam vam.“ (Jan 14, 28). Jakže se to sho
duje? Velmi dobře: Kristus nemůže pravého pokoje uděliti, leč by dříve poslal
meč, meč totiž proti všemu zlému, hříšnému, kteréž se musí dříve vykořeniti, vy
hladiti, ma-li království Boží v srdcích našich se uhostiti. A proto pravý křesťan,
horlivý katolík, jemuž se skutečně jedná. o spasení duše, bez přestání užívá, meče
toho spasitelného a nenechá. se ustavičným bojovaním zemdliti, nebot ví, že se jedná.
o vydobení nejdražšího pokladu — — svatého pokoje.

Tento však veliký boj, kterýž sám s sebou vede, to jest, s převráceným
srdcemsvým, musí s nesmírnouprozřetelností býti veden, s vytrvalostí &
ustavičnou obezřetností, aby' každý z nás mohl s apoštolem Páně volati: „Dobrý
boj jsem bojoval, běh jsem dokonal (2. Timot. 4, 7), jen tak i nám složena bude
koruna spravedlnosti.“

Ale tentýž apoštol praví, že „každý, kdo — bojuje, ode všech věcí se
zdržuje“ (1. Kor. 9, 25), pročež i my, bychom štastně zvítězili, zdržovati se
máme hříchu nejdříve a všelíké nepravosti, zdržovati též vší marnosti, smyslnosti
a všeho světského smýšlení a jednání — pak bude zdržování od masitých pokrmů
a újma v jídle v pravdě prospěšné a pro nás spasitelné. Tot význam křestan—
ského —-postu.

MA

Spolkový Kalendář.
Březen.

Bkech: mm 1) umučení *Bana nanebo Ježisse Reina.

W mčífc tento připabú pramibelnč čae ímatopoftní, múroční to čas bo:
leftnébo umučení“Mně. Setos pat lať melml fráfné připabá bneb na prmní ben to mě:
jící tej prmni nebčIe poftuí — iafobt) nám, na probugení, bhchom začanjťce mčfíc
e nebělí a to 6 prmni nebělí poftni tafe' nonn') začínali žiwot, _a to šimot tajícnt'),
jfrouífeníu na potaní a gaboítičiněm' za břťchh ímé.

Casto již pramií tmůj Řalenbář, jat mocně nomť) mčííc pomgbujuje k borlimoíti
a k whtrwalosti m bobre'm, tim mice začínáfli nebělf 1an tento naftámajíci mějte, a
k tomu tatomou neběli, íafo jeft brmnč nebčle poftní; nebot touto nebělí počíná
i melmi Důležitá boba rotu círfcmnfbo, ímatopoftni čaB, fbe bnbeě mice míti nolbl) B bu;

ssičkoUson je jabljmati a něco buďjomniíjo čifti, ínab to nebčíi obpolebne po požehnání

nn'íto barebmjcl) rojprámef a zbhtečllých scbůzek, aneb i mffebnífjo hne. 91 máš tobe jistě

zapotťebi. Snad jsi ro tčchto dnrch přiliš je obbal meíelofti, marnofti, a tell ti pťichúzť

za tčžko, pojebnou „obrátiti moí! fmoblitbě a fajicnoítč. Iento talenbdč ti pomůže, toblebni
nčfbp to nebo a iiftě je najbeě mnobo poučného a potěfjněbo pro buffi jmen.

BťezeU wssak jefti ípolu i měííc
2) [m. Soieta, něftonna PúUě.
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Gtiterům toboto fmatěbo fnoubence neibtaboft. $Batten)Marie, — a to jfou ga

iifte' toffiďni 3bo3ní čtenářomé „Skolh“ — bube 3aiifté mito boměbčti ie, 3e měííc bře3en ie
uftanomen Euetění iebo na ípůiob múiomé pobožnosti, a 3e ifou obpufth) pino/
mocne' iebnou 3a měííe, na fa3b1') paf ben 300 oni obpuítfů. (51303prámě Boži, kdhž
fe na úmofl fm. Dtee m Učímempfonatt) té3 mointbi) nebo 5 Otče náš, 5 Bbrámae).

To wsse uběIiI fm. Dtec Piuď IX. 12. čermna 1855 na iiítou kUižkU(Consz'd.
Guiseppe), pak ale 27. bubnu1865 na iaEe'EoIim mobtitbt) a pobo3uoítí Ee cti
sw. Josefa a na fpůíob oněch, iaťé se w měííci fmčtnu tonámaií ke cti neibtaboílame.
nčiíff <Barmy Ematie. Dbpuftfo to mohou íe i 3a buffe m očiítci obětomati.

Tak ftámá i obpuftfome' lnoblitbt) k ím. Sofefu náítebuiící:
„szomeň, o nejbobrotimčjfít žeUichUMarie Pmmy, hrabe) ochraUčemůj

,80fefe! 39. nebolo niťbt) jeíftě slýchúUo, abl) neon! potěífen býwal, kdož kU ímé

pomoci fe uteřl a Ton ochranu mobíebdmaí.

S touto bůměrou pťichúztm pfeb tmúf Twou, abych se ti co nejmeoucněii

obpotučií. Nch! nechtěj pobrbnouti profbami mami, bomnělť) Dtče Spasitele,

ale příjmů je miíoftimě a mofígš ii. 211mm"
1. ERebčIeprmní w postě fe cti 40benníbo poftu, (proče3 i m1) 40 bní fe

poftiti máme), a mítč3ftm£ Krista Ježťsse :nab pofuffitetem, zlým dUchem. Saro Krista
Sešíífe pofouffeí, tak [)[ebi i ndG poťouffeti a ob fpoíečnofti 6 Sbohem obmrátiti; awssak

into Řriftuo sBáu jemu oboru!, máme i m!; ftatnč fa3běmu pofuffení oboIati. Profba a
mítč3ftmínab každým pofuífenfm ímenomitč proti sw. ftnbíimofti :: čiftotě; mobtitba
! neiblaboííamenějffí $anně ímarii.:

„S)Íeímíme nitbt) 3a ne'tobo profiti o iafoufi miíoft, Ieč ftomu fIabeme mómiuťu:
„„Bakli fe to BobU líbi" " aneb pobobnou. “

913.am. Wr Španělů; múroční památfa 3á3račnébo objemenífe *Banm) Marie
r. 1449, při fteré3to ílamnoíti pofub mnohé bobrobiní proťaguje 3bo3m')m ctiteIům swýUr
mocná nebes Králowna.

2. sBonbčtí (msse ím. 3a buffičů), obětui a 3íífúš ptnomocné odpustkh a tak

fa3bí) jim) ponbčteť).

„G(tídi buffe meííh') 'pofoi frbce m mobiitbě o nřiafou miloft, jeto dobrým
3namením, še ii Bůh jiš wyslyssel nebo to br3fé bobč whslhssi.“

$. M. Wapež Urban II. 3amebl fe cti neibIaboíIameněiífí 913mm) Marie pked:
mlUwU (prqfací) přeb po3bmibománím gnčifcí o ŠEmmě Marii.

3. xSw. KUUhuth (Kunegundís), panenffe'chotipaniďe'bocífařefm. Sinořidga.
Nejwzúcnějssi perle ieiíbo panenffébo ffperťu bon) bítčeí Iáífa fe Krřstu Jržťssi, a f jeho
panenífé matce, raboftná poítuffnoít, potom, fťromnoít, stydliwost a přímětimoít; po úmrtí
swatého man3eía mítoupiía bo řehole, w m'3 fmatě a3 bo blažené ímrti 3ila — nebeffe'mu

ženichU fmému. '

MUozi tou3í po bofonaloíti, alewssak nebofabuíi tohoto 3úboucíbo potichu. To

pochúzi 3 toho, 3e fe mnobl') ii3 3a bofonatébo poflábá, patri ien neiaťou pobo3naft fond,
ale na polepffení žiwota málo bbá. Inf ncsmyssleťa ím. Runbuta. . . . Gbcemefli
i mt) oprambu bofonah'ymi býti, boinime uítatoičuě proti 3Ií)m nótlonnoítem frbce, proti
hřtchům, chybám a neboťonaíoítcm; bubme be3 přehání into w přítomnofti Boži 3imi,

cmičme íe beblimč w íbromá3běnofti moíte a l)!eBme me mííem můIi Božť bofonaíe pIniti.
513.91. Dpětne ftmr3eni bratrftma etapuh'ře Qarmeíitánífébo a íobotm' mófabt)

(óabbate'ne) ):. 1321.
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„iRefnn'Š nifbp mpfíiti, že jsi něco bořonatěbo učinit; nefmíš fe taťé niťbp [poto

iiti s iafpmíi ítupnřm botonaíoíti, na kterýš tě fnab mitoft 5Boží iiš poftamita, 'ponětoabš
ti Kristllš Pún aa wzor bofonatofti poítaroít neimpčífí botonatoít žBoba famóbo, tbpš
u ím. Mat. 5, 48 bt: Buďtež dokonalť, jako i Dtec máš nebefft')boťonatť) Mt.“

4. PťeUesseni oftatfův ím. Wúcslawa 3 Boleslawi bo “Bt-abl). Gtřeba, a tubtž
plnomocné obpuftfp me ím. SkapUltťi a tai fašbou jinou ftřebu.

_ Dneď začíná pobožnoft bemítibenní fe tti im. FrnUtisskaIaoetífébop
tai zwaUýdewťtUik mitoftnt').

<p. M. RorU 1135 zemťer meími líčení) opat b!a[;oí1aro.$Rupert, metíh') to ctitel
Rodičkh Božť, fteroužto úctou gaítoušií fi taf mpíofou učenoft; fteinou miíoít boíábíi i bIaboíI.
HermaU a albert ob Rodičkh Boží. Půst čtmero suchýchbnů (mobtitba za boínoít buebomníd)
íprámců). „Sladkost, kteroU něfteří w moblitbě pociťuií, pobobá íe mIe'fu, fterépoš 1an matta
bftěti, tai i KristUš Wu těm oámú, tboš prámě gačínait Sema ítoušitiJ'

5. Gm. Sana Soíefa z Kiťže, — plnomocne' obpufttt) (po zprúwť Boži) w fofte:
lid; řóbu ím. íšrantifffa. ze; prmm' čtmrteť (obpufth) pInomocne). .

P. sm. Roku 887 11910měfto Pařiž na přímíumu Rodičkh Boží oímoboaeno ob,
obležení pobanífpd; nepřátel.

„Modlith 'aemeebati, kdhš nás 58111)motá ke stUtkům Idfft) k bližnímu, není za:
nechuti mobtitbu, Uýbrž znamená to Ježtsse k můti Sešíífi ganecbati, totiš obepříti si bu

cbomní [[afti mointbt), abpebom zťskali iiue'bo Twinx: 23obu."

6. Pamútka sw. Koťeth, pannt) řehole Klarisinek, i jíou po aprátoě Boži w to;
fteIíď) Fraňtisskúnskýcb plnomocne' obpuítfp. Prwni páteř (bmoie plnomocné obpuftfp)
čtmero fltdypď; bnů (mointba aa [;oínol't bueboroníd) íprdmeů).

*Brůpoměů: „íšépe ieít ti čafto, že neiíi w mobtitbě mpífpffen, abp's k ní opět co
uejbříme se namrátit.“

913.212. Sw. Koleta na přímíumu šBoborobičft) obbršeía meIiEou miíoft, še

ocbabíou borlimoít w řeholi zase ošimiía.

7. Pamútka ím. Tomcisse Akwillfkého ti připamatuje:

„Wyrozuměnť pfímu fmatému bámá wíce mobtitba nešli namabám'J'
$. M. motu 1120 zwitězil řectt') cffař QIIeganber Cammenus nab $erffann, coš

mbččnčpřipiíomati fřeítané přlqumě nejbtaboííam. sBannp Marir.
8. GDrubánebčIepoftnt na oíramení $toměnění sBáně na hoře Túbor.
(6113.San z Boha učí: „Pilné obílubomání nemocných ieít neitratííf cefta k oo:

íašenf melifé botonatofti Eřefťanífe'.“

93. 2m. štáb Serditů (ítubů sBannt) Marie) siawť bneB památřu aafuoubem' nei:
btaboííameuěiffi *Bannt) EIRarie, wiz 23. [ebna.

9. Gm. Frantisska římffá nás učí: „MaUželkh a math) mají :bebtimě bům oba
ítarámati :: robinu, nifolim pat fe potutomatiJ'

513.M. motu 1553 zúzračné whswobozeni sw. Hřerkoxna Emiťiana z ottocttm'
m Castro novo, iež fe ítan ochranou “Banan Emca-ie.

Se ípotu pamútťa fm. Řateřinp Bononienské, pannt) řehole KlarisiUek, a plno:
mocné obpuítft) 1an 5. a 6. m foftetící) Frantisskúnských.

10. Sw. 40 mučennífů m Sebastě, patronů mntrmatofti to bobrém; nebot
kdhž jeben z nich mufami přemošen, gapřeI Krista Ježťsse, moinIi íe.oftatní, bt) se počet
jich naplnit — a Úte! pobaníft') moiíu, kterýž jich ítřešit, obrátit fe .a ftat fe ípqu B nimi
mučennířem Púnť. „Neustúle máme ptoííti 0 bar mptrmatofti xažxbo tonceJ'

$. EDI. SR. 1476 opětné ftmraeni bratrftma růžencome'bo za papeže Sištrx IV.
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1 „Nefmtš zanechati moblitbp pro ímé roztržitostij Pakťi ien fám neiíi topo
příčina, moblt fe bez přeftánt ímé obmpllé moblitbr), a tbpbps & íebe čaítěii mezi tím
muííl 6 roztržitosti boiomati, melifou bubeě míti adílubuď'

12. sm. Řehoťe papeže, plnomoené obpufttp ro 'bratrftmu Božského Srdce <Bežné.
„Pakli m moblitbč nečinlme, nešli že pokornť flečíme a neschopnost ímon fobe famt

pomoci ugndmúme, při tom Boba o pomoc wzýwúme, ieít to mpborná moblitba.“

13. „Nejlepssť proftřebet w čaB úplnébo opufítěnt ieít ten: ialo nugnt' w při;

tomnoft Boha a Swatých fe poftamtti a žebrati o almužnu ob iebnobo k hrubému a

bříme erdchúzetř, aš iíme mpílpfíeni. “
.M. W Ovettě (me ©paněllcb) pamútla plénef, to kterýchž$anna Maria

Ježťsse m Betlémě položila w jeíle.

14. „Iaté ffuttem tuto šebrotu můžeme promogomatt, kdhz bo chrómu ŠBt'mé
cbobíme iebnnmu Gmatému, brzo gas bo foftela jinému aalměcenébo."

513.M. W Římě fe bneě fond troit procefí fe cti $annp Marie ua pobefomdni

za rnffeďu mocnou ochranu proti nepřátelům. \

15. Neděle 3. poftm'. „Bez moblitbp nebube nilbo bloubo žiw ——po fřeífanífu;
tašbobennč muííme k tomuto tal potřebnému proftřebfu íabatiJ'

513.M. W Chartres (me 'íšrancii) průmob fe cti 915mm; Marie aa ocbrdnění
méfta r. 1568 přeb facfří.

6 „% iíble nemáš nilbp gabálett, abl) tě nečiítota, lterú fe m pífmě fmatém
(žalm 90.) nagúmá polehní Bábelítmí, neopanomala; nýbrž na tu bohu nejlíp je 6 iim'ym
w přátelftmí íe mprúžétiJ'

$. 2m. motu 1625 gamebeno baeG bratrítmo 7 boleítí Mariansiých w Gente'
(m 9?i503emffu).|

17. Swu ©ertrubp, pannp z Nřzozemska(jiná nešli 17. liftopabu).
„Gbcefli mlabtť neb bímla čiítotu zachowati, mufí fe anjel) fpolečnoftí \parowatu

?B. M: atolu 1583 bplo bnes mčftečto Beretta powýsseno na ítblo biflupffé.

18. Sw. EdUarda, trále a mučennílam %nglii.
„Nesmt taté tělu ímému lidwtitL"
$. M. motu 717 gaclnánčnf Gařtbrabu ob Iurlů [lt-ge přímlumu žRobičft)Božť,

jejižto obraz miloítnt') m průmobu bpl po mčítč noífen.

19. Gm. Sofefa, přítouna sBáne. $lnomocné obpuftfp m bratrftmu neiíněz

tčiffí Swútosti Dltářní, iai *BrašífoáIBíbeglEémtal i Ěenebiftinífém Božského Srdce $ónč
a Srdce BaUny Smat-ie, iařoš i me fm. SkapUliťi.

SB. M. Wamútka ím. Soiefa ie ípolu památlou *Bannp Marie, iafoš i ieit amo:

lení za Matku Božř zwýssUje melice poítamení fm. Sofefa. .
„Jesk to můle Boži, je nám na šimotě poíflá nejen taboít, ale i šatů.“
20. „Mladi libé mají íe beblimč marnmati zapálily/'
%. M. Sw. Jachima, otce neiblaboílam. sBannt)Marie, oílamuíe fe wssak

w nedťli mezi nanebemgetím *Bannp Marčr.

21. Sw. BeUedikta, flamnébo aatlabatele řúbu. $lnomocné obpuítfp w bran
trítmu nejímřtéjííí Swútosti Dltářní Ěenebiltinífém, a můbec mnem (po apráwč Boži)
w loftelícb ?Bcnebiltinítpcb, a na zbozUé noífení lřišlu ím. $enebifta.

„*Bafli ntcomé třefťanfítí fpnům [ml)m bobrébo wychowúni propůičuit,l1ubou

i oni bobtómi otci bíttám ímpm, :: tobinp třeftanífé po ceítácl; íprameblnofti třeíťaníté
hubou tráčetiJ'
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%. M. NokU 1319 gatošcni řehole „*Bamh Marie & horh Díimetffe'“ ga papeže

Sana XI. a Řehoře XI. skrze fm. SBe'rnarba ze Sieny.
22.4. nebčle poftni (zúzračUéuaíhceni 5000 libi nčfolifa chtehh)
„Wilobi libé mají čaftčji k ím. gpoměbi a k fw. přijímáni přiftoupiti, chtěiizíi

zachowati čiftotu son.“
$. M. Roku 1609 aágračné uabrameni řeholnice Marie de Herz'court to Sois

som (me íšrancii).
23. „meímime niřbh na febe fe ípolehali; nebot ieít to metife' poťufíeni stého

buchu, nás w iiftotu quIe'bati a pat zkaziti.“

EB.M. Roku 1452 uběíil papež Mikolúš V. obpuftfh na mffeďt) ímátfh Ema:
tianffé těm, kdož na anamenitě miíto poutniďe' Einsiedeln me Swýcaťťch putují.

24. „"Bol'uffeni nečifthch máme fe báli i to nemoci i w ítáří, ano tai Dlouho,
bofub buffe w nás je, ponřmabš 31h bud) neabršentimofti nehIebi ani na oíobu ani na čas
ani na mifto."

$. sm. Pťedwečer (mgz'lz'e) přeb ímátfem Bwčítomdni ?Bunnh meie zaweden
t. 715 ob ím. Řehoře, abhchom íe na prmni taiemftmi íme'homhfonpeni připramiíi.

25. gměítmúni Panny Marie. *Bínomocné odpustky w bratrítmu neifmětěiffi

Swútoski Dltářni (to obou), >8ošífe'ho Srdce $únč, Srdce Pmmy Marie, me fmaiém
SkapUliťi. —

„maš miIh Ježťš, Gluma Tělcm nčiněné, z Iáíth k nám boíeftnou fmrt kťtže
pobítoupiIJ' —

26. „Geben z neiíiftčjffich proftřebfů f zachowúltť čiftoth ieít ten, outrpnoít míti
6 iinhmi, fbhš ze ííabofti fleííi, a nitbh fe neehíubiti, že takowých hříchů jíme proíti, na:
opat poforně mhanámati, še mffeďolieft ien mitoft žBošiJ'

27. „Nemiti outrpnoft B chhbujieími iifte' znameni, še brzo Tami íe pro:

hřeffimeJ' —
513,M. RokU 591 (hhttě Hod Boži metiťon'očni) bh! poprmé to průmobu noffen

miloftnť) obra; ?Bohorobičfh a fm. LUkússe fhotowenť) na obmtáceni mffeho zlého.
28. „Dhtebně čiítoth neni metffiho nebespcčenítmi, 1an to, nebegpečenftmi fe nee

obámati; patli fe fbo nebojí, nebůměřuiíc fobě, wsseckoztratit."
29. Nedělc 5 poftni fmrtelná. „31h buch naftrčímá pramibeínč naífi ítabou

ftránfu, abh nás zkaziť.“
$. M W Bí'lbzlz's ive Sanelich památfa gdgračného zachrúněni me'íta r. 1367

; hrozného íha Muhamebdnífého.
30. „lehchom bobře sačaIi a bobře ufončili bilo naffeho sboťonaíománi, ie aa;

potřebí tažčobenně mssi fmaté nóbošnč bhti přítomna, pafti ien poněfub to ibe."
31. „Wýborný proftřcbet k zachowúnť čiftoth ieít, ražbou zloU mhfftenťu co nei;

břime upřímně a bez búzUě buchomnimu íme'mu otci íbčíiti a ničeho netaiiti.“

513.me. RokU 1152 w Bruselu w chrámu iBánč ím. Mikolússe neíčíítne' mnošftmí

gógračnč ugbramenhch nemocnhch ob weíiionoc aš fe bni ím. Sana Qřtitele.
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o v .
úmor! mudlltrb na merit ňřrgm .

WssenlohoUct roččrn'; Božel obětují SL'oběmn.—„m;ímé bobrě itutll; a mohlith mc utajení 5 Sešíffem Krřu

stem a wssemt abaěnúmi a imatúmi buffemi na nebi i na zemi ga mffedo to, co si Pún Ještš me fměm

BožskčmSrdci pťeje, imenomitě ale w tomto měítci na ten úmbílz abn'a miaftím 111Maha

gaakam žebnati a je přtb katířftmím chrěmitř ráčil, a ?“ bneífntpramč ben:

Den te cti Qbmlúlrtč

1 I. chčle nuit. aa gemrubnézachowáwúni fm. naftu; za fftaítně uffutečnční bůtesité
fm. Albina,b ., záťezitosti; na tající úmhsl kněze; aa iiftt') úítam ctibabnt'nb panen.

2 ím. Simplicia, na aaboítčínění pro utěšit) Božť w poííebuíd) hned) maíopuftu fpú
papeze, chmlé; 5a obítranční zlozwhku obzerstwť w 1 oíabč; za me!. břífíníř'a.

3 ím. Řunbutr), aa třeífanfté panny; na bobn') úmhsl matky; ga mbamu a jdi bitů);
cífař. pannu), aa obítranění poborlfení; aa úftam ctil). feíter ob sw. Kťťžew Gabča).

4 Pťenessenť fm. aa círtem fm. magi Cechoslowany; aa bratra a za robiče 1 tněae;
Márffamnmnč, za Iebtomágnébo manžela; ;;a iiftou robinu; aa tři diwk.h

5 ím. Kasimira, aa círtem fat. m PolskU; aa fiebnacenf rozkolného Slowanstwa; aa
Erdíemiccpolít., potepffem' 2 mIabífů; na tající úmnf! kněze; sa iiftébo manžele.

6 bít). Bedťicha, aa Iepffí gaóamamání poftu; ga cbíabnéba Eatoh'fa; aa 2 tobčm) we
biskupa, atmotu tř. mlagné; za 1 hřsss.., aby it Bůh Ua miIoít přijmouti ráčil.

7 sw.Tomússe aa učence tatoIiďé; za fffaftne' uíťutečnčnf bůíešité zúlezitosti; zn
altro., uč. círt., ímíření 2 bratrů- ,;a mnprofíení miIoftí Boži a ga obrácení manžela.

fw.JanazBohU aa řáb mííaírb. Bratří; aa fpotťt) Dobročinná; za + kněze; aa
zakl.ř.mil. Brt. fwornost w 1 buóomním bomč; aa zwlásstni miíoft Boži.

aa cbubinítmo; na úmysl baht-&')matfb; za nemocnou feftru; aa ga:
fbomaní poťoie a Iáftt) ro 1 dnchow. robině; za 1 míajnou terciáčfu.

aa čaítěíffí a b_obařmí přiftupomúní k sw. fmatoftem; abl) mtcc
bělm'fů na minici Púně pracomata; za rozmaťilé man5eíe.

za ožiweni bacha třeíť. me moiífu; za brzké zaťťzrni 1 bímčf sskoly;
aa cburame'bn tnčge; za bar praméba poanánt a patepffení 1 robim).

(,a im. Dtce; za břskuph; aa sskolh w Statii; za přerušení ná
sledkůpaborffeuf , ga bobně \vpfonání metifaa. gpomčbiw 1 farnoíti.

aa cirkew fat. we Španťlich; ga ftarffíbo bratra a izba rabína; ga
bar fpofoienoíti 1 mbomč; ga boíašem' pramé Iítofti k PúnU Bohuj

ga ťřveítanffémangcmy; na bobrí) úmtyíl mnm); aa mitaít obegřetnoíti
m řeči 1 oíobě; za přebítamené III. řábu írv. otce íšrantiíffa.

ga wojenstwo rafoufté; aa 2 bran-t; wojúkh; aa fíťaft. bobintu fmrti;
aa Božr pomoc, ga ím. trpělimoít a aa fftaft. bob.fmrti1 ofobč.

ga nárobní sskolh; ga 2 osobh, abl) fméba ftamu bůftoím) ziwot Webu),
za otce; aa úplné wttěžstwť nab fmětcm, tělem a báblem

za pumu) bra řebole fm. Benedikta; za fpaíuaubp bratrítma nei;
fm. Swútosti w EB., za 1 fněge; za bmaie mangele a Imatfu.

9 sw.FraUtisskh,
římíté wdowh,

10 ím. 40mučcna
nítů,

'11 ím. Wincence,
opata, muč..,

12 ím. Rehoře
Welk., paměť;

13 . sw. iRamíra a
íoubrubů muč.,

14 fm.ŽD?atiIbt),
cííařomns),

15 ím. Bongina,
mučenm'fa,

16 fm. Suíiúna,
mučenuíta,

17 fm.©crtrubt),p.
blb. Sarkandra,

13 ím. Gbuarba,
trate, muč..,

aa círtcm tatoIiďou m angliďu; aa bratra a za robiče jiského
knťše; aa. pronúflebomaně kněze.

l
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Božské Srdce Ježtsse! strze nepoffmrnčně Srdce Marie gBannt) obětují

DeU te cti ijwlůmě

19 sw. Soíefa, aa r'običe a mncboroatele; ga ofmfeení Iefjťoloújne'bo “manžela a
přítouna *Báně, fmlrem feftrp.

20 hp. Saebima, za fřeífanffé mmbománf bítef; za 2 úftamt) whchowaci a jejicbl
otce Bošč mob., přebftamené; za obrácení bratra na ceftu potání :: za 1- otce.

21 fm. Benedikta, aa řeboínítn; gayřáb ím. BeUedikta a bratrítmo nejím. Swútosti;
opat, za mIabétjo kneze a jeho matfu.

22 „jm. Řateřino aa přefošen! pobor[fení m towárnáó; aal2 oíobl) w blťzképři;
Gmohífó'pnhnm [ešitofti hrťchu zijlcr.

fmžBiftotinaa za řeíneflnictmo; za sstastné brzké uffutečnění biíešité meci' za
23 íoubrubů mně., bar 'Dueba ím., 3. oíobúm. '

24 sw. Gabriele, za bratrítmo ím. gůšence; za poíilnění a Uzdraweni chorého knčze;
archandťla, &“ btatrftmo U SUmůwh.

25 Rměítomúní aa mítřsítmj c(rfme frog aa tííaře talouífébo; za mnťořeněnízlo:
_ Mgrje, grantu nocníbo bejřem to 1 oíabč.

26 fm. KUstUťg, za,obrúcelťť rogfolmjd) Glomanů; za lepsst kťestanské mnebomání
mučennífa, bltťf m lehne cetné robině; aa Ieljfomášnébo manžela.

27 ím. žRupetta, aa Prqýgítantjfé sJlětnedlfo; za něfoIiE ofob, jenž mótečnoft míti)
biífupa, fat. 113gnají, abl) mice miIofti Božl neodpiralh.

28 ím. (žizta III., za odstraněni poborfíenl to círfmi jm.; za řeholní -bům :: je!)o
, papeže, nomébo přebítamenébo.

29 ím. (žuftaíia, za obchodUikUfatoIiďé; aa robinu bříme aúmošnou, nimi ale bíbs
' opata, nou; ga nemocného otce.

30 ím. Řmigina, za whchowaci úítatot) mojenfřé; za nčťoIiE oíob, jenž je bo mohli:
' mučenmřa, teb obporoučeto; za swornost toe 3 budjomníď) robináď).

31 sw. Nmosa, za zemřelé to btatrftmíd) čcskomorawských; &%gemřeté m apoffto'
protofa, tátu; za ípqupracomnffl) a příauimce „Skolh iB. S. %“

Modlitbrl.

Tobě wssecky mobíitbtj, práce a utrpení tohoto bne fpqu fe mífemi úmysly,

me tteríjď) fe uftamičně na oltáři občtuječ. Qbžwlússtš obětují Ti je za mišsie

to Emabagasfatu, jen; 8 mětfffm bůtagem bojoroati muff proti těm, kteťt je tona

búmaji za hlasatele Twého učení (faetři), než proti neměťícím jamíjm. £) Srdce
netonečné Iáífn [)obné! pobpotuj neohroženou nomíjďj fťefta'nů, popřej florou SEmřjeI)

[[uýů moc fažbíjtn bnem mětfjt, zmať onlady faleíjnřjcb Brattů _a sbromážď toe

Swém jebiném otočinci wssechUytt) btbné buffe, ješ tmt) nemčtt) aneb ![amajíct

pouta facířftmf ob nebo boínb montují. amen.
Břesladké GótbceňBanm) Marie Babiš mon fpdfou!

Swatý Michale, archaUdťli, swatt Cyrille a Methode, orobujte za nás!
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Božského Srdce Páně.

S povolením duchovní
vrchnosti vydává.

PLACIDUS .l. . MATHON,

kněz řádu lv. Benedikta v Raj
hradě.

Měsíčný list
apoštolátu mo

dlitby.M
[M

„Učte se ode Mne, ne
bot' jsem tichý a pokorný
srdcem, &tak naleznete po
koj duším svým.“K

„Jedenjest učitel
váš — Kristus.“

Mat- XT: 29— Mat. XXIV, 11.

Ročník11. Duben 1868. Číslo4;

Já jsem pastýř, dobrý pastýř.

%!: jsem pastýř, dobrý pastýř — V náručí Své nasytí tě
Volá. Kristus věrným svýní. Pravým Božským pokrmem,

Spěchej k Němu, kdo tak věříš, V němžto Ježíš Kristus skrytě
Zve tě hlasem laskavým. Mile dava Sebe všem.

Oko Jeho Božskou září Bloudíš-Ii, tut hned po hlase:
Tobě lásku zjevuje. „Já jsem cesta života.“ —

A ten úsměv Jeho tváří Víš, že pastýřova zase
Svatý klid ti zvěstuje. Zpět tě vola dobrota.

Rámě Jeho roztažené Proto spěchej, kdo tak věříš,

Kyne Tobě ochranou., K pastvě Božských milostí,
Nepřítele odežene Jež ti Kristus, duší pastýř,

Záštitou Svou přepevnou. Připravuje v hojnosti!
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Božský učitel povzbuzuje žáka svého, aby ne
odkládal pokanim.

Kristus: „Nebudete—lipokání činiti, všickni zahynete. “
Žák: Slovo Tvé, o Spasiteli můj! hluboce dojímá srdce mé a naplňuje

strachem a bázní duši mou; neb vím, že ono i mi platí, an i já jsem Tebe často
a těžce rozhněval; a nerád bych však zahynul, nerád bych od Tebe odloučen byl.
nerád bych v propasti pekelné u prostřed zavržených duchů celou věčnost trávil.

Krzstus: Nechceš-li zavržen býti, čiň pokání a obrat se, aby shlazeni byli
hříchové tvoji.

Žák: Ano, Spasiteli můj! já chci pokání činiti, já chci za své hříchy za
dost učiniti, prvé ještě nežli mne povoláš, abys ode mne počet 2 vladařství mého
požádal, neb vím, že bez pokání bych jistě na věky zahynul.

Krisms: A kdy začneš za hříchy své pravé pokání činiti? Kdy začneš mi
upřímným srdcem sloužiti?

Žák: Chtěl jsem již častěji začíti, posud však zdá se mi to příliš těžko,
ještě se mi mnoho překážek v cestu klade, ještě jsem slabý všecka vábení světa
přemoci, láska k světu mne posud ještě zdržuje; později však, až budu starší bude
mi to lehčeji pokání činiti, a proto mám za to, že se později celým srdcem svým
obrátím a za hříchy své zadost učiním.

_ Kristus: Bláznivě mluvíš, klameš sebe samého, a nebudeš-li nyní již po
kání činiti, jistě na věky zahyneš. Pověz mi, co bys soudil o takovém pocestném,
který maje před sebou tak dalekou cestu, která celý měsíc rychlého cestování po
žaduje, by si vždy myslil, „však já ještě k určitému místu půjdu,“ a tak po 20, 25,
neb i po 29 dnech k určenému místu nekráčel, nýbrž cestou opáčnou šel, bude on
pak s to jedním dnem vykonati cestu, kterou po 30 dnů konati měl?

Žák: Pocestný takový bláznivě jedná, neb za jeden den jistě nevykoná cestu,
která cestování 30 dnů požaduje, takový pocestný jistě v určený čas k žádanému
místu nepřijde.

Kristus: Takovým pocestným jsi ty; neb Stvořitel tvůj vykázal ti cestu
k věčnému spasení, a cestu tu máš po všecken čas života svého konati; budeš-li
nyní od cíle svého se odchylovati, nevynahradíš nikdy více, co nyní zanedbáš, nebot
ztracený čas nepřijde zas; nedomnívej se tedy, že vykonáš za den, co si po všecken

čas života svého konati měl.
Žák: Uznávám pravdu slov Tvých, uznávám, že bych nemoudře a pošetile

jednal, kdybych se onomu pocestnému podob-ati chtěl.
Kristus: A co bys soudil o takovém učenníku, jemuž popřál otec lhůtu

jednoho roku k naučení se rozličným potřebným věcem, když by učenník ten si
myslel, však já se ještě dosti naučím, a tak větší část určeného času jen hrou a
prostopášnosti trávil; naučí pak on se jedním týdnem všemu, čemu se po celý rok

pilně a pozorně učiti měl?
Žák: Učenník ten neučiní otci svému zadost, a otec ho za jeho nedbalost

jistotně pokárá; nebot an otec po celý rok na něho nakládá, má i učenník po celý
rok pilně a pozorně se učiti.

Kn':stus Tak jest zajisté tomu; učenníkem tím však jsi ty, Otec tvůj ne
beský na svět tě poslal, abys zde se učil jeho znáti a milovati, umění tomu máš
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se učiti po všechen čas svého živobytí, an Bůh. Otec tvůj, proto tě na zemi nechává
a tebe zde živí; běda tobě, nebudeš-li po všechen čas svého pobytí zde pilně a
dobře se učiti, nebot co nyní zanedbáš, později nevynahradíš, an každý den zvláštní
úlohu tobě ukládá. — Kromě toho co myslíš, že učiní otec, uvidí-li, že syn jeho
čas k učení určený jen maří?

Žák: Otec sotva bude čekati, až by všechen čas k učení určený pominul,

nýbrž uvidí- li, že syn jeho se učiti nechce, nenechá ho čas mařiti, nýbrž ho po
trestaného jinam pošle.

Kn':stus A nebojíš se, že i s tebou Otec nebeský tak naloží,' uvidí-li, že
již značnou část svého života si promařil, nečině toho, k čemu tě pcslal, že tebe
u prostřed ,dnů tvých zavolá a potresce?

Zák: Ano uznávám, že jsem trestuhodně jednal, nechtě činiti toho, k čemu'
poslán jsem na ten svět; proto chci věrně konati všecko, co Bůh ode mne žádá,
chci se celým srdcem k Bohu obrátiti.

Kmtns: Pravíš, chci, obci a posud nic takového nečiníš, zůstáváš posud
na své staré cestě, ve starých hříších.

ák: Pravda jest, že jsem posud ještě upřímně nezačal Bohu svému slou
žiti; ale nyní již nebudu dlouho odkládati, budoucí týden jest den mého narození,
jest můj svátek, na ten den úplně obrátím.

Kristus: Budoucí týden? Aj kdo pak tě o tom ujistil, že se budoucího
týdnu dočkáš? Nebojíš se, že se i tobě řekne: „Bláznel této noci požádá
se duše tvá od tebe!“ Nevíš,že praví toběBůh: „Dnes-li uslyšíte hlas
můj, nezatvrzujte srdcí svých.“ Jak snadnose může naplniti, nezačneš-li
ještě dnes, v tomto _okamžení, Bohu sloužiti, výhrůžka:„Hledati mne
budeš, ale nenalezneš. Volal jsem toho, a odpíral si,“ vztahoval
jsem ruku svou, a nevšímnuls si, pohrdls všelikou radou mou a do
mlouvání mého zanedbal jsi, proto ijá k tvému zahynutí smáti se
budu.“ Protož pamatuj si: „Bezbožník, když se chce káti, nemůže,.
proto že se nechtěl káti dokud mohl!“ Pravíš, že začnešaž budoucítýden.
Zdaliž pak i Bůh začne budoucí týden býti nejsvětější, nejvýš spravedlivý? Zdaliž
teprv budoucí týden začne Bůh býti tvým Pánem a Stvořitelem, tvým nejvyšším
dobrodincem? Zdaliž není Bůh již nyní lásky nejhodnější bytost? Proč tedy
nechceš již nyní ho nade všecko milovati?

Žák: Uznávám o Pane můj, že bych neměl již déle odkládati, předce však
se mi zdá, že když o několik dní ještě později začnu, proto nebudu snad na, věky
zavržen; vždyt lotr se teprv na kříži polepšil, a předc jsi mu ráj přislíbil.

Kristus: Ovšem, že lotr se teprv na konci života polepšil a předce ráj do
sáhl, to však se stalo neobyčejným spůsobem; lotr ten “nebyl také tak často napo
mínán, jako ty;- on nepřijal za živobytí svého tolik milostí, jako ty; lotr dosáhl
milost -na kříži a hned ji přijal, tobě se uděluje milost ta již nyní, a ty ji při
jmouti nechceš! Ostatně věz, že jest nesčíslné více těch, kteří pravé pokání ne
učinili a zahynuli, nežli těch, kteří na posteli smrtelné upřímně se polepšili. Zvlášt
ti, kteří úmyslně pokáním odkládají, skoro všickni bez pokání umírají. Jistý světák
též vždy iíkával, že pokání učiní prvé než umře. I stalo se, že těžce onemocněl
Přátelé ho povzbuzovali ku pokání, on však jim odpovídal, „vždyt já ještě neumru.“
Nemoc se zhoršila, známky smrti se ukazovaly, přátelé zavolali kněze, nemocný
však mu pravil: „Račte zítra přijíti, chci se pak vyzpovídati.“ Kněz přišel dru

7*
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hého dne. _Káže nemocnému še zpovídati, nemocný neodpovídá, kněz napomíná,
nemocný zvolá dušeným hlasem: „Hříšník oči otevře a zoufá“ Kněz po
vzbuzuje k důvěře. Nemocný odpovídá: „Hříšník bude skřípěti zuby a
ste kati se.“ Zpovědlník nemocného těší, povzbuzuje, prosí. Nemocný vší silou
zařve: „Hříšník zahyne se vší nadějí svou“ a vypustil ducha. Takový bývá
konec toho, který odkládá pokáním.

Žák: Hrozný byl konec toho hříšníka, ale tak zatvrzelým já nebudu, já
alespoň vzbudím ještě v pravý čas dokonalou lítost nad hříchy svými.

Kristus: Vzbudíš? Myslíš, že to ti bude tak lehko? Budeš to uměti?
Proč to nečiníš již nyní? Bude ti snad lehěej později hříchy své nenáviděti, až
ti ještě pevněji na duši přirostou? Nyní se ti zdá těžko menší břímě hříchů
svých 5 duše složiti, pak až se jejich počet ještě rozmnoží, a ony se v duši tvou
ještě více zažerou, potom myslíš, že snadněji bude jich se sprostiti? Nyní, dokud
zdráv jsi, myslíš, že nemožno jest, se napraviti a za hříchy zadost učiniti a pak,
když slabotou nebudeš moci žádným údem vládnouti, potom chceš napravovat
hříchy své?

Žák: Přesvěděen o pravdivosti slov Tvých nechci již ani na budoucí týden
odkládati, nýbrž hned zítra ráno chci zaěíti věrně Bohu sloužiti a život svatý
podle vůle Boží 'vésti.

Kristus: Podobně jako ty mluvíš, mluvili tisícové těch, kteří nyní v pekle
se trápí, i oni chtěli vždy zítra začíti, a dnes přišli do pekla; nechceš-li, aby se ti
podobněvedlo:„Neprodlévej obrátiti se kPánu, aniž odkládej den
ode dne; nebot náhle přijde hněv Jeho &v čas pomsty rozptýlí tě.“

Žák: Pane! pomož mi, již začínám, neopouštěj mne! Již nyní nenávidím
všecko zlé, již jdu konati dobré . . . .

Kristus: Setrvej až do konce a spasen budeš.

Vítězství cirkve.
Černými se mraky blankyt kryje,
hrozné ticho šíré po hladině,
po níž koráb ku přístavu plyne,
veslo řídí stříbrem krytá šije.
Zhoubný vichr ve hlubinu ryje,
plavců plet se děsně k starci vine,
hruď se úží, naděj spásy hyne,
nejisté, zda loď se nerozbije. —

Starce jímá svěřených mu spása,
veslo pevné jistou rukou veda
„vzhůru lkejte,“ svatým zvukem hlásá,
„Bůh svých věrných prosby zklamat nedá.“ -—
A hle Pán jen zlostné bouři kyne,
koráb opět klidně v přístav plyne. '—



II. Třída ve „Škole Božského Srdce Páně.“
vuv!

Bratrstvo nejsvětejs1hoSrdce Pána Ježíše.
(Pokračování.)

„Vážiti budete vody s radostí ze studnice Spasitele.“
Isa. 12, 3.

1. „Vnikej hodně hluboko v útroby mé,“ tak vybízel sám ukřižovaný Spa
sitel náš sv. Angelu z Foligny, „a proskoumej Srdce mě! A co medle v něm na
jdeš? — Lásku a opět lásku!“ — A jakým spůsobem bychom i my tu jeho pře
nesmírnou lásku, láskou odměnou spláceti mohli, neklamná pravda sama takto
vyslovuje: „Učte se ode mne; nebot jsem tichý a pokorný srdcem.“ (Mat. 11, 29).
Tedy uásledováním Srdce Ježíšova splácí se jeho nesmírná láska; a to následování
jeví se nad jiné ctnosti tichostí a pokorou. To však velmi krásně blahoslavená
Margarita takto vyslovuje: „Vybízuji a zovu vás, abyste vždy více nejsvětější Srdce
Ježíšovo následovali, které, jak důvěřuji, vás od sebe nezamitne, pakli jinak na
jeho dobrotivost důvěřovati budete. Mát zajisté veliké zalíbení v tom chudým
duchem dobrodiní prokazovati, a vyučovati ty, kteříž touhu mají, ve škole jeho svaté
lásky prospívati. Proto právě nás ustavičně zove, abychom jako on tichými a po
kornými byli srdcem. Domnívám se tedy, že nemůžete niěehož činiti, co by jistěji
jeho přátelství vám získati a žáky jeho učiniti mohlo, jako to, budete-li v pravdě
tichými a pokornými; pokorni totiž s onou pravou pokorou, která se nakloňuje
k tomu, aby se každému ráda podrobovala, a to malé pokořování, které se s ní
potkává, vesele a dobromyslné snáší, a při tom si nestěžuje, se neospravedlňuje,
nýbrž vždy myslí, že mnohem více zas10uži1a. Takto vás nejsvětější Srdce Ježíšovo
upokojí, když se jemu tak zcela odevzdáte, že budet ono pak znakem vašich očí,
světlem vašeho poznání, hnutím vaší vůle upomínkou vaší paměti, celou láskou
vašeho srdce; tak sice, že necháváte pak toto nejsvětější Srdce dle nejdobrotivějšího
zalíbení svého s vámi vládnouti. Nezadržujte jemu zcela ničehož, leč tu touhu, že
se chcete jemu zalíbiti a je nade všecky věci milovati. Zapudte všeliké výmysly
samolásky a ohledy na sebe; nebot onit jsou přečetuými překážkami, které'se pů-'
sobení milosti v duši vaší na odpor stavějí. Chcete-li nejsvětější Srdce Ježíšovo
v pravdě uctiti, svěřte mu všecko, co činíte a trpíte, obětujte mu všecky své
skutky, aby nad nimi panovalo, a k svému zalíbení obrátilo. Ve všem, co konáte,
a ve všem, co s vámi se potkává, se vždy sjednocujte s jeho svatými úmysly.
Sbudujte sobě v tomto klanění nejhodnějším Srdci svůj příbyteček; uschovejtež tam
všecky své malé starosti a odpornosti, všecky zajisté mírem budou oslazeny; na.
jdete v něm lék proti všemu zlěmu, sílu ve všech slabostech a útočiště ve všech
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potřebách svých. Ještě jednou Opakuji, mějte Boha na zřeteli a ne sebe. Čím více
se od sebe vzdálíte, tím více se k Bohu přiblížíte. Právě tou měrou se o vás
starati bude, jakOu vy sami sebe-zapomínávati budete. Přičiňte se ve všech věcech,
v Ježíše, lásku vaši, a sice v Ježíše ukřížovaného se přetvořiti. Uěiňte to z lásky
a pro lásku. Budiž heslem vaším: „Láska mne přemohla; onat samojedina at
vládne srdcem mýml“ — atd.

.s**

Slova ta jsou hlas z výšin nebeských, jako plamenné jiskérky srdce láskou
nejsvětějšího Srdce Ježíšova rozniceného! Blahoslavená žákyně Srdce Kristova, a
vyvolené učitelka úcty téhož Božského Srdce uvádí duše zbožné, jakby hodně hlu
boko vnikati mohly v útroby lásky ukřižované, jakby láskou Srdce Páně rozpáliti
měly srdce své ledovité; jakby dle téhož Srdce měly býti tiché a pokorné, jakby
s radostí z tohoto nejsvětějšího Srdce, co ze studnice Spasitelovy, vážiti měly vody
spásy, vody útěchy a radosti! —

2. Není možná, aby věřící duše na nejsvětější Srdce Ježíšovo okem víry
se dívala, a při tom se neměla pohnuta cítiti, aby jemu podobna se stala. Či snad
nadarmo volá Pán: „Učte se ode mne, nebot jsem tichý a pokorný srdcem?“ Ano,
jeho nejsvětější Srdce jest sídlem a středem všeliké lásky, 'a tím též sídlem a
středem všech boholidských ctností a dokonalostí; ale právě proto jesti též nej
skvělejším a nejvíce k následování vzbuzujícím vzorem všeliké ctnosti & svatosti.
Vždyt jest to srdce pravého člověka, a proto všecky ctnosti a dokoualosti, které
v něm jako v nevyvážitelné studni uzavřeny jsou, pro smrtelníka tak povzbuzujícím
a důvěrou naplňujícím spůsobem se jevějí. Bylo-li toto nejsvětější Srdce v čas
vezdejšího putování lidem nejlíbeznějším příkladem pokory, tichosti, trpělivosti, po
slušnosti, odevzdání-se do vůle Boží, odtrhnutí se od věcí vezdejších, svaté chudoby,
čistoty, útrpnosti, milosrdenství, smířlivosti, slovem všelikých ctností: jestit jim
nyní mnohem více, kdežto v oslaveném svém stavu dlí pod nepatrnou spůsobou

„chleba v nejsvětější Svátosti Oltářní. Svatá Klara z Assisi ve svém čtvrtém psaní _,
„„o tomto píše blahoslavené Anežce, dceři krále českého, Přemysla Otakara I. „taktoš
“„Nepoškvrněný Beránek jest lesk velebnosti, světlo věčného světla, a zrcadlo bez
poskvrny. Pohlížejte každodenně-do toho zrcadla; pozorujte v něm často tvář svou.
abyste zevnitř i vnitř rozmanitými květinami všelikých ctností 'ozdobila a se při-'
odila zlatohlavem, který dceři a nevěstě Nejvyššího přísluší. () nejmilejší! bude
vám dáno s milostí Boží, abyste ráda v tomto zrcadla s'e shlížela. Pojdtež a viz
tež tu přede vším toho přesladkého Ježíše, jak leží v jeslích v největší chudobě,
zavin-ut v chatrné plénky! O podivuhodné. pokoro! o překvapující chudobol Král
andělů, Pán nebes i země leží v jesliěkách! U prostřed toho zrcadla rozvažujte tu
blaženou chudobu sv. pokory, pro kteroužto z lásky přemnoho ráčil trpěti. Konečně
na nejnižším díle zrcadla rozjímejte tu nevýmluvnou lásku, z které se na ,dřevo
kříže nechal přibiti a potupnou smrtí ráčil zemříti.“ — Tatéž a ještě větší chu
doba se jeví v nejsvětější Svátosti. 'Již ne nepatrné hrubé plénky jej tu zavinujou,
nýbrž jeho Božství i člověčenství zastřeno tu malinkou spůsobou chleba. Za svého
vezdejšího putování volal: „Ptáci nebeští mají svá hnizda a lišky doupata, ale Syn
člověka nemá, kam by hlavu sklonill“ (Luk. 9, 58); a to vším právem, v cizím
chlévě se narodil, na cizím kříži skonal, v cizí hrob byl pochován. Avšak v nej
světější Svátosti Oltařní jest jeho chudoba tak přenesmírná, že k tomu povždy trva
jícího zázraku potřebí; aby v ní dlel Pán nebes i země, jehož nebesa nebes obsáh
nouti nemohou, jemuž se klanějí anděle, jenž v slávě nebeské sedí na pravici Boha.



-—103—

Otce, dlí tuto pod nepatrnou částkou chleba v chudobném kalichu, v dřevěném pře
často již sešlém stánku; a celý kostelíček bývá tak'chudý, tak opuštěný, tak osa
mnělý a jako vězení uzavřený! A tu zůstává Pán véčné slávy! A proč? proto, že
jest to vše tak nesmírně chudé! — Svatý Pavel s úžasem volá při rozjímání vtě
lení Syna Božího: „Sebe samého zmařil, přijav spůsobu služebníka, ku podobenství
lidí učiněn a v spůsobu nalezen jako člověk!“ (Filip. 27). Co mám však říci
o zmaření jeho v nejsvětější Svátosti Oltářní! Při vtělení svém měl na sobě ale
spoň spůsobu lidskou, v nejsvětější však Svátosti pod rouškou chleba nejen Božství,
nýbrž i člověčenství skrývá. Může-li býti ještě většího zmaření, větší chudoby,
větší pokory? Nyní, po vykoupení našem, po oslavení svém, přijímá neobmezený,
neskončený, věčný Syn Boží na sebe bezživotnou spůsobu chleba, aby v ní s námi
se mohl svátostním přijímáním sjednotiti! Právě v této Božské Svátosti jesti jeho
klanění-nejhodnější Srdce nevyvážitelnou studní všech ctností! V této Svátosti nej
vyšší žije Srdce jeho život skrytý, tichý, nepoznaný, od největšího dílu lidí ne
všimaný, ano i pronásledovaný, všemu padoušství vystavený; život poslušnosti, sebe
obětování, modlitby, tichosti, lásky, pokory, zvelebování Otce nebeského! — Život,
který každou citlivou i jen poněkud rozjímací duši roznítiti a k následování mocně
pohnouti musí. Se zahanbením se vyznávám, že jsem bohužel! toto vše až doposud
tak málo rozjimal; právě proto jest mé srdce tak, až k zděšení, nepodobno tomu
Božskému Srdci! O kdybychom, totiž já pisatel, a ty čtenáři, hodně hluboko vni
kali v útroby nejsvětějšího Srdce Ježíšova, jak by to muselo zcela jinak se srdcem
naším vyhlížeti! Ze naše srdce jest tak pyšné, nedotklivé, mrzuté, netrpělivé, ne
umrtvené, neposlušné, světské, lakotné, ledovité; ach! to pochází jedině od toho, že
se v zrcadle nejsvětějšího Srdce Ježíšova nic nezhlížime, že nic nevnikáme do jeho
útrobi; a pakli někdy o tom snad přemýšlíme, děje se to tak, jak sv.Jakub
], 24 píše: „Přirovnán bude muži spatřujícímu obličej narození svého v zrcadle,
nebo vyhlédl se, a odešel, a hned zapomenul, jaký by byl.“ — Dejme ruku na
srdce, mluvme si upřímně do duše, bylo by možná při rozjímání toho tak tichého,
trpělivého, věrného, milujícího, smířenlivého, zmořeného srdce, abychom tak nečisté,
naduté, neukrotitelné, mstivé, chlípné, nevěrné, nevěřící, chladné, mrtvé, v hříších
hníiící srdce měli?! Nenaříkal-li Pán vším právem v zjevení svém blahoslavené
Margaritě, že toliko zapomínáním, nevděkem, pohrdáním, nepoěestnostmi, vlažností,
svatokrádeží, rouháním a ledovitostí se jeho neskonalá láska splácí! — To však by
se nemohlo státi, kdybychom, ty a já, měli více víry, a více si rozjímali nejsvětější
Srdce Ježíšovo v nejsvětější Svátosti Oltářní; a kdybychom to strvanlivě činili, ,
muselo by se vypluiti, co jistý učitel duchovní píše: „Pravá ctnost a boha
bojnost jistě zkvěte, kde se Božské Srdce Ježíšovo v pravdě ctí;
jak při jednotlivých lidech, tak při rodinách ano i při celých
osadách; avšak pravá. úcta. spočívá. přede vším v následováni
ctnosti toho lásky nejhodnějšiho, nejsvětějšího 8rdoe!“ — Svatýpro
rok dí: „Vážiti budete vody s radostí ze studnice Spasitele.“ Věřící tedy musejí
vážiti, a sice neumdleně, s radostí vážiti ze Srdce Ježíšova, z té studnice spásy,
všecky ctnosti, a doslovně se splní, co Pán přislíbil blahoslavené Margaritě takto:
„Ujišťuji tebe, že se Srdce mé rozšíří a poklady milostí svých v hojnější míře udílí
těm, kdož jemu sloužiti budou a se přičiní, by i jiní totéž činili !“ —

3. V tom výhradně spočívá pravá úcta nejsvětějšího Srdce Ježíšova, že ná
sledováním ctností jeho poznenáhla v něho se přetvoříme, že se, jak dalece podle
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míry milosti nám jest dáno, se stáváme jako Kristus Pán, aneb jak apoštol velí:
„že cítíme v sobě totéž, co cítil a cítí v Srdci svém Pán Ježíš.“ (Filip. 2, 5). To
však jedním nábožným vzdechnutím, jedním přemáháním, jedním vítězstvím nad
peklem se nedosahuje, nýbrž ustavičným-se cvičením. To se děje v duši právě tak
jako při vzrůstu tělesném. Jak maličký byl jsi, když jsi uzřel světlo vezdejší! ja
kého tu opatrování a krmení, nežli jsi mohl samostatně státi na nohou, nežli jsi
prvních učinil kroků; jak často jsi tu padával, se obrazil a plakal; však cvičením
ustavičným a pokrmem přiměřeným jsi vzrostl ve velkého silného člověka. Tak to
chodívá též i v duchovním životě, proto dí sv. apoštol: „Pravdu činíce rostmež
v lásce všelikterak v tom, kterýž jest hlava, Kristus, skrze něhož všecko tělo při
slušně spojené a svázané po všech kloubích posluhování, podle působení v míře
jednoho každého úda béře zrůst těla k vzdělání svému v lásce.“ (Efes. 4, 15).
Jedním přemáháním sebe přikročuj k druhému, a všecky ty jednotlivé ctnosti, jež
podle příkladu Kristova konáš, budou tolikeré kroky, jimiž v duchovním životě po
kračuješ ; tímto přemáháním vyvine se tvá duchovní síla, láska Kristova tě pod
poruje, aneb jak apoštol dí, ty rostež v tom, který jest tvou hlavou, totiž v Kristu
Ježíši. Dítě, čím se stává větším a starším, tím více se v jeho tváři vyrážejí
tahy tváře otce a matky, tím více se jim podobá v chůzi, v řeči i v celém si po
čínání ; — říkává se, ono se potátilo, jakoby jim z _okavypadlo. Nápodobně to
musí býti i v duši tvé, čím dále tím více se musí podobati Pánu Ježíši, až by
Kristus utvořen byl v tobě. (Gal. 4, 19). K tomu nalezáš ale v jeho nejsvětějším
Srdci nevyvážitelnou studni všech milostí, kterýmiž v ctnostech prospívati máš, až
se v srdci tvém utvoří Kristus, až dle míry milosti jsi co možná Kristu nejpo
dobnější. — Aby se tato úloha tím snadněji dosáhnouti mohla jsou bratrstvu nej
světějšího Srdce Ježíšova od církve sv. přehojné odpustky udělené, že se věrnému
ctiteli i v tom ohledu doslovně vyplňuje slovo proroka řkoucího: „Vážiti budete
vody s radostí ze studnice Spasitele.“ O tom ale příště.

Bratrstvo sv. Michala.
(Pokračování.)

III. Výhody bratrstva..

Mimo veliké zásluhy pro nebe a neocenitelné zalíbení Ježíše Krista, jež
si každý zastavatel sv. stolice vydobývá, může se spoluúd bratrství sv. Michala
ještě následujících odpustků účastným státi:

l. plnomoonýoh: a.) v den zápisu, když svátosti pokání a nejsvětější
Svátosti Oltářní přijal; b) ve slavnost nepoškvrněného Početí Panny Marie, co nej
hlavnější ochranitelky bratrstva; o) ve slavnost sv. Michala archanděla; &) jednou
v měsíci na kterýkoli den;

2. neplnomocnýoh: odpustků 100 dní na každodenní zbožné vykonání
modlitby bratrstva; odpustků 100 dní za každý dobrý skutek ve prospěch bratrství
vykonaný. —— Všechny tyto odpustky'mohou se i duším v očistci přivlastniti.

Dálecovýhodyspoluoudůslušípoznamenatiúčastenství, jaké na. četných
obětíoh mše sv. berou. Sv. Otec ustanovil totiž, aby se v kaple seminářePiova
v Římě každodenně mše sv. sloužila za ty, kteří příspěvky peněžitými, službou ve
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vojšti aneb spisy sv. stolici obraňujícími, dobrodinci téže sv. stolice v nynějších
nesnázích se stali. Sv. Otec sám obětuje častěji, jak to sám dosvědčuje, mši sv.
za ony věřící, kteří jemu jakýmkoli spůsobem nápomocni jsou. Kdo se tedy za
sv. Otce modlí a k potřebám církve sv. přispívá, třebas měsíčně toliko 1 krejcar,
ten má podílu na všech těch obětích mše sv. zde i na onom světě.

IV. Zřizování toho bratrství.

Bratrstvo sv. Michala jest již ve všech diecesích či biskupstvích schváleno
a zavedeno a pro řízení jeho záležitostí jest u každé biskupské stolice zvláštní vý
bor ustanoven. Duchovní správec, který jmenované bratrství zaříditi miní, má
toliko, poučiv lid o účelu a záležitostech jeho, přistupující do zvláštního seznamu
zapsati, milodary od nich přijmouti a každoročně asi dvakrát o zdaru bratrství
prostřednictvím příslušícího děkana neb vikáře ordinariátu zprávu dáti a milodary
tamtéž odvésti, odkudž vždy k arcibratrství do Vídně se zasýlají.

Ke snadnějšímu sbírání týdenních neb měsíčných příspěvků má býti vždy
asi mezi 10 oudy jeden sbíratel, který milodary od jednotlivých vybírá a je pak
představenému bratrství (obyčejně duchovnímu správci, ač isvětský velmi dobře
tento úřad zastoupiti může) odevzdá. Takovíto sbíratelé (neb sbíratelky) nejsou
nevyhnutelně potřební, zkušenost ale učí, že zájmům bratrství nad míru prospěšni
jsou, an mimo jiné výhody lásku k sv. církvi a k viditelné hlavě, jak v sobě tak
i v jiných živí a podněcují. Proto kde jen poněkud mohou se ustanoviti, nechat
se ustanoví.

Tot jest to nejhlavnější, co věděti třeba o bratrství sv. Michala, ustanove
ném k ochraně sv. apoštolské stolice v Římě. Tento spolek zasluhuje, aby právě
nyní všude byl uveden a k čilému životu povzbuzen, kdekoli se věrné dítky svaté
církve “nacházejí. Pravdivé jest zajisté slovo jistého časopisu („Katolík“): „Spolek,
který za cíl si vzal, podporovati sv. Otce, hlavu to veškerého křestánstva, musí
ode všech katolíků celého světa za první a nejpotřebnější uznán a podporován
býti tak dlouho, dokud nynější nesnáze papeže trvají, protože my co věrné dítky
žádné nutnější a světější povinnosti nemáme, jak, abychom našemu pronásledova
nému a utiskovanému otci ku pomoci spěchali.“ Zkušenost dokazuje, jak zavádění
a obezřetně řízení tohoto spolku mocně budí a sílí přítulnost a lásku ke sv. církvi
a její hlavě. Jak potřebný jest takový spolek právě za našich dnů, pravé víře a
křesťanským mravům nejnebezpečnějších, o tom musí býti každý dostatečně pře
svědčen, kdo řádění světa pozoruje, a to tím více, an vše to nynější zlé na krutější
zkoušky poukazuje, kterým věrný katolík v příštích dnech podrobiti se bude museti.
Jak soudí o podporování sv. Otce nejosvícenější mužové, uvedeme příště.

MAWWW!

Úryvky z nejnovějšího slavného boje pro papeže.
Následovně píše jeden 661elý stařec, který sobě neobtěžoval, ve vojsko pa

pežské ve svém vysokém stáří vstoupiti. „Od časů bratří Machabejsky'ch, myslím
nebylo takových reků, jakými se ukázali vojáci papežští. Všichni bez výminky jsou
jedno srdce, jedna duše; 24 hodin třeba bez jídla konají cestu a jsou při tom předce
veselého ducha,.a pokojně kráčejí do ohně! Jsou přesvědčeni, že Bůh zázračně je
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ochraňuje, jak se to stalo 11Pagnorea. Město toto bylo několika tisíci Garibaldianů
obsazeno, kteří dobře ohražení městskými zděmi chraněni byli; papežského vojska
se čítalo kolem 700 mužů. Za tři hodiny bylo město v rukou vojska sv. Otce, při
čemž z papežských jeden toliko padl, a 4 poranění byli, kdežto druhá strana 60
mrtvých a 113 zajatých čítala. Podobně se vedlo v St. Lorenzo, Farnese, Vallecorse,
Nei-vla, Monte-Libretti atd. Takřka všude bojoval jeden proti 4, a mnohdy proti 10
a všude zvítězili papeští s nepatrnou ztrátou. Monte Libnetti bylo obsazeno 3000
Garibaldianů, jistý poručík žene s 68 muži zuavů útokem na město, hájí se tak
dlouho, až kulkou nepřátelskou zasáhnut padne; i hned převezme jistý Bach, rodem
Němec, vrchní velitelství a drží se od 5. hodin z poledne až do 3. hodin ráno, když
ale vidí, že nesmírná síla Garibaldianů k městu táhne, opouští toto, vezma sebou
5 raněných a 10 zajatých. '

Budiž mi též dovoleno podotknouti, co jsem sám zkusil. Ještě se snad upa
matujete, kterak jsem byl nezdravým, když jste byl v“Římě. Vůbec přes celé živo
bytí netěším se pevného zdraví. Brzy se nedostávalo vojska; Garibaldské vojsko
ale pořád rostlo piemontsky'mi vojáky a všelijakou lůzou rozmnoženo, měli i. dělo
střelectvo a 16000 mužů silni blížili se Římu. Brány se sice upevnily, ale nedostá—
valo se vojska, které by všechny útoky Garibaldianů odrazilo, a kdyby je bylo odra
zilo, tak jim 'hrozilo nebezpečenství od Říma oddělenu býti.

Tu nastala povinnost osobně vystoupiti a to tím více, poněvadž od Monte
Mario, kde se Garibaldiani postavili, zahradami Vatikánskými noční útok se očekávati
dal, a noční hlídky mnoho vojska zaměstnávaly. I já jsem více neváhal s několika
známými, mezi nimiž Marchese Patrizi, dva mladí Borghese, Duca—Salviati'Aldobran
dini atd. a Francouzi z domova sem přišli svoji službu nabídnuli. Ibyli jsme ozbro—
jenia denně jsme byli zaměstnáni budto co hlídky aneb jsme konali stráž na baštách
Vatikánských. Od 3. hod. z poledne až do 7 hod. ráno konal jsem službu a takřka
vždy pod šírým nebem za studených mrazivých nocí a deštů a větším dílem bez
strážnického domku a předce jsem zůstal čerstvý a zdravý, jak kdybych měl nejpev
nější ždraví. A tak se vedlo všem. Čím se to stalo? Totě tím, že nám pomáhal
ten, který dopouští nemoc, ale též uděluje zdraví. Asi 6000 Garibaldianů se usadilo
a ohradilo v Monte Rotondo a v nedaleko ležícím Montana. V neděli dne 4. listopadu
započaly boj naši zuavové, Francouzi stáli v záloze. Garibaldiané měli krásné p0sta
vení, jsouce chráněni lesem a vedení piemontskými důstojníky; bojovali též udatně,
poněvádž většina pozůstávala z piemontských přestrojených myslivců. O 4. hod. byli
z jednoho postavení do druhého tlačeni a Montana brzy přišla do moci našinců.
Noc přerušila prozatím boj. Na naší straně bylo 60 poraněných a 15 mrtvých. 011
hod. když jsem se právě stavil na lůžko, bylo mi rozkázáno ráno o 6. hod. s vozy,
lékařem a milosrdnými sestrami se odebrat na bojiště. I zůstal jsem zhůru, bych
se mohl připravit a některé listy napsat. Ale o 3. hod. již pro mně přišly._ S-vý

_ chodem slunce byli jsme na určeném místě. Hle jaký pohled! Leželi tu našinci
mrtvi a poranění; Garibaldianů množství se strašně zpotvořenými tvářemi, s daleko
otevřenýma zoufajícíma očima a zatatými pěstmi. Našinci měli zavřené oči a leželi tu
jako ve spánku. První, na kterého jsem přišel, byl setník de Beaux; ještě denpřed
tím jsem s ním mluvil 'u dveří P. Rubillona u kterého ještě s jiným setníkem'u sv.
zpovědi byl . .. zmuživ se počal jsem svou práci vykonávati s nebohými raněnými,
budiž to přítel neb nepřítel. O 10 hod. mělo se opět započít. O 7 1/2 hod. podala
se Montana, a Monte Rotonda. 1400 zajatých bylo odzbrojeno a do Říma posláno
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i s celým dělostřelectvem. Na večer jsem se navrátil s jedním poraněným důstoj
níkem a poraněným nadporučíkem do Říma. Strašný den to byl pro mne, nejstraš
nější snad celého života. Milosrdné sestry byly též v ohni, jako naši kněží. Podivu
hodné jest téžto, že všechny provinice zůstaly papežovi věrny vzdor všem prostředkům
lži a přemlouvání je odciziti. O nezbednosti Garibaldianů nelze ani úplný obraz
podati. V kostelích páchají hrůzyplné skutky, obrazy 'a kříže třískají, svěcené
hostie nohami šlapou a kdo nechce s nimi držeti, bývá synem smrti. Všude prohla
šují republiku ve jmenu diktatora Garibaldiho.

Z tohoto vidíte, že se nám tak zle nevede, Bůh jest s námi; pro tentokráte
jsme osvobozeni, ale ještě není všemu konec.“

Svatý František Salesius.
Patron apoštolů modlitby.

(Dokončení) _

4. Prací a. bojem k vítězství.
Mladý hrabě František stal se, jak jeho nejvřelejší touha byla, knězem,

naproti všemu odpírání otcovu, který pro něho již bohatou nevěstu byl vyhledal. Ve
správě duchovní byl co probošt v Arnecy ustanoven, kde tenkráte biskup Ženevský
a kapitula jeho sídlela, vyhnáni byvše ze_'Ženevy od Kalvínů. Ačkoli ve vysokém
postavení věnoval se František celý spáse duší; na kazatelně, ve zpovědnici; u lože
nemocných ——v městě i na venkově. Jeho apoštolské horlivosti určil ale brzo Bůh,
jeho co výborného nástroje ve velkém dílu spasení lidského používaje, práci těžší
a statečnosti jeho přiměřenou. Vejvoda Savojský chtěl zavésti katolické náboženství
v kraji Chablaiském, odkudž již před 70 lety od Kalvinistů vytisknuto bylo, —
krásný to zajisté úmysl knížete katolického! — a sdělil své, předsevzetí ctihodnému
biskupu Ženevskému Gmm'er-ovz. Tento nemoha pro vysoké stáří apoštolskou tuto
práci sám převzíti, uložil ji mladému proboštovi Františkovi. Lidská moudrost nesli
bovala si mnoho výsledku ztoho podniknutí, ale toliko mnoho namahání a pronásle
dování a málo užitku. Avšak František podvolil se v důvěře na Boha té nesnadné
úloze, ze zarytých nepřátel církve — Kalvinistů — dítky věrné učiniti. „Prostý'
jako holubice a obezřetný jako had,“ bydlel v noci na pevnosti Allz'nges (čti Alinžé),
aby svého života byl jíst, a vycházel každodenně do města Toran, kde tenkráte bylo
sedm toliko katolíků, večer vracel se teprv zpět při povětříjakémkoli. Takto
chtěl obyvatelstvo, které náboženství katolické a jeho kněze v ošklivosti mělo, napřed
s pohledem na sebe obeznámiti a jejich zášt poněkud zmírniti; pak doufal i jejich
lásku a důvěru si vyzískati, aby přístupu měl k jejich srdcím. Mezi tím věnoval
ranní své hodiny posádce v Allinges-u a požehnání, jaké jeho každodenní kázaní,
podporováno zbožným jeho příkladem, zvlášť ale jeho láskou a přívětivostí, pro oby
čejné a vyšší vojáky přinášelo, nebylo tak nepatrné. Kteří z nich byly Kalvinisté,
vrátili se do lůna církve katolické; hříchy, které dřívemezi nimi panovaly, pominuly
a všichni, jak novo obrácení, tak i ve víře katolické narození, cvičili se v životě
zbožném, který i vojanský stav nad míru krášlí a jemu potřebný jest.

Brzo dvě leta konal náš Světec každodenně svou cestu z Allinges-u do
Toren-u,. —- 2 hodiny sem a tam; — avšak, jak se zdálo, bez výsledku, nebo ještě
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ani jednu duše nezískal. Zima roku 1594 byla velmi tuhá. Obyvatelé měli zaká
záno, z Františkem jakkoli zacházeti aneb mluvití a tomu příkazu byli poslušní až
k nelidskosti. Tu přišel František častěji do nebezpečenství smrti. Jedenkráte za
chvátila jej při návratu jedo z Toron-u tmavá noc. Cesta jeho vedla hustým lesem
ve kterém bylo lehce zablouditi; k tomu bylo mnoho sněhu a ustavičně se metlo,
V skutku zabloudil také a přišel do dědiny, tloukl na všech vratech, a prosil
o nocleh. Nikde ale nenalezl tak milosrdných lidí a byl by zajisté musel zmr
znoutí, kdyby nebyl za dědinou jakousi pekárnu našel, kde v teplé pecí přenocoval.
Po druhé když zabloudil, přišel -v nejhustším dešti do jiné dědiny, nedostal ale
nikde noclehu a musel venku v tom dešti celou noc probdíti. Opět jindy ukryl se
v podobném případě ve starém jakémsi rozpadlém stavení, ráno ale spozoroval, že
za přístřeší mu sloužil zrušený katolický chrám.

Při všech těchto nesnázích neztratil ale stálosti a zmužilostí. A hle! brzo

ukázal se užitek dříve nepozorovaný. Obyvatelé odložili konečně svou zášt, na pří
větivost svatého kněze byli též přívětivi a jevili zalíbení na jeho návštěvách, a roz
právách. Konečně se poštěstilo Františkovi, že směl na jednom zámku blíž Toron,
který přináležel jakémusi šlechtici, jejž nedávno víře katolické získal, rozmluvy
o věcech náboženských vésti. Přítomní poslouchali jej s napnutostí, divili se a
konečně i přesvědčili se — o pravdě víry katolické. Jednotliví vrátili se do lůna
sv. církve. Tu ale obživla i zášt kazatelů Kalvinských. Hyzdíli a tupili Františka,
jak jen mohli a pravili i, že čisté učení katolické ani nevykládá a tím Kalvínský
lid mámí. Tu se viděl František nucena, veřejným spisem sebe hájiti a vyzýval
kazatele kalvínské k veřejné rozprávě o věcech náboženských, aby bud oni pravdu
vyznání kalvinského, aneb on pravdu vyznání katolického dokázali. Pro hanbu před
přívrženci kalvinskými slíbili títo kazatelé, že se v určitý den k veřejné rozpravě
či hadce dostaví. V ustanovenou hodinu bylo již velké množství lidí shromážděno;
náš světec František dostavil se též, z kalvinských kazatelů ale ani jediný. Dali
ledajak se omluviti, a_každý z přítomných z toho poznal, že sami sobě a svému
učení nedůvěřují. Konečně přišel jeden k Františkovi, celý rozmrzený a zahanbený
nedůstojným jednáním svých spolukazatelů, dal se do rozmluvy; byl ale brzo
o pravdě víry katolické přesvědčen a vstoupil na to do církve katolické, ano, pro
následován jsa od svých dřívějších společníků, zemřel brzo pro svou novou víru'.

Nyní ale dosáhla zlost kalvinských učitelů nejvyššího stupně. Najali dva
zákeřníky, kteří měli Františka usmrtiti, když obyčejnou svou cestu z Toronu do
Allingesu lesem konal. On ale šel jim srdnatě vstříc, když vystoupivše ze křoví na
něho mířili, a dí jim: „Přítelinkové, vy se prohřešujete! Snad nebudete chtíti za
vraždit člověka, který vám jaktěžív nic zlého neučinil a v každém okamžení hotov
jest, svůj život za nás položitiP“ Tato srdnatost a tichost přemohla je. Přiznali se
ke zločinu a prosili na kolenou za odpuštění. Svatý zachoval v té případnosti úplnou
mlčenlivost; nicméně dozvěděl se o tom velitel posádky v Allinges a náš horlivý
misionář byl od toho času vždy 6 muži doprovázen, aby před dalšími úklady svých
nepřátel chráněn byl. Tato ochrana zdála se ale jeho apoštolskému duchu nepří
hodnou býti, pročež v důvěře na všemocnou ochranu Boží počal úplně v Toren by
dleti. Služby Boží konával za městem v staré kaple, kam každodenně v letě a zimě
i s nebezpečenstvím života chodíval, aby nejsv. obět přinesl a sebe chlebem anděl
ským sílil. Nyní hrnuly se lidé k jeho kázaním a při jediném, které o večeři Páně
jednalo, přistoupilo 600 Kalvim'stů do církve svaté. Jestě četněji dělo se obrácení,
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když svou prosbou naproti všemu odporu Kalvinistů v městě Toron samém jeden
chrám pro katolíky obdržel. Hned první den, když zde služby Boží konal -— byli
Vánoce — přijmulo 800 duší z jeho rukou nejsv. Svátost. Že i tu mnoho úklady
jemu se strojily, není nám třeba zmíňovati. Jedenkráte obklíčili dům, ve kterém
František bydlel, vyrazili dvéře a našemu světcovi zůstalo sotva tolik času, že se
mohl kdesi ukrýti. Hospodin chránil svého sluhu; jeho nepřátelé, dychtíce po
jeho krvi, prohledali sice celý dům, nenalezli ale, koho hledali.

Nic nebylo s to, jej v požehnaném jeho působení zadržeti; spolek nových kato
líků se ustavičně šířil a ve svém ctnostném životu podobá se onomu za prvních časů
křestanství. Když konečně jemu ještě někteří pomocníci od jeho biskupa a papeže
Klementa VIII. posláni byli, mohl 1598 po pětiletém modlení, namáhání a trpění!
_- psáti: „v těchto 65 farách, kde dřív ani 100 katolíků nebylo, není nyní ani
100 Kalvínů.“

5 Vitčzosláva..

Ve svých apoštolských pracích v Toron—u byl zvolen za spolupracovníka
v biskupství (coadjutor) a 1602 na biskupa vysvěcen. Svět by považoval toto povy
šení za vítězoslávu jeho nounavených prací; to my ale daleko nemíníme nápisem
tohoto oddělení „Vítězosláva“ Pravá sláva duše křesťanské jest v její cnostech, která
ale jako nám pozůstalým, tak i jí samé teprv po smrti vezdejší patrněji se ukazuje.

František vyniká ve svém životě právě tím, že ničím nechtěl vynikati, že
nehledal na cestě spravedlnosti nic neobyčejného; on si vyvolil onu zlatou cestu
prostřední a největší cenu kladl v to, aby vše své povinnosti co nejzovrubněji vy
konával a sice ne pro zisk vezdejší aneb chválu lidskou, ale z lásky k Bohu.
K tomu zevrubnému plnění jeho povinnosti byl mu velmi nápomocen jistý denní
pořádek, od kterého se bez dobré příčiny nikdy neodchýlil. Co biskup měl násle
dující. Každodenně vstával o 4 hodinách, věnoval první hodinu zbožnému rozjí
mání, konal pak se svými domácími ranní modlitbu, studoval na to v písmě sv.,
sloužil o 9 hodinách mši sv. a ostatní čas dopolední věnoval pracím svého úřadu.
Po obědě bavil se přátelskou rozmluvou asi hodinu a ostatek svého času vyplnil
svými duchovními pracemi a jiným zaměstknáním svého úřadu. Po večeři předčítá
val svým domácím něco zbožného a modlíval se s nimi večerní modlitbu. Pak se
pomodlil ještě pro sebe církevní noční hodinky a odbyl, měl-li psaní psáti aneb
něco ještě modliti. On spával 5 hodin, neoblékal se nikdy v hedbáví, jak to ve
svém vysokém postavení činiti mohl, nevedl žádný velký dvůr, ale vše bylo u něho
jednoduché a dle opravdivé potřeby zřízeno. V pátek a v sobotu, jakož i ve svat
večer před slavnostmi Panny Marie a jiných svátků se postíval. Ovšem ukládal si
sv. František i jiné přísnosti a sebezapírání, nejvíce váhy ale kladl na zapírání,
jaká mu Bůh v každodenních jeho zaměstnáních sám sesýlal. Od přírody bylt on
ke hněvu a prchlivosti náchylný; ustavičným ale sebezapíráním a přemáháním do
vedl to tak daleko, že právě ctností tichosti a mírnosti vždy a naproti každému
vynikal. Tato tichost a něžné milosrdenství získaly mu též srdce nejzatvrzelejších
kacířů, když jen nějaký čas s nimi obcoval; počet obrácených na víru katolickou
páčí se na víc než 70000.

Nemenší péči, než o hříšníky, měl František _ospravedlivé a ke zbožnosti
náchylné duše; o tom svědčí mnohá jeho psaní k jeho přátelům, plná překrásných,
naučení, jakož i kniha „Filothea“ od něho sepsaná. V těchto jeho starostech o blaho
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duší Boha milujících byla mu mnoho nápomocná sv. Johanna Františka ze
Chantalů'(čti Šantalů). Seznal ji, když v Dijon-u (čti Dižon-u) postní kázaní
držel a její svědomí od toho času řídil. V ní poznal silnou, statečnou duši žen
skou (mulz'er fortz's) a její pomocí založil krásný řád panen, Navštívení Panny
Mane, známý jinak podjmenem b'aleszhnek. Památná jsou ona slova, která krásného,
ve všem souměrného ducha ukazují: „Příliš mnoho a příliš málo shovívavým býti
— oboje škodí. Nám lidem jestit těžko, středu se držeti; avšak chybují-li, chci
raději velkou dobrotou než velkou přísnosti chytiti.

Jak v celém svém životě tak i ve smrti ukazoval František svatou pro
stotu a pokoru. Na hod vánoční kázal ještě, třetího dne ranila jej mrtvice. Od té
chvíle staral se toliko o dobré připravení-se k smrti a všechny bolestné prostředky,
jichž lékaři k zachování jeho života užívali, snášel s tichostí a odhodlaností. Když
jej kdosi upoměl, aby se sv. Martinem sám prosil o zachování svého života:
„0 Bože, jsem-li Tvému lidu ještě potřebným, chci rád ještě déle živu býti,“ cítil
se uražena, že jej přirovnávají tak velkému svatému a pravil: „Zbytečný sluha
jsem. jehož ani Bůh ani lidé nepotřebují.“ Skonal tiše a svaté, jak i žil, 28. pro
since 1622, v 56. roku svého věku a ve 20 svého biskupského úřadu. Roku 1665
byl za svatého vyhlášen a spis tohoto vyhlášení dosvědčuje 7 zázraků, které Bůh
na jeho přímluvu učinil, totiž vzkříšení dvou mrtvých, uzdravení slepého od narození,
dnou stísněného a třech kulhavých. „Jeho památka jest v ústech sladká jako med.“

Duchovní Budíček.
5. Stupeň pokory: upřímnost ke svému duchovnímu otci. „

T* Swatý Dtec Benedikt, či míaítně ffi—jcnčíjo SDud) jmelí) mljučuíe tatto:
„“Bdtí) ftupcň pofert) jeft, kdhž (řeboíníf aneb fnžbí) po třeíťanííé boíonaíoítí toužící)

wssrchuy zlč mnffíenft) m'icíjo frbci mvftupující, aneb skulkh ale me firmě ob učíjo jpás

djané potorníjm mujnáním ímému opatomi (otci buďjomnímu) mpienn'! Toto ímé učení
dotwrzuje ím. Dtec i píímem ím., míumí bále: „\Jlapomíná náe m tě měci sBíímo, ano

bí: „Wyjew HospodinU ceítu jmen a naběíi měj na něm.“ (Šaím 36, 5). 521 opět

pgamí: „Gbčíujte fc Hospodinu, nebo bobrí) icít a na lvčfí) trmá miíoírbcnítmí jeho."
(Balm 105, 1. a Subití) 13, 21). — Gmatí) šBcncbift nemíní tímto mmnáním toíiío
nglDíbánífÍC ze hříchů oprambomíjdj, mjbrj i amnííícnct 3íí)d), ftere' n) írbcí mnítupnií;
a to je, můj rogmiíí), již jnačm'; ítupcň polní-t). Nebo hlc, člowěk jebc jama ebn;
čejně je mnohem ícpfíííjo pomažuie, nejíi m ífutíu jcft, oípramtbíňu'je fe přeb ícbon

_uítamíčnč a nechce ani fám fobě fe přijmutí, že to tom neb onom chybí! a minen jeít;

tím méně bomcbe on toho, aby je ímé fčeíjíojti, když nevyhnutelně nemuíí, jinému čío,
mčfu jbčíií. Kdo nicméně febe taí baíecc přemeíjí, že fóru o ícbč tai mnoíjo toíifo mpííí,
čím jeít, totiž ničím, a k bomrfjení a boíwěbčení fwčho mčbomí celou propaít fproífáďtdj,

nefřeíťanífíjd), ano hťčssuých 1Uysslrllek, info bnuíné íjníjbo jcíflčrčí, ímc'mu bucbemnímu

můbci nfáje a tafto je potní-í, ní)! přeb tím klobouk bůíe! W poííebuí máíce ftátů jemu-oz

alnerických, mnííábaíí) mnohé nemíní), přiftnpomaíi (ncnuccni) moidci tatoíičlí me meíifém
počtu fe fw. zpowědi (tráíná to mě: a meími šáboucná i m naífem mojíful) taí že apo:
mčbníci, ačfoíi neunamně ke ííušbám zbošuých moííuů ítáíí, baíefo ncboítačomaíí. W taťome'

iebné tlačenici, jeté jc “fotem apomčbnífa pro melír) náma! fajícníjcí) ruští) bčíaít), nachúzeť
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je též moját, jemu; přifag jeho plulu jen málo čaíu iefftě neebámal, abt) je o ímou bufíi
poítaral, neb m přííftím otamšení měl již jíti bo lrmamčbo boje. Nemaje GÍB mnoho

nabčje, že je brzo aš fe apomčbnifomi íamému protlači, počal, jal mile mibřl apoměbnífa
opčt 6 jebním botome'bo, nablao fe apomíbati přes mami) nčfolil swých famarábů.

Kněz slhsse to láaal mu, abl) nemlumil tal nahlas, bt) jeho hťťchy wssickni přítomni ne;

ílpffeli, ale raběji pofbomčl, je na něho brzo čaba přijbe. Dbboblanp mojál ale bal mu
ga obpomčb: „Nj, co bod) je oítijebal, wždyt tito (jeho famarábi) nejfou bez tobo mnohem
lepfíí, nešli já," a nebal fe me froe' mel-ejné gpoměbi móliti. Newtm, sbalí fe nefftítil ímé

ljřícbp meřejnč mpgnati proto, je ímé foubrubp aa ptámě taforoé břifjnitp m'e'l, íafpm bpl
fám, (coš bp nebplo mnoljo ebmalne), aneb, co prambč melmi pobobno jeft, že mu na

jeho cti pčeb fmčtem mnobo negálešelo, lterou f_mbmibříebl) pčeb Bohem bpl pro;
marnil a npní opramboroou fajíenofti ebtěl mpgíífati. Na fašbt') páb ale japamatuj si to,
milí; čtenáři, pro sw. zpowčď melifonoční, lbnš tě tmá famoláífa abršuje, abys nejen ímé
menífi polleítp, ale opraroboroé břicha) upřímně gpomčbnířomi rotnnal.

“Brn te'ntofráte nebube se bubíčef 6 tebou mnobo baffteřiti o pátém ftupni po;

fort) fantóm ale sleze troubu boleii a bopomůše ti, apr se na tento ímatt') čas melifonoční
úplně wpapomíbal zr swých hříchů, bps tatto k nome'mu žitootu 6 Siriítem *Bánem po:

mítáti mobl. Sfou bmě tříbt) fřeíťanů, lteří nitbp o swých bříffid) nemí, ncbbali totiž,
fotma jcbnou aa rot fe apoměbnici fc přimelebí, a stažení poboční, lteří fe bomnímají, ge

jebnou nobou jiš jíou na nebi a u íaměbo trůnu Gmatoíti Božť. Slim oboje bubig zde něco.

Kouzelné zreadlo. W měítč SBeneciitropila již po belífi čaB jebna mlabá a
flíčná, ale lebfomášná oíoba nepledm, rogeftírala mšbt) bále (: bále-íitč fme'bo fmůbnietmí.

Seben abošnt') fněb, jmenem Hypolz't Galgtz'nus, měl útrpnoft 6 budjomní nuaotou této
íročtačťp a proto blebčl je 6 ní íegnámiti a obtjmal ímčtniei, její; ofna bola prámč na;
proti příbptfu te'to bříffuice. Illice bola boíti úgfá, tafše ta oíůbfa přiložitoít měla, po:
;oromati, co je me ímčtnici bppolitomě bčje. Qašbobennč mibímala jej, jal celé bobim)
nepobnutě jalo přeb arcablem ltámá. Beljlomášnice patřila na toto počínání bloubo 6 po:
bimením, fonečně ale ropfíinula fe z olna a otágala fe: Salé mgácné grcablo to má, její
melebnl') pan fouíeb a připojila tu un'tčpačnon poznámfu, že je to pro muže, jejš celé me'íto

za swatého má, přebee trochu marnimé a jeífitne', lašoobenně telé bobinp to greable fe
ablíšeti ob blamp až k patě. Sónpolit, lten') na tuto přílejitoít bloubo bpl jiš čclal, ob:
pomčočl: „QIrcit je mám srcablo melemaácne', tteré mne o ničem n) nejiftotě nenedjámá,

co na fobč ufpořábati a popramiti mám." „,Kxčžbhch toto areablo mibčti mohla,“ prat
milu rofjetečná a tholit nemábal, jejímu přání mpboměti a ono grcablo pob pláíftčm
bo jejího příbntlu přinéíti. Nrdočkawř obbobila ibncb pláj'ft, abl) to pobimne' greablo, či
íebe íamu m něm na bobréin fmčtle ípatřiti mohla. ?lmífal naftoite, Mě to přelroapení!

_ujřela mice, nežli ebtčla. Nebhlos to arcablo, ale míjborně malomaní) obra; přebltamující
Krista slšána 6 foruuou trnoioou a boleítnč lrmamípn obličejem. 8an bleffein omráčena
ftála fmčtačfa přeb Enčgem. „ble, milá bcero, počal npní buebomní, tot jeít mé great—lo,

w něm je ablíšim lagbobennč mnohé cbmíle a zde poleáwám son prawou pobobu naílrů

a semrub; tu já mibím fájbobennč, še taforoě láíft) uejícm "buben, že mnoho i toho ili-om:

ného bobrébo, fteré člomčl foná, tolilo na olo jcít louané, 'lbešto tato trnomá Eoruna a
„ ta lrcro, jež polrtjmá obličej, fmčbfem jfou ncjčiítfíí, nejímčtčjííí láflt). Řoulni je jen bo

toho arcabla, milá bcero, wiz ghe íloe'ljo Spafitele; Učzdá je ti, jalo bt) tobě motal: ble,
me' bítě, pro tebe neíl jfem forum: tn trnomou, abpeb tč mploupil z měčnébo gabnnuti a

nepomíjející forunn nebeífou mpgíílal, a ti) omčnčnješ ímou blamu marntjmi, bříffnpmi
tretinami, můj obličej polít jeít frmí, mlaít) me' botnají potem úzkosti a lnvi, abpd) tč
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mpítoobobil 3e 3ajetí petelnébo, a tt) je \opbámúě bříffntjm swým žiwotem opět ro porobu
fnížete peielnéljo. Wřž čloměče! cos učinil 3e mne, tím jjem fe ítal pro tebe!“ — Ialto

a pobobně mlumil ctiljobní) lně3. QI kdhš marná fmětačla io tom 3rcable fe bpla 3blíbla,

pabla l noljoum lně3e, obřella se te' ljobinu íme'ljo bříífnébo šimota a mebla až bo lonce
zbožný,BobUmílí). Dbra3 trpícího Gpafitele laplot ono tou3elné 3rcablo,
ftere' jí ne ptámě pobobu těla, nóbl-3 buffe jcjí utá3ala.

Iulomé 3rcablo' nejítobilo bt) pranic mnoljpm tal? 3mantjm poctimínn mužům a
ženám, lteří přióá3ejíce fonečně jebnou (!) aa rol fe íprámě Boži na šábní) příď) fe upo:
menouti nemoljou, leč na nělterou ro3trjitoít to moblítbě, nemilofrbnoft k nužným ale než
laífawoj't a mnoljou nepoctímoft m obcomání 6 bllšníjm, nebbale' aneb bocela přemrácene'
mpdyomání bítcl a ípramomání fme' bomácnoíti, lboítejnoft ano opomrbomání šimotem
oprambu zbožným a třeftaníltjm a mffelilé jiné melbloubt) 3a něco, k žimotu obecnému
patřící, pomašují. Zhrozili by je, iblebnouce je upřímně to ono ímaté 3rcablo.

llbnbíla kofa na ťámen. Seítiť jeben brul; libí, ne méně, ano mnohem

horssich než oni, o ftertjcl) ivíem íe prámě 3mínil, tal 3maní ímatoufíci či pobo3nůítfáři.
(*Batří ! nim 3e čtenářů „Gfolp" tale nelbo? Nerúd lípa)). Iíto íe líífí je ob pobošf
mód; me ílutlu nejblamněji tím, 3e nemají šábné láífp a 3úbnč pofort). Sebnou přiííla
tatomá oíoba fe 3pon>ěbníťoioimoubrému. 'Iu na ícbe šalomala, očí a blamu, jalo
3 pototp 3lrucujíc, že jeít tmor ten nejbříífnčjffí, jenž jiš bámno 3ajloušila ob 230lja 3a=
mršena b\jti, melební) pán nedjat íe ráčí její bříffné buffe ujmouti. Welebný pán nebyl

ale teprm minuleho rotu mpfměcen a proto měběl ji3 Dobře, 6 ltjm má to práci. Misto
abl; ji bol těffíl a djioálil pro jemnoít její buffe, jfmělé info 3 brufu notoí) cinomí) talíř,
a mífto abl) ji poro3bu3omal, jen bále potračomatí na ceítě bolonaloíti, neobporomal jí
pranic, jal topo byla očelámala, ale pramil jí: „Seítit pramba, jcí jíem již též 3aílecbl,
že neítojíte 3a mnoljo; jeft již na čaje, abníte 3ačala oprambu mpfleti na bolonalé pos
lepffení šimotaJ' — 8 co Eo3la, jal íe 3trčila ta pobošná! „libo mně můše něco ffpata
nebo oofá3ati," míiočila bo řeči tafořfa blaíitě, „co roíte proti mně? sIšřebítanate mně ll),

lteří íe opomašují talomébo něco o mně mlumiti; já jíem nepřiffla le 3poměbnici, abhch
si nechala brubianítmí říci, mítc to, toljo íi já 3apomíbdm." N utella ob 3poměbnice
četmená jato pímoňfa a nabámala jeíftě 3a 3poměbnicí. „Een tam, ten mne jaftě

žiw neboítane.“ \
Nch můj Bože, jal jeít přebce ílepí) čloroěl! Nic není 3ajifte' bobre', než“ co

3 ldflt) k BohU lonáno jejt, a i bobří fčeíťane' činí tal málo, pramálo, 3 čifté láflt)

i ŽBDÍJLI,— tu bt) měli aípoň nablčbnouti, že toffe jejid) činění a ínažení na3míce bříífné

a pofíttornené jeft, mimo ti.) mnobe' přeftupfp jistých přifá3aní. Sěbpbndjom 3 těd) třecí)
(a fnab i wíce) tiííců, fteří tuto „Cžfoln" čtou, tu nejlepffí buífí mpbrali, nale3la bl) 3a'
jifte' jefftě mnoljo flefů na fobě, ropou) fe jaro bo nějalébo 3rcabla pobímala bo jebmé
lapitolp čtrorte' lniljt) „??áílebomání Krista Ticino," lterá boíloioně 3ní tatto:

„Wzdhchej a žaluj, že bofub jíi tal tčleíntjm (\ fíočtácltjm; tal neumrtmentjm
tu nárušimoítecb, tal plnpm pubů šáboítí'; ——tal neobe3řetní)m toe implied) 3eronějífíd),

tal čaíto 3apletení)m m mnolje' marné mpfílcnlp; — tal mnoíjo nalloněníjm f 3emnějffím
wěcem, tal nebbalijm fe mnitřním; — tal pobnutlitotjm f'fmícbu a ro3puftiloíti, tal
tun-bpm k pláči a fajíenofti; -— tal ocbotnbm f šimotu ímobobnějffímu a f poboblí tě:
lefnému, tal lenoffntjm k příínému u borlimému žirootu; — tal míjetečntjm le ílnífení
nominel a toibční tráíntjcl) toěcí, tal múljamtjm fe přijmutí ní3h')a'; a opomršeníjdj; — tal
chtiwým po \oelle'm majettu, tal ítonpúm _f bámání, tal tmrboífijntjm f pobršomání ; —
tal nepro3řetelnpm to mlutoení, tal ne3bršenlimtjm to mlčení; -— tal nejpořábanpm toe
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mrameď), tai nemotormjm toe ftutcídy; — ta! prchťiwým (whrlitým) na iibIa, to! btucbbm
na slowo Boži; — tot rychlým k obpoěiniu, tai abioubamóm tu práci; — tat bbícím
k pobábiám, tak oíp'oibm k nočním bobintdm; — tot ípědyajicim fu fonci, tai roztržitým

k pozornosti; — tot nebbalúm m obbbmání swatých bobinet, lat mtošnbm w sloUženi msse
fmate', tof íucbopárnbm w přijímání; taf fpěffně roztršitbm, tak říbťo úplně m sebe shro:

múždťn; tot tmapně pobuutbm k [;uěmu, fat Iebfomájnbm, když jiným fe nelíbíš; — tot
prchkým k odsUzowúnť, tot přijatým w fáráni; ——tai mefetb'm m fftěfti, toť slabým w ne;

sstťstť; — že tať čafto mnohé Dobré si přebíebíráč, a maiičto ke ffutfu přilmíbiš.ll “—

Hle, to jsoU tot afi ti) sspiny (m ffutfu nemalé), iu kterým se mnobí) nechce ani přijmutí,
ačkoli m nich třeba až po uffi wězi. SuUdej, bratřičfu, feítřičfo, jenom tu sskrabosskU,

pob fterou se zakrýwúš, maíopuft jij pominu! a jíme jiš opět u tence fmatopoftu, ne
fiamej (ncjun'ce) jeho jemu a wpznej jen brzkh upřímně, ač ne rozjela, přeb ícbou a
Bohem a jeho aáítupcem we fm. apomřbi, že jsi — — —

Sv. Anežka z Monte-Policio.
(20. dubna.)

_ Svatá Anežka, panna vzuešená vírou a pobožností, narodila se 1. P. 1268
z rodičův zámožných v Monte-Policie. Již její původ nechtěl Bůh všemohoucí nechati
bez osvědčení. Hned po jejím narození objevili se ve světnici, kde matka její s něko—
lika ženami se nacházela mnohé voskové svíce, podivným spůsobem byvše rozžaty
a naplňujíce všechný přítomné bázní, avšak iradostí. Podivný tento zjěv, jenž uká
zati měl budoucnost novorozeného dítka, potrval po více hodin, až pak najednou
zmizel. Svatá panna v dětinství svém co nejdříve naučila se modlitbě Páně a' po
zdravení andělskému. Jiných drnžek se vystříhala a opovrhovala všemi dětinskými
hračkami. Zatím ale v úkrytě ony modlitby klečíc na kolenou se sepjatýma rukama
vykonávala. Což když po delší dobu byla čínila, počala v ní vzkvétati touha po
životě rozjímavém, řeholném. I ždála si, by jí popřáno bylo dokona moci Se oddati
službě Boží. Tuto svou tuhou po životě klášterném také rodičům svým vyjevila
dosvědčujíc dětinně, že musí jeptiškou se státi. Zlý duch vidá, že ona svátá panna
velmi bude jemu na závadě, hleděl častokráte rozličným spůsobem na ní pomstiti
se. Tak ku příkladu vzal jednou na sebe podobu dravých krkavců, kterížto "svatou pannu
přepadnuvše svými drápy a zobáky hrozně ji rozedrali. Rodičové ač se z prvu zpěčovali
dovolili jí vstoupiti do kláštera, konečně k jejím prosbám svolili. V desátém létě
věku svého občtovavši se Bohu počala svatá Anežka co nejpřísněji každé chvíle času
používati. Již po několika dnech jejího prodlení ve klášteře nazvala ji dohližitelkyně
kláštera pannou svatou. Ač mladičká ještě celá v Bohu žila, a srdce její láskou ke
Tvůrci tak bylo rozníceno, že jeptišky mnohdykráte viděly ji vysoko ve zduchu vyvý
šenou a s Bohem spojenou. Zvláště jedenkráte Anežka modlíc se před ukřižovaným
Spasitelem láskou k němu tak byla zaujata, že až ku kříži nad oltářem vzduchem
pozvednula se, a kde miláčka svého Krista Ježíše co nejvroucněji líbala“ a kochala,

\ načež opět dolů se ubírala. Všechny spolusestry pro její svatost u veliké ji měly
vážnosti a lásce; nebot všeliké cnosti co nejkrásněji skvěly se na zbožně této panně,
zvláště poslušnost, pokora, horlivost v modlitbě, přívětivost, rozšafnost, láska k Bohu
a k bližnímu. Jseuc čtrnáctiletá stala se dohlížitelkyní kláštera, kterýžto jí uložený

8
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úřad co nejbedlivěji vykonávala, aniž by však ve přísnosti & kajicnosti sobě byla
uvolnila. Bylat též vřelou ctitelkou nejblahoslaveuějsí Bohorodičky Panny Marie,
.kteráž se jí také zjevila řkeuc jí, že před smrtí svou vystaví kostelíček ku poctě
Panny Marie, což se i stalo. Jsouc patnácté let stará stala se abatyší klástera ve
městě Procenum, kdež mnohými 'divy svatost svou prokázala. Neustále prahnula po
tom, by jí popřáno bylo obejmutí Ježíse Krysta. I obrátila se s vroucnými pros
bami k_Panně Marii, kteráž ve Slavnost nauebevzetí se synem svým jí se zjevila
a Ježíška do náručí jí vložila. Avšak když Bohorodička'Ježíška zpět žádala, svatá
Anežka nechtěla ho vydáti, nemohouc odloučiti se od miláčka a chotě svého. Přišlo
to tudyž až ke zbožnému zápasu, v němž ovšem Anežka podlehla, ale zároveň zlatý
křížek od Ježíska obdržela. Bylat ve stálém spojení s duchy nebeskými. Anděl se
jí častěj zjevil, jenž po desetkráte nejsvětější tělo Páně ku přijímání jí donesl.
Mnohé divy stávaly se skrze ní. U Monte—Policie dala vystavěti klášter, v němž
zavedla řeholu sv. Dominika; i sama se stála Dominikáukou. Těžce onemocnčvši
trpělivě snášila chorobu svou, aniž by povinosti své byla zanedbala. Když však
nemoc její vzrůstala, toužíc se svatým Pavlem (k Filip. 1, 23.): „rozdělena býti,
a býti s Kristem“, těšila sestry své vůkol kvílicí ; pak po nejvroucnější modlitbě
obklopena jsouc ode zbožných sester ubírala se k miláčku svému do nebes léta 1317.
20. dubna v 49. létě věku svého. Četné divy na přímluvu její udály se. — An
tudyž Bůh svatou Anežku tak skvěle oslavil, že jak za jejího pozemského života tak
po smrti mnohé divy se staly, uctívejme ji, utíkejme se k ní, aby u miláčka svého
za nás orodovala, ale následujme též cnostný její život. Nebot přímluva svatých
má do sebe velikou moc, avšak jen tenkráte, když se vynasnažíme takovými býti,
jakž oni si toho od nás přejí, když se vynaznažíme milovati Boha nade všecko, což
bylo jediné přání, jediná žádost Svatých.

(Dle Bollandistův.)

\
V ' OKrálovna mucenmku.

Stála Matka litující,
u dřeva kříže plačící,
když pněl na. něm Kristus Pan .....

Máš ještě matku, a miluješ tu matičku svou? Tož řekni mi, jak je ti
u srdce, když ji vidíš uslzenou, jak je ti u srdce, když matka pláče nad tebou.
Zdaž nepálí tě každá ta slza v srdci tvém jak uhlí řeřavé, Zdaž neulíbal by's raději
ty slzy s tváří zarmoucených a celováním nevyloudil na nich úsměch spokojený?

Když za dávných časů byl Řím ještě republikou pohanskou, žil tam muž
jmenem Koriolan. Stalo se jednou, “že prohřešil se hrubě proti lidu obecnému, sám
hrdý šlechtic. Lid chtěl míti zadostiučinění. To rozhněvalo Koriolana tak, že zlost
svou z lidu přenesl na celou vlast, a zradiv ji, přešel k úhlavním jejím nepřátelům,
a neznaje k ní slitování válkou pustošil požehnané nivy města rodného.. A hle! Za
lkala matka nad počínáním synovým — a slza její proměnila syna z vlka v beránka.

To srdce, jež zůstane k slzám matčiným lhostejné, to není snad ani z pleti
a z krve lidské. O matko ubohá, jestli že dítě tvé má srdce takové! A ty Máti
ubohá, Máti přebolestná, jenž stojíš tam na Golgotě pod křížem Syna svého, ó rci
mi, jak je Toběl? Tvůj Syn na kříži! Kam Tě to zavedla láska Tvá, že jsi myslela
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o Něm, že zdárný syn? Či v národě Tvém se přibíjejí zdární synové na kříž?
Tvůj Syn na kříži! A Mojžíš proklel každého, kdo dotkne se dřeva kříže! ó prchni
Matko, prchni, a nevydávej se výsměchu lidí zlých! Proč prodléváš? Nechlubila
jsi se Synem svým, když po královsku vjížděl do Jerusalema; a ted se jím chceš
chlubiti, ted se k Němu znáš, když sám zločinec na kříži visí mezi zločinci? A co
zato máš, že znáš se k Němu? Vždyt si Tě ani nevšímá, vždyt ani nevidí Tvůj
bol, a vrahové mu milejší matky vlastní! Což neslyšíš Jeho, jak za ně se modlil?
Ba milejší mu ten rozkřičený lotr po straně“ Jeho; vždyt má pro něho ráj! Však
konečně i Tebe osloVuje. Ale jaké to oslovení!?

„Ženol“ *

Což zapomněl v bolestech svých, že ta „žena“ jest Jeho matkou?
Což nemohl Tě osloviti tím láskyplným slovem „matko“, jímž dítě rodi

telce se odměňuje nejvděčněji?
— „Hle syn Tvůjl“ jsou další Jeho slova. A koho Ti to dává za syna;

kdo má vynahradit jeho místo? Aj jest to pouhý učenník Jan, který snad brzy
podobného ne-li horšího osudu dojde jako mistr Jeho. ó Máti ubohá, Máti pře
bolestná, rci mi, jak Ti je.

Tak představ si, duše Kristem vykoupená, Marii pod křížem. Kristus, ten
vzor lásky dětinné, dnes ji nezná; dnes v den hrůzyplný, kdy hrozí puknouti matce
srdce bolem přeplněné, dnes nemá citu pro ten její bol nesmírný. Dnes zapomněl
Kristus na svou matku! A proč? To musely býti velké věci, které mohly Mu
z mysli vypuditi matku milovanou. A přece jest to jen člověk hříšný, přece jsi to
jen ty a spasení tvé! O koř se Jeho lásce svrchované! Děkuj ale také té Matce ubohé,
že k vůli tobě vzdala se svatých práv svých, ač při tom duši její pronikl meč. 0 při
ěiň se zmírniti Její bol, a nezvětšuj ho svým nevděkem. Vidíš, tvůj hřích to byl,
který Ho pronásledoval světem, již od té doby, co vtělený v satana ho chtěl k sobě
přilákati; tvůj hřích to byl, který konečně Ho přibil na kříž. Tvůj hřích ustroiil
dítku jejímu za lůžko první prosté jesle. Však rukou matky pečlivé proměnily se
ty jesle v kolébku utěšenou. Tvůj hřích schystal Synu jejímu za lůžko poslední
hrubé dřevo kříže — to však již nemůže matka proměniti v lůžko pohodlné. Třebas
ho objímala, jako ty jesle v Betlémě, třebas ho kropila slzami svými; přece nepo
lehčí nikterak milovanému Jedináčku. On žízní — a matka nemůže dáti nápoje!
On umírá — a matka nemůže zachytiti v náruč svou tu hlavu klesající! ó dobo
strašná! O Bože, Bože, ,jestliže pro .nás jsi opustil Syna svého a zapomenul naň;
jestliže jeho za nás jsi vinným učinil — proč zapomínáš na jeho, nevinnou matku!
Či musí i ona trpěti za hřích lidský?

Zlé doby přišly na Israel, Antioch ukrutný vztýóil prapor pronásledování
všech pravověřících židů. Jednoduchá smrt byla nejlehěím trestem za vyznávání
víry v Boha jediného.

Úpěl Israel, a zdálo se, že utrpení přesáhá sílu jeho, a proto pomalu sklá
něl šíji svou pode jhem nkrutným, a více a více ubývalo ctitelů Hospodina. Kdo pak
by déle snášel ty útrapyl? Došlo též na matku, která měla sedm synů; byla před
vedena před soudce, a vyzvána obětováti bohům ona isynové její. Má uposlechnouti
jako jiní, jinak propadnou synové a sama smrti. Pohlédla na ně, a zrak se jí za
kalil. Tak mladí, krásní -— a již umřít. Divně jest ji u srdce; ale pohlédnouc
k nebesům, a pohledem tím prosíc pomoc od Boha, a rozhlédnouc se kolem na ty

zástupy bratří Israelských, jež povolnost její by uvedla v záhubu dadouc jim špat
8*
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ného příkladu — hrdě a vznešeně odpovídá tyranu, a důstojně posílá na smrt syny
své, a konečně i sama přijímá ránu smrtící. A lid zaplesal v srdci svém, a daremné
byly další nástrahy Antiochovy. — Dnes také plesal Israel před soudcem cizo
zemcem, plesal i na Golgotě, že umírá muž ze středu jeho —-ale matce toho muže
puká srdce. A jak by nepukalo? Syn přišel hlásat pravdu, a oni ho lží odsuzujou;
Syn přišel jim dát život věčný, a oni mu splácejí smrtí hanebnou! Viděla a slyšela
ho, když sedával ve středu jejich dobře číně všem, jako král dobrotivý, za kterého
opětně a opětně ho chtěli zvoliti — a dnes toho krále křížujou! Pohlédá k nebe
sům, ale ta se tmí; rozhlédá se kolem po zástupu, ale ten jí kydá v tvář hanu a
výsměch, a snad by ji dávno utratil, jako Syna, ale štítí se jí; vždyt jest matkou
ukřižovaného! Jak ráda by zemřela se Synem svým, a přece vyhýbá se jí i ta
smrt, která dávno by zbavila každou jinou matku života strastiplného, dadouc jí
klesnouti pod nesmírnou tíží bolu.

Zajisté právem jmenujeme Marii Královnou mučenníků; nebot an její Syn
na kříži pněl, trpěla Maria více, než veškeří mučenníci. Matky vidouce umírati
dítky své, a nemohouce jim pomoci, prchají obyčejně. Maria však se nevzdálila,
setrvala u Syna až do posledního okamžení jeho života. () přidejme se k ní aspoň
my, již zavinili jsme ten její bol, setrvejme aspoň my s ní pod křížem, a nikdy,
nikdy nezříkejme se jejího Syna. Buďme lepší soukmenovců jejich, a nepřidávejme
ku starým útrapám útrapy nové — ke starým hříchům hříchy nové. Jak ona tak
imy odevzdávejme se do vůle Boží. a přinášejme mu vše trápení své v obět,
by spojila se s obětí Mariinou, kterou mu přinesla, když umíral její Syn za hříchy
naše, snášejíc při tom smrtelná muka a větší bolesti, než kdyby sama podstoupila
smrt nejstrašlivější.

„Maria, Královno mučenníků ——oroduj za nás!“

Důvěrný hovor ve „Škole Páně.“
1.

Pán Ježiš: Synu! chceš-li nalézti pravé štěstí, zpodobni zcela srdce své
Srdci mému a obeznamuj se s ním. V Srdci mém nalezneš pokoj a odpočinutí, jejž
svět ani dáti ani vzíti nemůže. Vnikl-li bys úplně do vnitra Srdce mého, uzřel'
bys odtud všeckyívěci pozemské, jaké skutečné jsou a nikoliv za jaké je mají po
šetilí ctítelé tohoto světa; pak bys se také snadno shostil všech zbytečných a ob
tížných starostí o tvory a jen pravé statky za tebe hodny bys uznal.

Nyní mění se srdce tvé sedmkrát. za den: brzo jest veselo, brzo smutno;
nyní pokojno, nyní zbouřeno; dnes láskou k tvorům vzňato, zítra na jejich marnost
mrzuto: tu ohnivo, tu vlažno -— jest jako moře nestálo. Spojí-li se ale se Srdcem
mým, pak nastane okamžitě a trvale hluboké ticho. Spojene se Srdcem mým nikdy
se nezmění jsouc jako v bezpečném přístavu spásy neohroženo a neproměněno, necht
vane vně vítr příznivý nebo odporný. Jsi-li skryt v Srdci mém, nemůže ti žádný
ublížiti nepřítel. Dábel sice obchází hledaje koho by pohltil a strhuje mnoho v zá
hubu, ale k tobě se nepřiblíží a neporuší pokoje tvého.

O kéž bys tento dar poznal! o kéž bys věděl, jaké v něm obsaženy jsou
statky! věru tvůj všechen pokoj a všechno štěstí v něm ukryto jest. Stálý mír,
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narušená bezpečnost, pravá srdce radost všem Srdce mé milujícím a přebývajícím
v něm! Co prospěje bohatství? co důstojnost? co zábava, je-li srdce nepokojno a
nespokojeno? A co může svět dáti jiného leč nepokoj a hořkost? Neštasten tedy
budeš vždy a všude, neodpočineš-li ve mně, an' já jediný tě uspokojiti mohu.

Žák: Tak jsem toho skutečně zkusil o Pane! neb hledaje ve světě pokoj
nalezl jsem zmatek. Tysjchtěl pro sebe a spolu pro nás, aby srdce naše jen v tobě
nalezlo pokoj stvořiv je pro sebe, jež tudy nemá pokoje, dokudž neodpočine v tobě.

O nejsladší Srdce Ježíšovo! Slasti nejsvětější Trojice! Radosti všech andělů
a svatých! Slastiplný ráji duší! co bych mohl mimo tebe vyhledávati, an všecko
jest v tobě co žádati mohu a smím? Tys radostí nebes, blažeností země. Ano jsi
štěstím všech, proč bys nebylo i mým? Ano nejsladší Srdce Ježíšovo! Tys můj
pokoj, má blaženost na věky.

2. Pr'omluva k Panně Marii vítězně Juditě.
(Vyňato z příručnó knížky: „Bratrstva nejsvětější Boží Rodičky & bolestné Matky Panny Marie
v klášterském kostele na Nebevzeti Panny Marie v Pollol nad Metují r. 1592 začato, r. 1666 po

tvrzeno & vyhlášeno.“)

Nejbolestnčjši Matko pod křížem stojici, vítězoslavně Judito!

Bídní potomci Adamovi jako již od pádu otce svého vzhůru k nebi na
tebe, nejdůstojnější, oči své pozdvihovali předpověděnou. kteráž bys potříti měla
hlavu ošemetného hada, když totiž na Tebe jako „denníci povstávající, pěknou jako
měsíc, výbornou jako slunce, hroznou jako šik k bitvě spořádaný“ ukázala sama
milost Boha Všemohoucíhojiž tehdy v ráji hrozíc hadu: „nepřátelství položím mezi
tebou a ženou, mezi semenem tvým a semenem jejím,“ což skutečně se vyplnilo
ana jsi tomuto hadu jed na pokolení lidské vyvrhujícímu porodem Ježíše Krista,
(jenž jest ono símě tvé) hlavu potřela, sama jeho jedem ani nakažena ani uštknuta;
tak i my na tebe pod křížem stojící, když jsi nám dána za Matku, netoliko oči své
pozdvihujeme a otvíráme ale mnohem více: že jsi ona požehnaná žena, která ne
ustálé nepřátelství vedeš a úklady činíš hadu a všemu jeho semenu a milostiva a
laskava jsi tomu, jenž jest ctitelem tvým, my tebe libě pozorujeme.

O nejslavnější Matko naše bolestná! Tys jediná na hoře kalvárské pod
křížem v útrapě a v bolestech neohroženě stála! Za toto hrdinské stání tě volíme
za Matku svou, tobě se oddáváme, tebe ctíme, pod tvůj stín se skrýváme!

Tys stála u kříže, abychom my padlí milostí Boží povstali k slávě věčné!
Tys stála u kříže! tam jsi za nás plakala, sc přimlouvala, želela, orodovala a
u prostřed *nejostřejších bolestí tak dlouho se potěšiti nedala, až tě sám nejmilejší
Syn tvůj potěšil řka: Ženo! hle syn tvůj! — synu! hle Matka tvá!

Ženo! slovo to trpčí než matko, avšak přece milé tobě a přáné, abys jsouc
Matkou Syna nejvyššího byla. též ženou požehnanou mezi ženami hříšného semena,
jehož jsi věčnou skázu co nejmožněji odvracovala a k povstání ruce podavši jemu
dopomáhala.

O kdož více, jako ty požehnaná, na mysli uvažoval smutné zajetí člověčen
stva: že bychom všickni pod vládou dábla vězící milosti Syna Božího, Spasitele
světa, nevyhnutelně potřebovali!
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Ach pravá naše Matko nejmilostivější! Tys starozákonní Juditu vyobrazila
v tom, že jsi nedala, aniž dopustiti chtěla poddanými nás býti Assyrskému knížeti,
to jest knížeti temnosti, nejúhlavnějšímu duší našich nepříteli ale sama o to ses
pokusila tulichem neb mečem hlavu jeho smeci. Proto jsi pod křížem Syna svého
tak dlouho stála, dokudž on vlastní smrtí smrt a nepřítele našeho nepřemohl, nad
ním nezvítězil.

Ačkoliv duši tvou meč bolestný pronikl, přece jsi u kříže nepohnutě stála
a tak jako Judita vítězila.

Zvítězilas! zvítězilas nejsrdnatější Matko bolestná podivně moudrá, opatrná
Judito! I což ti povinni jsme za prokázaná nám dobrodiní?

O vítězoslavná Judito! My pod materskou ochranu tvou zcela se odevzdá—
váme! Tobě se oddáváme co synové a dcery tě prosíce, abys povždy svým bolest
ným, nyní však vítězným mečem, jenž na znamení svého umučení a vydobitého spa
sení našeho nosíš, nás hájiti a obraňovati ráčila. Přijmi o nejslavnější Matko! od
všech nás tobě se poddávajících synů a dcer všelikou čest a chválu a že vděčněji
tebe oslaviti nemůžeme, leč následováním spolu útrpnosti nad Kristem Ježíšem
Spasitelem naším (tvé utrpení též na mysli majíce), přijmi toto naše cvičení od
našeho bolestného bratrstva! Přijmi celé tobě oddané, pod tvůj stín se utíkající a
hluboce vzdýchající shromáždění!

O milosrdná Matko! budižnaděje naše nyní i v hodině smrti. Budiž ochranou
naší na zdejší pouti slzavél Vyžádej nám u svého Syna, abychom v cnostech a
v svatosti setrvajíce v poslední hodině života svého nepřítele přemohli a k tobě
se]dostali.

(Bulle tomuto Bratrstvu od jeho svatosti papežské dané.
Alexander VII.

Na věčnou památku. Poněvadž, jak správa nás došla, v kostele klášter
ském mnichův řádu sv. Benedikta městečka Police, Pražského biskupství, jedno po
božně a chvalitebné bratrstvo aneb congregací věřících Kristových pod vzýváním
blahoslavené Marie Panny pod křížem stojící pořádně vyzdvíženo býti má, jehožto
spolubratři a sestry mnohé skutky pobožnosti a lásky činívají; my aby takové bratr
stvo den ode dne více se rozmáhalo z milosrdenství všemohoucího Boha a spoléha
jíce-se na moc sv. Patra a Pavla apoštolův, jeho všem Kristovým věřícím, kteří do
nadjmenovanéhobratrstva přistoupí a se vepsat dají první den jejich do něho
vstoupení, když právě kající a se zpovídající nejsvětějšíSvátost Oltářní přijímati
budou, plnomocné odpustky udělujeme. Též také těm, kteří nyní i budoucně v témž
jsou bratrstvu aneb do něho přijati budou v posledním skonání jednoho každého,
pokudž také opravdově kajicně se vyzpovídavše nejsvětější Svátost Oltářní přijímati
aneb pokudž by toho činiti nemohli, aspoň skroušeným srdcem jmeno Ježíš mohou-li

ústy, nemohou-li ale srdcem pobožně vzývati budou, plnomocné.
Též všem věřícím bratřím a sestrám toho bratrstva nyní zapsaným; budoucně

zapsánu býti majícím, pokudž též právě kajicně se vyzpovídavše velebnou Svátost
Oltářní přijímající chrám Páně neb kapli neb modlitebnici jmenovaného bratrstva
na den přední neb titulární slavnosti, kterou si oni bratři a sestry jednou jen vy
volí a od ordináře schválena bude, od prvního nešporu až do západu slunce dne
takového každý rok pobožně navštíví a tam pro svornost knížat křestanských, vy
kořenění kacířstva a povýšení církve sv. katolické pobožně se k Pánu Bohu pomodlí
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nápodobně všech jejich hříchův plnomocné odpustky v Pánu milostivě udělujeme.
Mimo to jmenovaným bratřím a sestrám též opravdově kajícím a se zpovídajícím,
pokudž kostel neb kapli, neb modlitebnici téhož bratrstva ve čtyry jiné výroční
dni všední neb sváteční neb nedělní, které sobě jmenovaní bratři též jednou jen vy
volili a od ordináře schváleny budou, jakž svrchu navštíví a tam se pomodlí, který
den z nadjmenovaných to učiní, 7 let a tolik kvadragen propůjčujeme. Kolikrát by
pak koliv na mši sv. neb při jiných službách Božích v nadřečeném kostele, kapli
neb modlitebnici, kdyby se tam konala aneb v shromážděních bratrských veřejných
neb soukromých, kdekoliv se konajících, přítomní byli aneb chudého do domu při—
jali aneb pokoj mezi nepřáteli způsobili aneb skrze jiného způsobiti se přičinili, též
kteří by tělo zemřelého bratra neb sestry, aneb jiných k hrobu doprovodili, aneb
jakékoliv procesí s povolením vysoce důstojné duchovní vrchnosti konané přítomni
byli též nejsvětější Svátost'Oltářní, jak na procesí, tak když k nemocnému aneb
jinak kdekoliv a kterého koliv času nošena bývá, aneb když zanepraždněni jsouce
slyšíce znamení zvonečku jednou Otčenáš a Zdrávas vyříkájí, aneb pětkrát Otče
náš a Zdrávas za duše Zemřelých bratří a sester takových se pomodlí aneb zcest—
ného na cestu spasení přivedou a neumělé přikázáním Božím a tomu, což jest
k spasení potřebné, naučí aneb jakýkoliv jiný pobožný a laskavý skutek učiní, toli
kráte pro nadřečený skutek 60 dnův z jich uložené aneb jakkoliv zasloužené pokuty
dle obyčejného spůsobu církevního jim odpouštíme. Ten list a odpustky mají platiti
na budoucí čas. Chceme pak tomu, aby pokudž by nějaké jiné odpustky nadjmeno
vaným bratřím & sestrám, kteří nadřečené věci konají, věčné neb na čas ještě ne
vyšlé, propůjčené byly, tyto přítomné neplatily. Též kdyby toto bratrstvo k ně
jakému arcibratrstvu již připojeno bylo, aneb se budoucně připojiti mělo, aneb
jakýmkoliv spůsobem připojilo, předešlé a jakékoliv jiné listy papežské jim nic ne
mají spomáhati, nýbrž od toho času tím samým neplatné jsou.

Dáno v Římě u sv. P. Marie Větší pod prstenem rybářským dne 23. měsíce
června 1666, nejvyššího římského biskupství našeho roku dvanáctého.

S. Coronchesen.)

Měsíčný Patron.
V každém měsíci nějakého svatého, jehož slavnost v tom měsíci připadá, si

zvlášt vyvoliti a jej co svého patrona, co obzvláštního ochrance v tom měsící ctíti,
jest způsob pobožnosti,který od sv. Františka Borgios pocházía jest v mnohých
spolcích, ku př. v Marianském ve Vídni a vůbec ve všech bratrstvích, jež vedou
velb. oo. Jesuité, co obyčejná pobožnost zaveden. Zkušenost dosvědčuje, jak mnoho
užitku přináší toto cvičení zbožné. Ačkoli jsme na tuto pobožnost vždy dle možnosti
ohled brali, nemluvili jsme přec ještě nikdy obšírněji o ní. V poslední době byli
jsme upozorněni na jistý druh obrázků barevných jež na opačné straně krátký český
popis života toho světce mají; pod obrazem samým poukazuje na se-nějakou ctnost, ku
které nás ten světec svým příkladem zvlášt pobízí. Příčiněním několika horlivých
kněží a ochotností kamenorytce Redlicha v Jnnomostí pokročila tato sbírka již
značně, aby se ale stala co možno úplnou a na každý den v měsíci aspoň jednoho
světce obrázek přinesla, chceme k .tomu s Boží pomocí všemožně přispívati, dobře
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vědoůce, jak mnoho dobrého přináší našim bratrstvím a vlasteneckým školám. *)
Doufame pevně, že budou všem horlivým kněžím a učitelům v Čechách a na Moravě
vítanou pomůckou k povzbuzení a radostnému řízení zbožnosti. Místo všeho poje
dnávání o té věci podáváme, co nám velectih. náš přítel z vlastní dlouholeté zkuše
nosti o tom píše.

„— Již po několik let rozděluji v osmi třídách gymn. vždy na začátku měsíce
tyto obrázky. Při tom vedou mne následující zásady. Za jedno mám jza to, že
zevrubnější znalost života svatých církve kat. zároveň k vyučování náboženskému
patří. Čas jest ale velmi krátce vyměřon, aby se i na tuto část vyučování větší
ohled bráti mohl, než se to obyčejně stává. Proto dostávají žáci obrázek do rukou,
čtou si životopis několikráte a vštípí si jej takto lépe v pamět, prohlídnou příleži
tostně i obraz svého soudruha a takto se obeznámí způsobem lehkým se životem
nejznamenitějších svatých. Dle přísloví „ewempla f/rahwnt“ (příklady táhnou) nezů
stává příklad, na nějž se častějším podíváním na obraz upamatují, bez mocného
vlivu na srdce žákovo. Za druhé ale považuji toto cvičení právě za našich časů *za
věc velepotřebno u, Nebot svět vychvaluje své muže až do nebe, protož m jí
žákova srdce, ještě tak čilá a ke všemu ochotná, i hrdiny víry účinné lásky, zbož
nosti a odevzdání-se Bohu taktéž poznati, je samy a tím i církev sv. více milovati
se přiučiti. Každoročně rozdává se od katechetů množství obrázků; což spomůže
ale dítku obrázek, když se nedozví ani v krátkosti ničeho o životu a cnostech vy
obrazeného svatého? Konečnějest potřeba iškolních hodin k tomu použiti, aby žáci
navedení dostali, kterak se po delší čas ve vydobývání si jistých ctností cvičiti
mohou a mají. K tomu cíli jest nějaké cvičení ve ctnosti krátce poznamenáno.
Den slavnosti světcovy jest též udán, aby se žák na tento den ochraně světcově
obzvláště odporučiti a jej horlivěji vzývati mohl.

„Toto cvičení jest tak oblíbeno, že se žáci na začátek měsíce vždy radují
a toužebně očekávají, jaký svatý jim losem připadne a jakou ctnost budou míti
provozovati. Toliko když někdo v měsíci den sváho patrona od křtu sv. má, dá se
mu obrázek z prostředku ostatních. Pak dělám to tak, že obrázky minulého
měsíce jeho svatého jmenovce, jinak si vytáhne každý svůj obrázek vždy na
před vrátiti si nechám, a pak teprv nové rozdávám. Mnozí však skládají si
z těchto obázků malou sbírku životů svatých a ponechají si obdržené obrázky pro
svůj přístí věk. Tito zapravují tu nepatrnou cenu pro každý obrázek. Sem tam
v měsíci stavím otázky o životě svatých a cvičeních, jež na sebe vzali, aby takto
mládež ke všemu sice ochotná snadno ale zapomenutá, ke zbožnosti ustavičně
povzbuzována byla. Užitek duchovní jest patrně velký a o mnohých žácích jest
slyšeti, kterak se při pokušeních na ten neb onen příklad svatých odvolávají, aby
nebyli svedení.

„Obzvláště nápadné byly spasitelné učinky ve zdejším spolku panen. Tento
byl asi před 25 lety zřízen a prospíval z počátku utěšeně. Časem avšak, když ta
věc půvab novoty ztratila a oudové také málo dbali, aby se příkazů hned na za
čátku ustanovených drželi, klesl spolek tak hluboko, že takřka žádný více k němu
přistoupiti nechtěl. Před několika lety dostal jsem já to pokynutí, abych vedectví
v tom spolku převzal. Zavedl jsem ihned cvičení s měsičnými obrázky. Předsta

"') Jsout' tyto obrázky mimo některých kněhkupectvi v redakci „Školy“ k dostání, 100 za
90 kr.; kdo by si přál, aby mu obrázek měsíčního patrona, jaký mu losem připadne, s číslem
„Školy“ co příloha zaslán byl, ročně 12 kr. zapraví.
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vená a její pomocnice obstarávaly rozdělování obrázků v měsíčných schůzkách, obraz
svatého připomínal zivě převzaté cvičení, skutečné opravdivé cvičení-se v cnosti
vedlo k radostnému poznání velikého duchovního užitku a rozohnilo horlivost, tak
že v běhu asi 3 let víc než 500 panen z města a okolí ke spolku přistouplo. Jejich
chování jest tak chvalitebné, že, ačkoli spolek víc než 1000 oudů čítá, vyloučení ze
spolku velmi zřídka přicházejí. Při měsíčných schůzkách jest jich na 400 přitom
ných, ačkoli stává mnoho velkých překážek, které většině nedovolují pokaždé při
jíti. Na 4 hlavní slavnosti roku bývá víc než jednou tolik panen, než obyčejně
přítomno. —Nelze popírati, že veliká moc leží v příkladech svatých a ukazuje se též,
když se jí jen příležitost dá. Hlavní podíl na novém rozkvětu spolku má zmíněné
cvičení. Nyní se již i ve dvou městech spolky panen zřídily a od obou hlásí se
o tyto obrázky a s radostí pozoruje se užitek který ony přinášejí.

„Ode dvou let spojil jsem toto rozdělování obrázků 3 apoštolátem modlitby.
Vysvětluji jim úmysl modlitby a pohled na obraz má je opět upamatovati, aby tak
se modlily a tak milovaly, jak to onen svatý činil, který jim připadl; úmysl
modlitlby jim praví oč mají Boha protiti pro sebea jiné, svatý, v čem se mají
cvičiti a zdokonaliti. Při každé schůzi postavují se slavně pod ochranu Božského
Srdce Ježíšova, neposk. Panny Marie a svého měsíčného patrona a tak spočívá
patrně požehnání Boží nad spolkem. -—

„Snad jest Vám milo, když podrobnější pády o účincích apoštolátu sdělím,
které by pro časopis Váš snad vítány byly.

„Jak Božské Srdce Ježíšovo nad svými ctíteli bdí, zdá se mi právě z násle
dujícího pádu vysvítati. ,Dva z domu velmi zbožně a dobře vychovaní hoši přišli
zde do bytu, který byl tak právě příhodný, je veskrz a veskrz zkaziti. Od toho
času ale, jak se do apoštolátu dali zapsati, nemohlo je nic více ani v nejmenším
v dobrých jejich obyčejích zviklati a konečně nahodilo se to tak příznivě, že do
jiného bytu přišli, kde toliko dobré a spasitelné viděli a všemožné povzbuzení
k větší dokonalosti obdrželi, jak málo v kterém jiném domě. Oni přijímají s podivu—
hodnou pobožností častěji svaté svátosti a jsou pravými vzory ve svém mravném
chování a předepsaném umění. ,

„Písmo sv. dí: „Oheň jsem seslal na zem, a což chci jiného, než aby
hei-el.“ Tento žhavý oheň ze Srdce Ježíšova zachvátil v poslední době asi 5 ze

v klášteře byly. a své srdce docela v nejsvětější Srdce uzavřiti se snáží, aby dnem
inocí toliko pro to a v tomto Srdci žily. „Jedna osoba ze spolku panenského
vyjádřila se mi jednou, že uprostřed tolikerých pokušení není více v stavu, vydržeti;
ustavičně musí tak mnoho proti sv. víře, proti ctnosti a mravnosti slyšeti, tak že
bez přestání pochybnostmi ve víře mučena jest.. Službu tu nemůže také opustiti;
tož vidí, že vše její namáhání marné jest a proto nechce tak často k sv. svátostem
přistupovati, an je koncem bez užitku &snad i nehodné přijímá. Já jsem ji povzbu—
zoval, aby nezmalomyslněla, aby vší možnou vroucností Božskému Srdci se věnovala
a ostatní Jemu ponechala; sám jsem ji utrápenou též tomu nejláskavějšímu Srdci
odporučil. Po delším čase nahodilo se to jako samo sebou, že tu nebezpečnou službu
opustiti mohla bez těžkosti a nachází se nyní v domě, kde všech takových mrzu
tých ponoukání sproštěna, bez překážky Bohu sloužiti může a pokoj duše na—
lezla. — —“ Pro zatím postačí, aby vychovatelé a správcové duší té věci si
povšimli, a doufáme, že brzo budeme moci zaznamenati mnohých utěšených účinků
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K a, j 1 c i.

(Otázky a odpovědi.)

Proč Tvá duše smutne, byla, Proč tak mnoho krvácely
o můj drahý Ježíši? _. % svaté ruce, nohy Tvé? -
„Z zpustlosti že nejvyšší „Ach, tím vinno všecko zlé,

duše má se veselila!“ čím mé oudy zmrzačely!“

Proč to trní zprobodalo Do Božského Srdce Tvého
nejjemnější spánky Tvé? — proč ta dyka vrazila? —
„Mysl že a, city mé „Nevěra že zkazila,

kouzlo hříchu opoutalo!“ co v mém zbylo poctivéhol“

O můj Pane, Jesu Kriste!
Vím tvých útrap příčinu;
k Tobě když se přivinu,

vše zas bude na mně čisté.

M*vvvvw

Spolkový Kalendář.
Řterhš nhm' to ftarn'l'm fice tabátč mhchágf, ale ro nome' mšbh tmdřnoíti, tai je

zajiíte' přáteli) swé nitbh neomrat — nerot na tomto měííci míaítnč, iai hh se nejlíp naná
mit — zdali B tmáři ímutnou nebo meíelou, au ptáme těd) 10 but hřeb taboítnhmi

fvmátfh mcíifonočutmi připabú nejímutnčiíftch a neiboleítnčiffích muE Reiftomhch připomínáui.
Že rossak čím wělsst ie gde-mater, pat tím \očtn'í tej raboít hube o Welikonoci, oznamnje fe:

Duben.
DUbeU co mčííc welřkoUočni radosti, o nižto platí Kxol.1, 22: „(Sešíš

KristUš náe) ímířil (G Elšohem)skrze fmrt, abh nás poftamil Swaté a
he; úhouh přeb ním, ač jůítámátezíi u \oíře žaloženi a pemnt a nebo:
hnutetni ob nabčie emanbčlium, ttere'j jíte slhssrli, kteréž ieít Eágáno
mffemu ftmořent, jeffto ieft pob nebem."

Iímto mčíteem začíná nome' čtmrttetí, bruhe' již,m Ietoffním roce a uemíme,
zdali fe třetího neb čtwrtého bočtáme, mime mffať, še jíme toho prmntho ne ptáme
(hmotně k poíměcem' fme'mu a Eonečnému fpaíení poušití. Co proto bělati? Naprawiti,

nahrabiti, gafe bohouiti, čeho ameíífáno a nifbh mice zmesskatč, bh fe fftorhm btuhům
uepřibámaíi nomé. '

*Bročeštašbobenně tat si počínati bohře hubc, jatobhchom fašbhm bnem
měli — gemřtti a přeb ínub Mně přebítoupiti. Zde proto na Eašbh ben aIeípoň ffromne'
f tomu pomůďh.

1. Stťeda (plnomocné ob'puftfh me ím. Skapullťi Rarmetitánffe'm, a tai
fagbou ftřebu, totia 8., 15, 22.,' 29. toho měííce).

ŠDneGpřipabá pamdtťa úmrtí fm. Prokopa opata íúgamfrého a patrona čeífn
moratoífého r. 1053,; fímoí fe wssak ben jeho přenenení tu wssem.Swalým na hrabě
$rajffe'm, ieš se ftan 4. čermence t. 1588.
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913.M. SDnee pri) mbbaía fe nejblaboftamenřjfff $auna Maria na ceftu k tetě
fme' ím. Ylžbětě, U Uižto zůstala aji 3 měííce, tai že ímáteť sRamfftímenf 513mm; Marie

(1. nebřti w čerweUci) znamenú aft námrat její bo Magal-eta. 'Datefou to tonaIa ceftu
'a obtížnou, awssak z Iáíft) a z pofluffnoíti k Boba, pročeš ocbotně a rúba ji mnronaIa;
nám paf zanechala přefráím') přiřlab wssech cnoftí fřeífanítócb, jafo trpříimofti, Iaftamoíti,
úíIušnoíti jmenomitč ale čiított') a bebíiroofti o její zachowčmť„3 mt) fráčíme bate:
tou a nejen obtížnou ale i nebegpečnou ceftou tpříbugníjm ímbm _- bo mIafti nebeífé,
a zapotřebí míti je na pogoru, bt) brabť) potíab čiftott) írbce nebo! maat; nab to ani ne
gnáme ceítt) bobře, a proto kusseným, laskawým můbcům je třeba acela ganecbati, ja! to
i ím. Filip Neri pramf, (iebošto průpomčbi je nám bral) ufončí), fbtjš bí: „K nau
býwúnť a aadjomání čiftott) fvbce gapotřcbi bobre'bo a afnffenéfjo otce duchowniho.„

. 2. sBrioni čtmttef, obpuítťl) plnomoené uběIené m bratrítmu Wideňskčme
Sw. FrUUtisska z $M!!), natočení) 1416 m měítě sBanín (to Stalii), mtr

šabam'; na žBobu ob gbošm'ycb robičň na přímíumu fm. íšrantifffa ©erafínífébo, pročež
i jeho jmeno obbržet na fřtu fmatém. W tabu ím. Fralttifska whchowún kU wssrliké bo
řonaloíti a fmatofti založil řáb, ťtertjš projmou nabobijčeinou poforu najma! řábem
ménfíícb bratří; Jr 1508. Into přemcIifouporotu fm. %rantifjfa měl zajisté na mníli
i náš průmobce na ceítč botonatoíti sw. Filip meri, ga jebošto žiwobhtť btjl onen ga fma

te'bo mtjbtáffen; rabi nam toti; pro oneffeť bIe ítoro jamétjo Gpaíiteíe: „Kdo chcc pem:
ním býti, babi; nejpoílebněifji. “ '

Wetssina libí, marnoftí a Iáífou k fmětu aaujatt'Ff), toužť jen po tvbgnameuání

přeb ímětem, ne wssak pramí flubomě Boži: těm jeftt jaťo ím. %rantifítu nejmilejffí mífto
— ffrntoít, jamota, ač ne ífutečná, alefpoň famota írbce a fbromášběnoft mysli; a jat.
fotím me ímčtě a je fmětem šíji a pracují w pomotání íme'm, nic měně uftamičnč na
paměti mají íloma apofftofa nárobů (Rot. 3, B): „3emřeli jíte (fwčtu) a šimot náš
skrht jeft 6 Kristem w Bohu.“

513.EDI.Dbrácení sw. Marie Egyptské na přimíumu nejblaboílamenřiffí sBenlnt)
Marie, k jejímužto obragu to Seruíatemě nab bmeřmi cbrúmomtjmi mifícímu je utítata,

bneffnífjo bne fe ítan.

3. Prwni pútet (obpnftft) pInomocné ]. m bratrítmu nejhoětčjífíboSrbce Púnč
— anebo buboucí neběli — 2. m apofftoíótu moblitbt) — a jefftě to jim) ben m tom
měííci). <Bamútfaíebmiboleftne' “Bonny Marie: pInomoeuéobpuftft) m bratrítmu
Srdce sBannt) ŽIRarie, paf na moblitbu růžence febmiboíejtne'bo a bobim) pobošnofti fe eti
febmiboleítné 913mm Marie.

SDneBpřípabá příďjob fm. MaUra, opata, (miláčfa to fm. otce Éenebifta),

u fm. montana pouítemm'fa, btjmaíéfjo to pčítouna fm. otce Benedikta, když započal žiwot
řeholní. Bitte fm. žRoman nábošnč a frontě na pouffti antifioboru me %rancii, kdhš
tedh fm. MaUrUš na ceítč bo říífe íšrancougffé, the z můIe íro. Dtec měl založili řáb
?Benebíftinífí), k němu fe íonbrulm jmbmi gamítaí — bijítě ptáme weliký páteř —, mě!
z tobo sw. Roman nejmírnou taboft miba tař fmatě iont) bímaaíe'bo íméíjo jměřence23cm;
biťta; i gůítaIi proto a nebo něfotiť bní Ejebo ifímému meíifému potěífem' a pomgbugení.

Sw. Nicharda, biskupa angtiďéljo (nar. 1197, + 1253), metifébo bobrobince
chudých a UUzUýchamffat nab mfíetitou xwuzi a bíbu tčtcjnou boiímala jej pomšbt) nouge

a bíba bucbomní, jíšto ptáme ti nejbobatffí bťymali foušeni. Bhltč welikým ctitelem nej:

bíaboííamenčjíft gBannt) Marie, pročež je!)o pamótřa ieítbi památfou.
$. SDLimťmaíťnábošnť)obyčej, fterťjš bt) ji i \ofíietni oubomé aboš:

Uýchbratrftem měíi gamilomati, přifajbe'mIjobinbití moIati: „Maria,matko
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míloftí, mat-to mílofobenftwí, tač nás nepřítele zbawťti a to bobina
fmrti ochránítw'

Salmile pofuffení cítíme, máme ihneb k Bobu molatí: „íBože kU pomocí
mé wzezři! Hospodine k fpomáhání mému poípěšU anebo:„Srdce čisté„
ftrooř me mne Boze, a buchu přímého obnom .m útrobách mhch; negamítei
mne ob tmáří ímé a buchu fmatěho neobiímei obemne; namrať mi raboít
ípafení fme'ho a Duchemítatečnhm utmro mne “ (Balm 50, 12—14).

4. Sw. Jfčdora, bíílupa Gemilíle'ho me Sanťlsch (r. 636 přeb aelenhm
čtmrtlem) bratr fm. Beanbra, (ienš fe ctí 27. února), ob něhož bhl i mhchomán i n) bo:
br-ém uttorgen. Cirkew fm. jmenomitč lněším přebllúbá bneo nejen žiwot ieho bezo
úhonnh a bofonalh k náílebomání ale i učení íeho k beblíroe'muumúšení (Homil. z'n Evang: ) ;
nelnegímpal ieho horlímoít m gaítámání fe cti :: nebotlnutelnoíti lněší gaíměcef
nhch. Nežili wssickUi kUěziaa čaíu ím. Jsidora tal jal měli, awsscck pro jejich fměcení
a neímírnou moc obpoufítětí hříchh a proměnití obětníchbarů mcffníchw tělo a
řrem *Báně netrpěl ani té nejmenffí k nim neuctímoítí neb pomlumh. „Wiš li paf, “
táže fe fm. San Blatouíth, „míěalí pal co knězieít? thlanec Bozi ieíti, pallí
jím pohrbáč, pohrbúě [amhm Sbohem, lterhš ici poílal.

“B. M. Wýročnť ben fašboročního putomání *Banuh Marie fe ím. Soíefcm na
ímátfh melifonoční bo Serufalema.

„Wapabúlí lomu něco neíluffného, má fe íhneb k něčemu jinému obrátili.

5. Bačínáímath thhobcn, neb melilh thben Kwětnou neděli, pamútla
©roathch uftupuie scela mroucímu rogiímání o fmrti ŠBánč.

Prw ní nebčle, tubiš plnomocné obpuítfh me sw. fffapulíří a na moblitbh „Zdrae
más Ěrálomno" ato., brnhě na thto obpuftlh buboucí nebělí, tcbh 12. t. 111.

$amátla fm. žBíncence Ferreri přeložena fe bní 20. t. m. wiz to tomto.
Těš pamótfa bneBblahoíl. Sulianh řeholnice,půmobfhnř uftanomení fmátlu iBošího Žíla.

Neťčkej: „Sal mclfe' flutlh lonali Gimli," nhbrš: „Sal melifé skutkh konala
miloft FBošíme ©mathch." Wýklad. R nafíemn potěfíení to pramí ím. Filip, bychom
rozjimajťce o roelílhch ffutcích Swatých nebeílhch nepoabhlí mhíle n\ibouce, že k tomu než

iíme íchopní; ne Swntť, ale míloít Boži we Swalých to mffe fonala, a mhfoná i to nás
wsse co Bůh ob náš šdbá, omffcm bnbemcgli pilně B ní ípolupůíobití.

6. „W bojí 6 nečífthm buchem mítěgí jen — báalimci, ienš prchají“
7. „SŠe'peiefti pafli pofuffení trpíme proti ím. fthblimoftí a ooporuíemc ftatečně

a mffeho beblímě fe maruieme, nešli lbhš pofufíení netrpíme a proto ničeho fe neboiíce
příležitoítí f hříchu fe nemaruiemc. "

8. SDen fpoiení apofftoldtu o bratrftmem neiímětčiffího Srďce *Bánč, proče; plno:
mocné obpuftlh.

„*Balli lbo příležitoft f hříchu mhhlebdmá těffe ie mocnou potěchou: wssak jů fe

uchomám, tenť může bht skoro íift, že poluffení poblehne.“

9. Belenh čtwrtel: plnomocné obpuftlh 1. na ndmfftěmu žaláře Púué bnes a
iBošího hrobu w fobotu; 2. m bratrítmu neiímětěiífího Srdce <Mně; 3. na zbožné
nossent lříšfu fm. žBenebífta zijkúme th íamé obpuftfh, iařěbhchom w ERíme obe
btšeli při ílawne'm požehnání papezském; 4. řeholní ofobh a w III. řábu ím. íštantífffa,
jakož i m hratrftrou Benediktinskčm a m nejfmčteiffím Srďce Búně obpuftfh plnomocné
římffhch zústawek.

Dobťe ie čafto a upřímně gmolatí: mone, nefpolehei fe na mně, nebot iíem
slabé a řřehlé ftmoření,“ anebo; „$ane! neočelámei nic než nebořonaloíti obe mně.“
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10. Weliký páteř, ben melile'ljo ímíření pololení libílěbo s rojbněmanbm
?Bobemskrzeboleftnon ímtt ShUa Božibo!

W poluffení nemáme řílatí: „to neb ono učiní1n,“ ale jpíífe: „mím sice co mám
činiti, awssak nebůměřuji si, zdali to flutečně učiním.“

11. Bťlá sobota — tichú sobota aš bo mečera — jaťo tichý je — ljrob
Boži až bo — Wzkťissenť Páně!

„Zápach hťichU nečíftott) je přeb 23oljem a anbčlt) jeho tal film), je je mu nic
na swětť natom-ohmů."

12. I. Hod Božť melífonoční (wiz I. ročníť ftr. 22. 23., lbe nnní fám
již najbeěobpuftft) plnomocne'; gbe paf nebubou míce opalomúnp, ale jiné jaíe umebentj).

„Nesmime na íebe je jpoleljatí ale bucbomnímu můbci zcela je obemabati a bo
mobliteb mfjecb 31115me je poroučetí."

13. II. Hod Božť melifonoční wiz I. ročníf.
„Bši je mujíme bátí a maromatí jalo rám; moromé.“
sBojnámla. Tu tě flníjím, milí) příteli! ítčšomatí si i ten pan Řalenbář je

tenlráte mdlomlumm'), jinbt) přebce jem tam něco ftěm průpoměbím přibal lnaffemu po:
wzbuzeni a nyní, kde je nám brat) ulončí, málo neb nie k nim nepobámá! al co
mlaftuč chceš, bod) přibal? E)?emíšzli, je bneb k počátlu tn tabu jíem ti_ bal, bije jmeno:

mitě toto průpowěbi a jiné mčci Důležité nejen přečítámal ale i u íebe abošně umašomal?
Sw. Filip ti pramí, lu př. bneG je máš wíce nejmoromě rám) báli je ljí; což jeít to

jine'bo nešli, jalobt) ti molal k jrbci: jal to ftojí u tebe B pratybou? Be lěíP'gbali paf
w ílutlu nablíáíš, jat melilť), jal íjerebnť) bříd) je lež? tal je Galomoun moubrt') šábal
Boba (přííl. 30, 7, 8): „53113011měcí šúbal jjem ob tebe (žBoše) — marnoít a íloma
Išimá mjbal obe mne," anebo ínab je lži mnoho jí nebčláč? paf wěz, že balelo jejítě
jf! ob cejtt) jprameblnoíti lřeífanífe' a bolonaloftí, a je nílbt) z bříďju nembmágueč, holub

Be jm. Sobem (27, 3. 4) neučiníš pemné přebíemgetí: „Dokuď jeft bócljdní me mně ——

nebubou mlumíti rtomé moji nepramoíti ani jazyk můj monáffeli lži."
$amatui si proto frdjnt') příllab, jej; ti ble tmrsení bobnoměrntjď) jpíjomatelů

aanecbal jebmílett') djlapečel, ftertjj'sapoměl rozkaz otce fmébo mbplniti. 8 plaťal bořce,
tal je čelóbfa jej nawáběla, abl) je lží očíjtil, jinat že bt) trejtu neujfel. alle pacbolíf

obpoměběl: „Nikoliw, ale raběji molím bití nežli lljaní, neb to je brogná ljanba; ať mne
treftá otec, llját ale — bo ímrti necbci, bytbych i umřítí měl." Nebo — (ó lráíná íloma
pacbolátlaneminne'ljo!—) „jat bhch se íměl opomážít, nejblaljoflamenějffí
sBannu Marii o něco profit, fbtybtjcbměl jazhk lšiwý.“

Dmffem nělbt) je ftámú, še — prambu fašbémn říci nemůjeme ano ani ne:
ímíme; amíjal tu muííme bub mlčeti, nebo prambu ob'alítí, jen abl) to nebyla ,jábná
lež, protože lbóti nikdh není bomoleno. Sal BDGto měl činiti, nablíbneč z tčcbto bmou

lráíntjdj příllabů, (jíouť jařo i přebeíflí) 3 Masanowcr wýb. příll.)
Kdyš pochopowé ob lacířů arianíltjcl) najati ím. 9Itanáfíe biífupa na moři

ftíbalí, abt) bo jali a jim bo rufou mtjbalí, již tal blíglo bolí, že jím ujítí nemoljl, melel
biífup forábem otočili a jim mítříc plouti. % tágali je ho uemčbouce, je on fám to jejt,
jeali balefo altanáš? našej obpomčběl:„Neni balelo," a tal obplouli ljlebajíce jej
na moři fíirolém.

Něco podobného čteme m šimotě sw. %elige Wolánfléljo, še nábončí jeljo ne,

přátel, mbjlanl, abl) ljo blebali k uímrcení, jetlalí je 6 ním na námčítí. mejnajíce jej
tújali je abalí ptá šelíge lněge? jimž on obpomčbčl: „Sá ljo tmáří w tmář nifbt) nea
miběl. Sal opatrně je mtjljnul wssi lži! Stal bt) omíjem ínab nemoljl nebo mlaftnč ne
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mohla se takowú ofoba mhhnouti lzi, tterd fe čat'to marně prohlíží — přeb gtcabtem!
iDnes připabá loučení je fm. Maura Ge fm. iRomauem wiz 3. t. 111.bhto to w pon:
běIí po oftámě metitonoční.

14. Duterh meIifonoční,jem bhmat něfbh III. Hod Bozi meíifonoční,
nhní omffem již jen to chrámu ŠBáně; je je mfjaf mííe ím. i ones za oíabníth obětuje,
mají na tuto nejbražffí oběť i bneB přijíti.

„*Břiftupujíce f ím. apoměbi máme je nejbříme z nejtěžssťho hříchu ímého mh
znati, paf teprm oftatních; jen mi je onoho bříme íproftíme.“

15. Po celí) thben jeft památfa metifonoční aš bo nebere buboucí; še wssak
i nejblahoílamenčjfjí sBanínaMaria melife'ho pobítu má na nafíí raboíti melitonoční, pobóme
mimo průpomčbě i památfu s13.M. na tuto buh.

„Geben z nejtepífích proítřebtů f dosaženi pokorh je upřímná a čaftá fm. 3poměč."

$. M. sISamátfanalegení 12letěho Ježisse to chrámu Seruíatemffe'm; na mno,
hhch mííteeh fond je toho grotaffmí ítamnoít 4. tmětna.

16. „ímáězti hříífnou uamhttoft, neímíš po páou íme'm obttábati se ím. jpo
mět—ía mufí—Šfímému obhčeíne'mu uitotim cigímu apoměbnífomi jíti; jinať je jí Uezbawlš.e

$. M. Náwrat nejímětčjffí robim) z Serufaíema bo Nazareta, při čemž; si po:
móáíti můžeme: 1. raboít jejich, 2. bítůčinční sbohu, 3. raboft příbugnhch a íouíebův.

W řeholi cifterciátife' ítawnoít ŠBannhMarie, patronfh zbožnostř.

17. „*Bři uamfftčmomáuí nemocnhch, zwlássk umírajících neměli bychom mnoho
míumítí ate rabčji fe mobIíti.

513.M. Pawel V. papež ítmrbít r. 1608 pInomocné obpuítťh m 1. nebčti bra=
trítmu růžencome'mu.

18. „?temocnh ítouší iBohu,pattí je ho můle Boži zcela odewzdúwú
a 53951) i bIouho trpětí mě!, nebo i gemřítt, te mffemu říci: Buď Wm Bůh pochmáten “

$„93L11mrtí bt. %mibea, jebnohozegaftabatetůřehote ítuhů žDtariiuhch.
19. Nedčle prmní po ěIBeIifonoeí, nebo nebete promobní.

„*Botuffení umírajícím ftrojené bhma nejmíee to, že fe bojí ímrtí a íoubu, a ta!
tratímají bůměru to iBoha; pročež pamatomati mají na fmrt ŠBáně, fteroušto Bošské
íprameblnofti je aaboftičiněno.

513.M. Slawué witčzstwitřeítanů nab Turky r. 887, na přímlumu íRobičEh
Boži. Wltěšstwť toho boíáhí abošnh Dabřej, jenetal cííaře Basilia uab Sčuro
patatem, můocem Garacenů čití mahomebanů. thž tociž w boji tomto můbcem ma:
homebáuífh phffm') a rouhamh Iift aaííal jeneraíomi Dabřcjomí, to učmšto (tato: „nhní
bhch rdb mčbět, abati ti Syu Marir a Dtec jeho něco proípčjí, až 6 mojífh fmhmi na
tě přitáhnnl" — gamčííl sbošnh jeneral rouhamh ten lift na obraj mobičth Boži mobte
fe a motaje: „Gjhte Matičko Bošť! jaře to rouhání, a “It) mocnh Syn:: Božť, mi; tu
hrognou třimbu, fterou Wčuu tento hroh íuromec ípůíobítf' 'Zafto bůměřuje je to po;
moc QBoší aačal boj, fám přemohl můbce a ftwčlé nab nepřáteth whbobit mítčgftmí. Cisať
Basil bat ua pobčtomání za tafomou pomoc ?Boší natom míítč (hrám PúUč fe cti

Nodičky Božť mhítamčti. (Begenbeníammhmg oo ZDrcera, ; ntšto míjeďh ?B.M. jíou mhňath).
20. (črc. Winccnce íšerreri, fe bueo ítamí, přeložení) totiž ímáteť se Dne

4. bubna. (Stí íe ob fnčší co patron aathomání čiítoth a gbršelimoíti fučšífe' — a to

pro metité jeho mítčgítmí nab febou a uab gíhm pofuífením. íma totiž jebnoho mečera
gamoíáa k oíobč — nemocné, jat fc mu řetlo — pognal že tu nalíčeuo thD na jeho
čiítotu fnčšítou. Nebot osoba neftoubná aačaIa mu činiti ohhabné uabíbnutí i uprchI
sw. Wincenc ro ofamšení a zachránit febe (pobobnč zwťlťzil nab tatomhm pofuííením
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isw. Tomáš Akwinský, ——jehošto [Iamnoít 7. břesna připabá, nejfa jeíftř fnějem,
jenom že tě oíobě hanebné metifh ftraeh na památťn nahnat: chopil se totřž hořťcího po

(ena a milou fiflenu zahnat. .
„memoenh zwlásst umírající se má gamtrati bo ím. rám; nejfmětěiííího

Srdce Páně a ničeho je nemá háti; tamť jíftě co wčtěz nab ímttl' inab ďúblem
je oíměbčíď'

Itm jíme ufončiti průpoměbi sw. Filipa; a meImi bobře, nebot fbe nalezneme
Iepffího fonte, jíabfíího obpočíntu nešli to nejím. ráně Srdce “Mně!

$. 232. <.Išrmníwťtězstwč eííaře Herakťia nab (Berííam) a Gat-neem) r. 622 na
přímíumu SRobičthBožť, jrjižlo obra; jpolu o tříšem *Bánč mojítu fme'mu tága! Přebnáffeti.

$amátta taftěš miíoítí a íIámh ím. Dtee EBenebifta,miIoftí totiž, fterhmiš
ob žboha zde na jemi bh! obbařen, a íIámh tterouš nhní již po nn'ee jaf 13 ítoIetf
w uebeííeh požímá a pojímati bube na mčfh.

21. ©10- aníelma arcibiífnpa ro Řanterburh (m Nnglii); napojen 1033
ro Nostč (m sBiemonteeh) chtěl eo 15[eth jinoeh mítonpiti bo řehote, otec wssak tomu bo:
moliti neehtěf, po ímrti wssak robičů ímhch opuítim i tolaít mítoupit bo řábu ím. Bencd“rkta

m 9Ingíii. Bnamenith nejen enoítmi ale i učenoftí ímou íta! je areibiífu'pem a mnoho
bůlešithd) a ípaíiteluhch fpiíů círfroi jm. aauechaI; po Dlouhé nemoci 1- 1109.

Sw. anelm powzbuzowal je to nemoci ímé a wc míjetn foužení tosjtmánírn
o boíeítném utrpení *Búuč„— jbi a čiň tařtéž.

s13.M. Bust-učně ugbramení chromé šenh (María le Brum) me Valenciennes
(me %rancii) r. 1480. gájračnh ten obraz Marianský bh! z Milúna tam boneffen a
hneb tenthš ben je ugbramení ftan.

, 22. SS. Sotera a Stain, papežů a mučennítů, m ftejnh fíee ben, amfíat
onen r. 177, tento mffať r. 296. BUdiš nám památEa ím. mučennífů k powžbuzenť w ítá:

Iofti a smujilofti fřeítanffé, bhehom i mh m utrpení i m fmrti bhtt fiIného buchu.

$. M. W Milúnř zaťoženi chrámu pane a řehole (Bauen)Marie boIeítne', r. 1485.

23. Glaronoft fw. Wojtčcha, biíťupaPražského a mučennífa,patrona gemč
čejfé i moramífe'. Zrozeu z rohu Slawxlikowa z nejpřebnčjfjího 3 čeífheh rohů fítechtiďhd)

r. 956 mhehomán bh! ro Magdebnrku U arcřbiskUpaNdalberta, jehož jmeno z mbřčnoíti
přijat (Wojtěch Ndalbert). W mčítč tom abl-jel je po 9 let a jat me měbáeh tu! i to cnoftceh

gnamenitč proípímaí. Každé motné ehmíle, jišto jim' ftrámímají m rozkosstch, poušimal

k mobíitbě a k mhfonámání bobrhch jtutfů. Nccwrúliw je t. 981\ bo mIafti ímé bh! bmč
léta na to ob biífupa (Brašífého íDčtmara na fnčjítmí rohíročeen, a po jeho jmrti íta!
je 29. čermna 983 ob areibiífupa Mohučskčho mhímčeen hijfupem *Brašífhm. Moudťe roj
bčIiI mffeehen čas na práce biífupífé, na mointbn, jíšto mnoho hobin beuně měnomaí a na

prokazowúnť miíoírbenítmí nu3nhm a bíbnhm. Že wssak jeho horIimoít nepotřámala je
o šáboueím tohítebfem, opuítil bmaháte mtaít putuje bo ERíma, íta! je tam řeholnířem řáb u
ím. ?Benebitta m chrámu s13c'tněfm.211eííe a Bonifúce. *) Statut-(itímfe zNťma
mol 3 jebouněfolitbratří řehquíeha fIáíftet žBeuebiftínífh u fw. Mackčty
w Bťeonwě aa “Druhou t:. 993. Řouečně mučenníďou fmrtí fronaw forunomán
m fróíomftmí nebeífe'm 997.

$. M. Bem—učněugbramení čtomčfa mrtmieí raněného (Jakuba Buscon) m Lille

(me Flaudťich) r. 1581 na pobožnoft fonanou přeb miloftnhm obrazem $antnh Emarie.

*) Stito bma (rčmatt etčjt se proto u_fm. Markčty co zwlásstnt parronowé ím. ?Heě 17. čermenee,
ím. řBonifác 14. lmčtna.
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Taktěš památfa bneB ím. Siřl, awssak přerušena na aeitřeiffef, letne mn'al iefftě
pozďěji, on i jitra flamnoít jiná přebrolúbá.

24. Pútek Po melilonočm'oftámě: pamdtfa topí u břehů sMně. (5m. 58mm;
mentura prami: „D íat ffťaftne' bylo topí to, jemuž bopřdno bylo, fmatí) bok Ježisse Krista
:: přeílabté Srdce jeho oterořítí! Kýžbhch já byl na mlítč onoho topí bómall já land) je

bn! nebal mice mntábnouti, Uýbrž byl bych řefl: „Tot pťibhtek můj na měly, abe chci
zůstati, neb ifem ie gmail."

25. Gm. Marka, emanbčliítt) a mučenm'fa *Báně. D průmobu círlemuim wiz
ročníť I. $. M. Zaswťceni teple $Robičťt)Božť w Waťčži, jij ím. Ludwťktrál bal mpítamčti.

26. Sw. RIeto o MarcelťUa, papežů a mučennitů m fteim') ben ale to ne:
fteim') rot, onen w 1., tento me 4. ftoletl; tento poííebni patron pomftánl z břlífněbo
pábu; nebo! fám z hojně aapřel <Bema, ale ibneb pomítal.

$. M. Pamútka Panny Marie bolavérabt) (de bono consz'lzo).
27. Sw. Bití), ílujfl), Glušfou byla toliko — a přebee fmatou'je ftala, jat

mocná to pobuutfa pro tebe, milí) třeffanel SDmoii pťedsewzetť il k swatosti a k slúwě
přímeblo: 1. Bohu měrnč íloušiti, a 2. mm; ani ten nejmenffi břlcl) nepřipouíftětil „To
čiň (i n)) a ípaíen Dubeč.

28. Sw. Witaťiď, moiina a mučenníťa. Stal tebe ze wssechftamu, i aíooíeng
frébo, jenž bl) tal ráb artoujení po fmatofti oswoďozen býti duel, přiflabl; bolonalofti?
Sat; iindf, neboť: ,',523ůl;chce, abl) míficfni libé ípaíeni byli a (proto) kpoznúnt
prawdy pťčssliee 1. nim. 2, 4.

29. Sw. Wetra, mučennifa z řdbu fagatelíféljo, patrona lajatetů katolických;
iefti spolu patron wssechfatalifů mesi proteftontl) žijících,neboť i on to podobných,
smUtných okoluostech jíl, zrozen bom z robíčů jínomšžrců, přebee mffaE fatoliďi) whchowún,
latoliďě míře až ho ímrtilmučenniďé měrníjm aůftaí.

30. Sw. Katekinh Sienskě, pannt) o řeholnice.

Pokladmce pro sv. Otce.
Od dřívějška 102 zl. 20 kr., dále obětovali: S . v Náměstí 2 zl., nejmenovan 14 kr.,

z ofěry terciarů v Mčelích 2 zl., „od chudých dítek“ 1 zl). 18 kr., od oudů III. řádu sv. rantiška.
v Lehnících &jejich říznivců 10 zl. 6 kr., P. J—b v th. 1 zl., Marie T. 1 zl.. v bývající z řed

latného P. V. M. 8 ., skrze P. Cyrilla, kapl. v Polici od několik ctitelk fi sv. tce 1 zl. -kr.,
ntonín Svorčík ze Suchodola „málo ale rád“ 50 kr., Fr. Jenček 20 kr., . Pátek F. v Křtinách

2 zl. 14 kr.; úhrnem 123 zl. 90 kr.

Llstarna redakce. _
Vp. J. St—y v B.: rok 1868 zapraven úplně a. zbývá. ještě 38 kr. na říští. — V . J.

N. v Žel.: o 20 kr. bylo více zasláno, tudyž co plus zaznamenáno. — Cth. p. J. li. v L.: Snlečně
děkuji za zaslané; co nejspíše přinese „ koly“ o zřizování nových a. obnovování starých, třebo již
zašlých bratrstev. Úmysl nalezite. — Vp. Fr. Krj. v N. R.: Jak Vám zajisté Již též známo,
zhořela tískárna & sklad nih Migné-a ; tuším ale, že bude opět vše zařízeno jak dříve. Agencii
pro něho neměl v Rakousku dosud žádný, třeba tedy do Paříže se hlásiti; bližší zprávu ale o tom všem

odám Vám co nejspíš, očekávaje od Migné-a samého patřící poukázku, an jsem mu tyto dni psal.
p. J. Bezp. v Brl.: Řádně jsem obdržel,díky! - Vp. Bernd. P. v Křt.: Došla.nás celá zásýlke.

_— Ročnik I. byl již úplně ulgončen čislem l2..vjož na. za.
čůtku „v prosince 1867vvyslo, a. tudyz došlo i první" predplaceni;
:: té príčiny treba. gdberateli ročníku II. „Školy“ (tedy nynějších
čisel) poznovu se pgedplatiti 1 zl.v62 kr., jestli toho d'oaudvnencinil,
a. negapravil-li ješte ročník I., toz doplatek za.minuly a.predplatek
za. bežici dluzno dohromady poslati 3 zl. 24 kr.



úmor! mnhliteh na mřllc Buben:
!Bňemobouci roččm')Bože! obťtuji Szalai mífedn ímé bobrě sku!ky a moblitln; me [poiení 8 Seilffem Kriu
stem a mffemi zbožuými a ímatúmi bunemi m nebi i na gemi ;a wsseckoto, co si Pún Ježtš me íměm

BošskěmGebel přeie, imenomitě ale ro tomto měííci na ten úmníl: ahlýa :irkcm [m. m Ra
konlkn rám proti útokům nepřátel bújiti túřil, a w bneffnlpráwčben:

“Den Ie cti 9b5mlůn'tě

1 sw. Hugona, ga bar poíluffnofti k můbci bllebomnímu , za knčze; aa leblomášnčbo
biílupa, mlabíla; za nemocnou matlu; zU 1- učitele; ga nemocnou maltu.

2 sw. Frantisska, ga řemeflnílry, aby to šimotč bobaboiném a ffromném mččné &megbeiffí
*Baulánífébo, blaho mpblebámali; za lebfomášnou o.obu z ertrstwi; ga 1- lněge.

3 fm. Richarda, ga biílupt) a lnčge pronáílebomane' , ga bobrobince k obnomem' iiítébo
biffupa, poutniďe'bo chrámu; za rozmnoženi ctitelů marianílťyd). »

4 ím. Síibora, ga učence, abl; míee prambu iebin. pognámali; ga 513.Marian. poutní
biifupa, mííto; za nělolif lněší; za poloi, upřím. a láífu me 2 bud). bomech.

5 ím. Éincence za bar íebeaapírání 3mláffť ofobám ftamu buebomm'bop a nugnou
íšctterílébo, tobinu; ga posnúm' íe n) poblougení a obrácení 2 manželů.

6 fm. (Eeleftina, za řeholním; za jistý fláffter oo. QIuguítinianů; za arcilnatrítmo
papeže, s13.Marie gBomocné; za neípoloienou oíobu; ga 2 nemocné sestrh.

7 ina. Hermana, ga bobné mpfonánl melilonoč. zpowčdi aa zachomám. a obnom. řel)
řebolníla, fágně m illt. lldífteře; ga bar fm. trpel. robině mnoho jiz zkoUssené

8 in). QIlberta, za sslechtice,abl) mffiďnipramou wzuessenosrctnoíti pognali; sa ugbrcv
biílupa, menl pannl) na buchuchoré, za přetažení náfleblů poborffenf banébo.

9 mm. ueiím. Sw. co pobčfo. za wsseckymilol'ti,'1eš nám na této neiím. Gmát. ubčl. bnln;
(gelem) ctmrtef) ga bratr. neífm. (štvát. DIL; aa fffaít. uíluteč. bůleš. gólej. bratr.

10 umučení Púnč, co aaboftčin. za mífeďp břídm, atol. nembeč. za obbr. bobré; za bar
' (Weliký páteř), ním. DUcha fm. pro iift. přítele; ža 2 mpebom. úít. aiei. přebftam.

11 Bobťblln malři za bar ítáloítl polepífuiíeím fe; za 1-manšelfn a 1- robiče; ga mlaš
P., (Bťlú íob.), nělou a 1 k ímetu přilnnmííí pannu , ga melle'bo bříffnífa.

12 Glammatřw., aa im. Dice; aa tííařífou robinn; za boítamení bímčí fffoll; pob mer
(Hod melilon. ) benim milofrb. fefter; za 3 bud). robinn; za bar ofmicenl Ducha lm.

13 Slaw mz,tři P , za bar íprameblnofti zwlússte íoubcům a můbcům libů; za obftranční
(*Bonbělíbmeli.), neílnfínócl) zwhků magi mlábežf; 3a 2 lně'gea buffe iimlměřené.

14 sw. <l'ilmrcia, aa ílonšící; aa bar tichosti a trpělimoíti 1 manželce; za neípvofoienou
mučennífa, matlu; za robinn břlme aúmognou, npnf febublou; ao 1 fneae.

15 ím. Ibeobom, za mlábeš a jejichpěftounp; ga 4 mlabffp; aa bar čiított) a ítáloítimnčennffa, to bobre'm iiíté oíobě; za 2 přátele; za mellébo bříflffn a.

16 sw. Kalista, go on!; lřeíf., lteří pro bágeň a oftpclya.přeb ;lpm swťt. ob ziw. lřefť.
papeže a mně.., uponfftěií; za 4 robim), bp ml. přeb ímeb. t. íměta cbráněnp bplp.

17 Nm. 9Iniceta, za fpolll) tomaryěífé; za obrácení manžela a fm. trpělimoít manželce
papeže a mně.., za mbomu a ieii beti; za obmrácem' poborffem' n) 1 bomě.

18 fn). QIpolIonia, aa robiče, algp na whchowáni bítef neim. si nechali zúťezeti; za 1 úftam
mučennífa, whchowacťpob web. oo. Seíultu , za mifie w Cechácha na Morawč.
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1'9 froRreíceneem. aa bíttp, poneiprm f ím. přijímáni přiftupuiíci; za ufončeni iviftépro
(Bilú ntběle), čafopie Důležitérnici; za katecheth a fat. učitele ; ga mel. briffntfa.

20 fm. Marcelina, ga om) třefťanp, fteři obtlábait fm. ímátoíti přijmouti; .a? 2 pannp,
mučenníta, je; bo ftamu buebomnibo cbtěii mítoupiti; za naítúmaiici tnčge.

21 ím. ainíetma, aa úftamp mnóomaei'm Čechúch a na Morawě; aa cbubeboítubuiia
biítupa, cibo; ga mattu a iťil beeru, ieá ieít w Uebezpečex:stwlbřichu.

22 ím. Sorera a ga moíífo ngouffé, abt) fm. mírou fe řibiIo ; za ftáloft 3 fe poIepffua
Stain, mně., jicim miabitům; za obrácení negmebenébo a potěífeni iebo otce. x

23 [m, Wojtčchg, aa cirtero fat. m Čechúch a na Morawě; ga eirtemni bobnoftáře; za
bift. a muž., otce a jeho robinn; ga obítrančm' mnobbd) pobotffeni pro 1 oíobu.

24 ím. Sitt, ga obce čeffoamor., abp ffpat. zwhkh Iepffim uftoupim; za obrúcent:sr
mučennifa, rozkoldSťowanů; aa iiftou obec; za oíobu m bťizk.nebezpečí břichu.

25 ím. Marka, ga úrobu gemířou, abpcbom tatfnabnčii nebeffe'imeni mpbíebámati; za
emanběliítp, napram. banébo poborfíeni; ga nět. fněši; aa utmr. 2 brat. me míře.

26 ímStletaaíDtars aa eirtem fat. m říffi Nuskč; ga řeibneiím. Wykupitele; 3a 2 man:
eeIIa,pap. muč., čele; za bobně mpřonáni melitonočni gpoměbiw 1 farnofti.

27 ím. QInaftaíia, za _obrácem'ro;,tolnífů; za fpoIet fm. Chrilla a Methoda; aa bobrě ga:
papeže, řigení máiomé poboš. to 1 farnoíti; za obrác. bratra 6 iebo tobinou.

28 fm. EIBitáIa, za misie foto!. na wýchodč; gc;pracomnitp při iifte' cutrárnč a ieíieb
mučennifa, bobliíiteíe; za 1 obec. sskolU; ga bar oímic. ŠDueba fm. 2 ofobeitn.

29 ím. *Det'ra, za zachowúuť neminnofti mIábeše; sa nemocnou feftru; za 2 to bičea
mučenmfa, bobré macbománi jeiicb bitet; za iifté němeďe' gpmnafium.

30 sw. Kateťiny aa příanimce :: ípqupracoronitp „Školy“, aa gemřelé w apofftoíát x
Sienské, pannt), mointbt) a wssechbratrítmid) čeífoumoramítód). '?

Modlitbň.
Božské Srbce Ježtsie! skrze nepoftrotněne Srdce Marie Bmmy obětují

Tobš wssecky mointbt), práce a utrpení tohoto bne fpoíu fe mfíemi úmpflp,

me tteebď) fe uftatoičně na oltáři občtuieč. Obzwlússtč obětují Tř je za biftupt),

tněge a ono točí-ici, tteti to ktssi Rnkouské ímé Božsté zújmy a ptdma Twé

cirtme bájí. £) Spasiteli netonečne Iáftt) bobnb! Nechej, aby nerozUm a glos

činftmo ímé poanali wssichni ti, tteři ebtěit Tebe mptiftnouti z ktsse, ttetd Tobč ge

zwlňsstUtch ptám přindIer, a Ukaž jim, že toIito w cLi'oběmobou naíegnouti uftuteč

není mbbob, tteté bíebait a mimo tebe že to ceIe'm fmčtě jid) nebofdbnou. QImen.

Bťesladké Srdce Panny Marie bUdiž mou fpáíou! (300 bne obpuftťt)
nběíií *Biue IX. 1852).

©matb Michale, archaUdčli, fmatt (Speiíte a Metdode, otobuite za Uúď!

Siam nůrobni lnčbtimitm) &. ěnalbra w ano!.
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Božského Srdce Páně.

S povolením duchovní
vrchnosti vydává

PLACIDUS J. MATHON,

kněz řádu sv. Benedikta v Raj
hradě.

Měsíčný list
apoštolátu mo

dlitby.

„Učtese odeMne,ne- M
bot' jsem tichý & pokorný
srdcem, &tak naleznete po
koj duším svým.“

Mat. xx, 29_

„Jeden jest učíte
váš - Kristus.“

Mat. XXIV, 11.

.
Ročník11. Květen 1868. Číslo5.

Věnování-se Panně Marii.

!

WYěnuji svůj život Tobě, Práce svoje konat _spěji;

(gšg'gpanno krásná? v každé době Mariánské písně pěji,"L Volati chci vroucně sobě: Oslavuje krásu Její:
Maria, zdráva bud! Maria, zdráva bud!

K Tobě srdce moje plane; Když mne trud a strasti kruší.
Tělo mé když z rána vstane, Vniterný můj pokoj ruší,
Volám k Paní milované: Obracím se k Tobě v duši:

Maria, zdráva, bud! Maria, zdráva, bud!

Když se „Anděl Páně“ zvoní —— Když se chýlí ku večeru,
Jest to stálá, hudba o Ní — K loži svému když se boru.
Z úst se vroucný pozdrav roní :_ Volám v chválu tisíceru:

Maria, zdráva, bud! Maria, zdráva bud!

Když pak smrioň počne tlouci,
Podmanit chtě tělo mroucí,
Toužím zvolat z hrudi vroucí:

Maria, zdrávo. bud!%
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Coscházínynějšímu věku, an sezve věkemosvety?
„Svět pomine i žádost jeho, kde ale činí vůli Boží, zůstává na věky“

- I. Jan 2, 17.

Rychlostí, o nížto naši praotcové ani ponětí neměli, ocítá se nyní člověk
z jednoho konce světa na druhý (železnicemi). Za několik sekund umí se vyhoto
viti obraz netoliko jedné osoby, nýbrž na sta osob aneb předmětů (fotografií či
světlotiskem). Za několik sekund donese se návěští na sta mil (telegrafem).
V průmyslu a. hmotném směru ještě dále se pokračuje, rozličné vědy se zdokonalují,
dráhy hvězd a i komet se vypočítávají atd. Hle učený a rozumný jest náš věk!!
Není-li samá skvělost a vzdělanost, samá vlídnost a přívětivost? Což mu tedy schází ?

Odpověď: Patřme hlouběji na náš věk, nebo dle *povrchnosti nabyde se
jen malé známosti o věci. Hle mnoho jest nyní těch a takových, kteří všecko své
dychtění a namáhání zřizují jen k časnému zisku, kteří pracují a skoumají jen
o tom, co vezdejšímu blahu a pohodlí prospívá, nic se nestarajíce o věčné blaho
duší svých. Ba velmi mnoho jest těch, kteří rozum svůj arci cvičí a všelikerými
vědami ho obohacují, i kteří také to neb ono za dobré, za pravé a šlechetné uzná
vají; zdaliž pak ale dle toho skutečně jednají? —- Ke šlechetnosti a k pravé vzdě
lanosti člověka není dosti, aby mnoho věděl a uměl o všeličemž vykládati, nýbrž
s tím spojena musí býti mravnost, neb mravní síla, to jest odhodlán musím býti,
pravdu přijmouti, jí se držeti a ji následovati, at se mně líbí neb nelíbí, i at na
mne jakékoliv pronásledování přivede. Dobré, ctnostné a spravedlivé věci poznávati,
ale jich nenásledovati, to hanobí důstojnost každého člověka. Již pohan Seneka
praví: „Dokonalý muž co uzná, že dobré jest, to činí, třeba by mu to škodu půso
bilo, — co hanebné, nevykoná, třebat peníze, rozkoš a slávu by mu to spůsobilo. —

Ta mravní síla, to jest když člověk dobré a ctné poznává a dle toho po
znání skutky své spořádati usiluje, — ta dodává člověku důstojnost, ta poskytuje
mu, jakož i všem, jenž jsou okolo něho, jakousi důvěry plnou bezpečnost. Od tako
vého pevnou povahu majícího člověka můžeme ve všech příhodách očekávati určité
a důsledné jednání. Ont se neklátí jako třtina, 0115se neuchyluje od práva a od
svaté pravdy, bytby i bouře, neštěstí naň doléhala.

Velící muži, at se vyznamenali v čemkoliv dobrém, zasluhují jen pro svou
pevnou rozšafnost a šlechetnost, pro tu svou mravní sílu naši úctu, naši obdivu.
Nyní ale jest právě takovýchto odhodlaných křesťanů pramálo, schází nám pevných
charaktérů. Osvícených a učených hlav jest sice dosti, ale málo horlivých přátel
ctnosti. A v našem věku panuje ten blud, že tak zvaná učená hlava má vyšší
cenu, nežli mravnost a rozšafnost, nežli vytrvalost v dobrém; pročež má náš věk
málo rázných, odhodlaných mužů, jenžby mravní sílu v tubě zkoušce dokázali.
Mnozí umí arci mnoho skoumati a také poznávají, co jest dobré a ctné; ale když
přijde k tomu, aby to, co za pravé uznávají, také skutkem potvrdili, — když při
jde od slova k činu, — tu, jak říkáme, skutek utek. Objevuje se náramná nedů
slednost a líčená ukrytost a to nejvíce proto, že není vědom0st a učenost u těch
lidí založena na mravnosti, nýbrž pouze na zisku časném, na sobectví. A jejich
chytráctví neprávě se jmenuje vzdělanost. — Tak na př. dokud se o pravdách
svatého náboženství a o křesťanských povinnostech na papíře píše, neb o nich se
mluví, tu každý to uznává za věc _svatou; ale kdyžby měl pro zastávání těchto
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věcí úřadu se odříci neb pronásledování trpěti, tu se takový hrdina krčí, stýská si
na těžké časy a nechá svaté věci se posmívati a jí nohama šlapati, ano zapře ji.
Takové povahy nebyli bratři Machabejští, ani horliví vyznávači víry Kristovy, ani
jiné slovutné osoby křesťanské, o nichž nám dějepis církevní isvětský vykládá.
Nikdo neprav: „0 tak daleko to ještě nepřišlo, aby se svatá věc zapírala neb opo
vrhovala, vždyt se lid přiznává k svatému náboženství, navštěvuje služby Boží a
přicházívá k stolu Páně.“ — Ale jak! namnoze jen ze zvyku a ne z přesvědčenosti
a z potřeby srdce. I což kdyby nastalo krutější protivenství, lákání aneb mučení ?
— Kdyby odpadnutí od víry katolické ještě větší čest a zisk, než nyní přinášelo,
kdyby věrnosti křestanské hrozily tresty a muka? V pravdě jest již čas, zanechati
tu náboženskou ustydlost a vlažnost, jest již“čas ze Spánku povstati a.
se zmužiti, abychom v čas zkoušky nebyli co třtiny větrem se klátící.

Dále leskne se náš uvěk zevnitř zkušeností v oboru přírody nasbíranou,
taktéž ostrým rozumem a vtipnými nápady, (na př. v obrázkových listech), než
pohledněme opět do vnitřku. Tam kde věčné světlo náboženství má plápolati, na
trojramenném svícnu víry, naděje a lásky -— tam na oltáři srdce trůní nyní upro
střed temné pustoty modla sobectví, ——ošklivá to nestvůra, jenž neustále se mění
podle náruživosti právě převládající. Toto sobectví, ta hrdá samochtivo'st, ana
opravdivé oběti nezná, tot jest onen zlý duch, který nedůvěru a neupřímnost plodí,
rodiny rozdrobuje a ouskokem se živí, ačkoliv s “každým přívětivě jedná. Ano často
se stává, že od mnohých lidí koná se dobré pouze pro světskou marnou chloubu,
pro jakousi okázalost a pro časný prOSpěc

Více se ukazuje ochotnosti a vl nosti, kdežto na mnoze, za lubem vězí
faleš, neláska, slovem provozuje se veliké pokrytství, — kdežto dříve bývalo méně
hluku a více skutečné dobroty, ——kdežto místo ochotnosti a uhlazené vlídnosti
panovala více nelíčená upřímnost, skromnost, věrnost a prostosrdečnost mezi předky
našimi. Pročež jsou nyní společenské poměry tak rozervány. — —

Nejvyšší dokonalost v Bohu jest svatost a všechny ostatní vlastnosti mají
své kořeny v jeho svatosti a spravedlnosti. Proto zpívají sborové andělští: „Svatý,
svatý, svatýl“ Každý z nás má vyhledávati přede vším svatosti a spravedlnosti;
nebot učenost bez touhy po svatosti a spravedlnosti, ——nenadýmá-li člověka? —
Rozum bez touhy po svatosti, — není—li břitký meč v rukou zločincových? Krása
bez touhy po svatosti. — není—liosidlo smilstva a ohavných mrzkostí ? Bohatství
bez touhy po svatosti a spravedlnosti, — nezatvrzuje-li srdce? Ano náš věk jest
učený, bohatý, krásně se lesknoucí, jen svatosti, spravedlnosti a pokory křesťanské
jemu se nedostává. V tomto tedy nedostatku vězí i kořeny jeho neštěstí! A jako
pýcha předcházela pád andělů, podobně pyšná, zpupná důměnka. člověka, že vlastní
silou bez Boha, bez víry Božské dojde cíle svého, jest ráz našeho věku; čímž se
i stává, že nyní mnozí vynášejí rozličné rozumářské učení na světlo, a že je za
oblažující osvětu lidem vydavájí. Tato zlá, nekřestanská osvěta žádá od
člověka krásnou zevnitřní spůsobnost a zevnitřní vzdělanost, ne ale vnitřní křesťan
skou rozšafnost a ušlechtilost; ano ona žádá, aby člověk nedbal na víru, (víra prý
jako víra), aby církví a jejím učením pohrdal, na službách Božích účastenství ne—
bral, vyšší zákonní mocnosti neuznával a jich neposlouchal. Kdo se k této osvětě
naklonili, ti nečtou žádnou knihu náboženskou, ti ueskoumají a se nepřičiňují, aby
poznali, na jakých základech neomylnost zjevené víry církve katolické spočívá. Oni
čítají arci pilně uecudné romány, pak denní listy a knihy, v nichžto se nalezají

9*
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svůdné námitky proti učení Kristovu'a jízlivé narážky proti církvi katolické a du
ohovenstvu; tedy jsou penězí svými nápomocni takovému časopisectvu, které patrnou
nenávist projevuje ku křesťansko-katolickému náboženství, a k posvátným obřadům.

Hle velicí muži a vznešené osoby, že byli silni u víře a že měli pevnou
povahu, podníkali a také vykonali podivuhodné skutky; ale nyní mravně pohnutky
docházejí málo povšimnutí, tím méně, aby se dle nich řídili křestané. Veřejné
hájení pravd Božských, smělé vyznávání víry svaté a to takové, že se křesťan ne
leká ni potupy, ni soužení, ni pronásledování, '—-jak to na vyznávačích viděti lze,
— to vše považuje se za třeštivost, za přemrštěnost. Mnoho jest také těch, kteří
víru svou (ač mají-li jakou), veřejně vyznávati se ostýchají z ohledu podlých a
hříšných, na př. žeby prý držáni byli za pobožnůstkáře neb za sprostáky. Bohužel
na takové to konce došlo 3 vyznáním víry Kristovi! Což pak nežádá Pán a Spa—
sitel nás, bychom se veřejně před světěm co křesťané osvědčili? (Mat. 10, 32. 28)

Avšak Kristus Pán jest kníže pokoje, tedy nemohou lidé bez něho dojíti
pokoje. — Právě proto, že lidé namnoze od Krista i od pravdy jeho v církvi kato
lické zabezpečené je vzdalují, že u víře ustydlost a k svaté církvi netečnost projevují,
nápotom že se ve víře všelijak přetvařují, jak toho jejich sobecké prospěchy vyžadují,
proto jich pokoj opustil a svět jim ho dáti nemůže. V takovém pak čase, kde
víra a nevěra, kde náboženská horlivost a ta hříšná náboženská ustydlost proti sobě
se příkře staví, platnost má úplnou tento výrok: „Kdo není s Kristem (kdo s ním,
s jeho učením a s jeho církvi upřímně nedrží), jest proti Kristu.“ (Mat. 12, BO.) —
„A jen jeden jest Kristus a ten není rotělenf' (I. Korint. 1, 13.) „Jen jeden jest
pán, jedna víra, jeden křcst.“ (Efes. 4, 4.) Jen jednu církev založil Syn Boží pro
všecky časy. On ji učinil nepřemožitelnou a neomylnou. Onat má na sobě vidi
telná znamení a jest přístupna všem, kteří pravdu s upřímným srdcem hledají
a o spasení své věrně se starají.

Zajistě nebude upokojení srdcí lidských, pokud učený a neučený, vladař
a občan, rodičové a dítky nezatouží po svatosti, po rozšafnosti a po té mravné síle
z pravé víry Kristovy toliko pocházející. Až věk náš (t. j. lidé) podivnými udá
lostmi probuzen, roztouží se býti svatým, nábožným a počestným, potom opět po—
ch0pí, co jest obét, čerpaje sílu k neustálým obětem v tomto životě potřebným
z obětí Kristovy. Potom pozná, že blaženost, kterou v statcích a rozkoších světských
vyhledával, jest klamná a pomíjitelná; ——pozná, že člověk není zvířeti roveň ani
podoben, ale že jest to tvor vznešený, velikými schopnostmi obdařený, pro věčnost
stvořený, že tedy takovými rozkošmi, jakých Mahomet svým stoupencům sliboval,
nemůže býti ani upokojen, ani nasycen, tím méně oblažen. Též pozná, že se má
člověk od všelikých marností světských, od věci pomíjitelných k nebeským věcem
povznášeti, po těchto stále toužiti a takto blaho své na věčnosti a nikoli na této
zemi zakládati, ano pozná, že k tomu zapotřebí má všemožných prostředků, jakové
se ve všeobecné církve Kristově nalezají.

Tomu ale všemu nechtějí rozuměti ti světamilovníci a ti novomodní vzdě
lanci a nevěrci. Toho pak nejvíce želeti jest, že bezbožník nerád zůstává sám o sobě,
nýbrž že hledá společníky své převrácenosti. Iani oni nerádi zůstávají sami o sobě;
při čemž dobře vědí, že větší část lidí vyhledává nedovolených rozkoší a že jim
v tom vadí strach trestu věčných. Tohoto vůbec panujícího bažení po rozkoších
nedovolených a po nevázaném životě použivajíce, vyrývají lidem ze srdce víru
a, bázeň Boží a vštěpují jim tu zlou zásadu, že prý člověk pro nic jiného není, než
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proto, aby zde všech rozkoší a radostí, co nejvíc může, požíval a pak v nic se
obrátil. Tímto lidi ve zkáze mravní utvrzují, aby pro své zkázyplné záměry jich
získati mohli. Bohužel to se často dařívá; nebo po delší čas s užasem znamenati
1ze, že svádění lidu veliký pokrok již učinilo. Ale běda krajině, běda zemi, kde
zkáza mravů nevěrou porušených každým dnem se _zmáhá, — kde osvětáři a rozu
máři hledají v zjeveném náboženství víru slepou, která prý se hodí toliko pro sprostý
lid, aby na uzdě držen byl, a útěchy nabyl ve svém lopocení; kde se to za znamení
vzdělanosti pokládá, když úštěpky a hany vrhají ,na kněžstvo a na celou církev; —
pak kde všeliké náboženské a posvátné věci, any mysl lidskou k nebesům pozdvihují,
se zlehčují a uštěpačnými žerty v posměch uvádějí buď na veřejném divadle, neb
v knihách a novinách hojně vycházejících. — Běda té zemi!! Jen mravně a nábo
ženský vzdělaný národ má svou budoucnost, kdežto národ, u něhož víra zmizela,
béře za své. — Španělský výtečník Don Cortes Valdegama vyjádřil se takto:
„Moudrost lidská co jest leč marnost a kormoucení ducha? Jako uprostřed máje
vštípen byl strom, který přinesl smrt na svět, tak uprostřed světa stojí strom ro
zumářství, který otravuje společnost lidskou. Všecko, čemu učili filosofové: Spiuosa,
Voltaire, Kant, Hegel, Kousine, jest politickému, náboženskému a společenskému
pořádku v Evropě tak záhubné, jako Číňanům ohledem těla opium. Ano evropská
společnost hyne, kraje její již vychládly & brzy vychladne i srdce. A víteli proč
hyne? Hyne, protože otrávena jest: hyne, protože Bůh ji stvořil, aby z katolické
podstaty žila a protože ti, kteří ji měli léčeti, jí rozumářskou nepodstatu ia potravu
podávali. Není spásy pro společnost, protože katolický duch, tento jediný duch ži—
vota všecko neoživuje, ani učení ani řízení, ani ústavy, ani zákony, ani mravy.
Běh, jakým nyní věci jdou. chtíti změniti. byloby věru obrovským ukolem, atd.“!
Tot jest, co našemu věku při vší"jeho domělé vzdělanosti schází, duch křestanský
& Opravdivé žítí dle něho.

Kýž by duch církevní, který blažil předky naše, totiž duch statečnosti a hor
livosti náboženské zavítal k nám do všech rodin a obcí, abychom v nynější době
nepobloudili, alebrž ve své víře katolicképevně trvali, a jí hájili, abychom slovem,
zvláště zbožným životem a důvěrnou modlitbou blížným svým napomáhali k dosažení
blaha věčného! „Chválen bud Ježíš Kristus vždycky a panuj v srdcích našich po
všecky věky věkův!“

A—fMAqAA '—'\I\M AAAAAA

Božský učitel poučuje žáka svého, že život
ctnostný možný a potřebný jest.

Žák: Pane! Rád bych ctnostně živ byl, a také jsem již častěji začal
ctnostně žíti. ale nejde mi to nikterak, není mi to možno.

Kn':stus Proč myslíš, že ti není možno ctnostně žíti?
Žák: Já jsem chudobný a musím se o živnost svou starati; kdybych byl

bohatým. mohl bych ctnostně živ býti, nemusel bych se každodenně o živnost a
o své potřeby starati. mohl bych každodenně do kostela choditi a v'ce času denně
na modlitbách ztráviti, mohl bych také hojně almužny udělovati a jiné dobré skutky
ke cti a chvále Boží vykonávati, tak ale ve své chudobě musím jen se od rána do
večera lopotiti a nemohu ctnostné živ býti.

\



Krz'stus: Velice se mýlíš, domnívaje se, že k ctnostnému životu bohatství
zapotřebí jest; což nevíš, že jak já, tak i matka. má, tak i větší část“ mých učedl—_
níků velmi chudobni jsme byli? a předce ani největší protivníci nemohou nám vy
týkati, že jsme nebyli ctnostni. Zdá se, že aninevíš, v čem ctnostný život pozůstavá!

Žák: Domnívám se, že život ctnostný pozůstává v mnohých modlitbách,

v častém navštěvování chrámu Páně. v udělování hojných almužen a ve vykonávání
jiných dobrých skutků.

Knstus: Mýlíš se, nebot to všecko konali mnozí zákonníci a farizeové a

jiní, předce však nebyl žáden ctnostného života vzdálenější, nežli oni, tak že jsem
musel je plísně kárati.

Žák: V čem tedy pozůstává ctnostný život?
Kristus: Ctnostný život pozůstává ve stálé ochotnosti, vůli Boží

z lásky k Bohu konati. _Ochotným ku plnění vůle Boží z lásky k Bohu může
každý býti, jak ten nejchudobnější žebrák, který jen z milosti jiných živ jest, tak
i největší boháč, jenž má všech statků na zbyt, ochotným k plnění vůle Boží může
býti sprostý a neučený člověktak, jako největší učenec a mudrc.

Žák: Když tomu tak jest, že ctnostný život pozůstává v ochotnosti vůli
Boží plniti, tak uznávám, že k ctnostnému životu ani bohatství ani učenost zapo
třebí není, následovně že se nesmím již svou chudobou neb svou neučeností vy
mlouvati, "že bych nemohl ctnostně živ býti, an bohatý i chudobný, učený i ne
učený mohou ochotní býti k plnění vůle Boží.

Kristus: Ovšem každý může ochotně vůli Boží plniti, an Bůh od žádného

nic nemožného nežádá, víš zajisté, jak zní obsah všeho, co Bůh od každého člo
věka žádá?

Žák! Obsah všeho, co Bůh od nás žádá, zní: „Miluj Boha nade
všecko a bližního jako sebe samého.“

Kristus: Tak jest,'a myslíš, že to něco nemožného jest?

Žák': To zajisté jest každému možno, an k tomu nic jiného není zapotřebí
nežli dobrá vůle, kterou každý míti může. Ale láska ta musí se ivyjeviti, to
však nebude každému možno.

Kristus: A proč by to nebylo? Vždyt Bůh nežádá, aby všickni stejným
spůsobem svou lásku k Bohu neb k bližnímu jevili, nýbrž každý má svou lásku
k Bohu a k bližním vyjeviti spůsobem stavu jeho neb okolnostem. v nichž se na
chází, přiměřeným; proto může lásku k Bohu a ku bližním jinak vyjeviti boháč a
jinak chudobný,' jinak neučený a jinak učenec mnohými schopnostmi obdařený;
boháč ku př. může svou lásku k Bohu a ku bližním vyjeviti užíváním svého
bohatství ku cti a chvále Boží a ku prospěchu svých spolubližných, může jměním
svým přispívati k oslavení a ku zvelebení služeb Božích, může okrášlovati a ozdo
bovati chrámy Páně, může podporovati svatého Otce, náměstka mého na zemi a
nejvyšší viditelnou hlavu církve svaté, může podporovati dobročinné ústavy. kato
lické školy, může bližním potřebným almužnu štědře udělovati. Chudobný
ovšem těmi spůsoby lásku k Bohu a bližnímu vyjeviti nemůže, avšak op'ét jiným
spůsobem svou lásku k Bohu trpělivým snášením své chudoby, pokorným odevzdá
ním—se do vůle Boží, pracovitostí z lásky k Bohu; lásku k bližním může jeviti,
když jiným ochotně a rád bude sloužiti, při práci pomáhati a jim dle možnosti
radost činiti. Uč ený může slovem i písmem čest Boží hájiti, bludy panující po
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rážeti, neumělé poučovati .. ., neučený opět může pokomou poslušností lásku
k Bohu i k bližním vyjeviti. '

Žák: Poznávám již, že každému, at jest kdokolvěk, se dosti příležitosti
naskytuje, aby svou lásku k Bohu a k bližnímu vyjeviti mohl; ale láska k Bohu
a k bližnímu žádá zavždy od nás i těžké a obtížné věci, jako abychom sami

sebe zapřeli, zlé žádosti ukřížovali, nepřátele a protivníky své milovali, a tonení lehké!

Kristan: Ačkolvěk zavždy těžko člověku přichází zlé náklonnosti a žádosti
své přemáhati a jim na odpor jednati, předce to není člověku nemožno, an Bůh
každému dostatečně pomoci své uděluje, tak že s pomocíBoží může
člověk i to nejtěžší lehce vykonati. 1—- Abys však o tom ani dost málo nepochy
boval, že možno jest v každém stavu ctnostně živu býti, nalezáš .v každém stavu
dosti těch, kteří ctnostně živi byli, znáš ctnostné krále a královny, císaře a císa
řovny, jako byli svatí Vácslav, Hedvika. Edvard, Kunigunda, Leopold, Štěpán král
Uherský, císařovna Helena, znáš ctnostné chudasy, jako byli svatý Alexius žebrák,
sv. Maximus náden'ník, sv. Zenas služebník, svatá Maura chůva, sv. Kristina a Cita
děvečky, svatá Germana chudobná., opovržená, od macechy týraná pastýřka; také
můžeš v každém stavu neb povolání příklady ctnostně žijících osob naleznouti, tak
sv. Alexander byl uhlířem, Baldomer byl kovářem, Cesarius byl lékařem, Florian,
Mauricius “byli vojáky, Isidor byl sedlákem, Krispin a Krispinián byli obuvníci
(ševci), zkrátka v každém stavu neb povolání, mimo komediantů, nalezneš množství
svatých, kteří ctnostně na světě živi byli.

Žák: Nepochybuji nyní již více, že i já mohu zde ctnostně žíti, nebot co
mohli tak mnozí v podobných okolnostech, proč bych nemohl i já, když i mi Bůh
pomoc k tomu uděluje? — Jest to však i pro mne potřebno, abych ctnostně
živ byl? —

Kristus: Ctnostnýživotjest každému nevyhnutelně potřebný, jak
k tomu, aby zde na zemi spokojeně žíti, tak k tomu, aby k spasení věčnému
přijíti mohl.

Žák: Ku pozemské blaženosti nezdá se mi ctnostný život nevyhnu
telně potřebný, nebot vidím, jak se mnohým dobře daří, a oni nejsou předce ctnostni.

Kn'stus: Nejsou všickni štastni a blaženi, jež lidé za štastné a blažené po- '
važují ; lidé vidí jen zevnějšek, nevidí však do srdce. Kdyby mohli lidé do srdce
nahlédnouti, poznali by, jak ten, jehož za nejštastnějšího považovali, bídný a poli
tování hodný jest; tak ku př. považovali všickni Šalomouna za stastného, nebot
měl „tento král bohatství a sláVu, jako žádný před ním ani po něm, požíval všech
rozkoší,jak nejvícemohl, a slyš co praví: „Omrzel mne život můj, omrzela
mne všeliká snažnost má. Všickni dnové člověka bolestí a psoty
plni jsou, ani v noci neodpočívá mysl jeho.“ Myslíštedy ještě, že byl
tento král šťastným a blaženým zde?

Žák: Když Šalomouna život omrzel, jistě nemůže za šťastného považován
býti; poznávám však ztoho, že ani bohatství, ani sláva člověka zde blaženým nečiní.

Kristus: Tak jest, ani bohatství, ani rozkoše, ani sláva světská nečiní člo
věka zde blaženým; blaženým činí člověkazde jedině ctnostný a svatý ži
vot. To zakusil na soběten, jenž zvolal: „Blahoslaveni nepoškvrnění na
cestě, kteří chodí v zákoně Páně,“ a „Blahoslavený, který nalezen
jest bez poškvrny a kterýž nedoufal v penězích a v pokladech; kdož
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jest ten a budeme ho chváliti?“ — Ku štastnémuživobytí zapotřebíjest,
aby člověk i v duši své pravý pokoj požíval, může—li však člověk bez ctnost
ného života pravý pokoj duše požívati?

ák: Bez ctnostného života nemožno pravý pokoj srdce zachovati, nebot:
„Bezbožní nemají pokoje“ a „všeliká nepravost jest jako meč na
obě strany ostrý, jehož rána nezhojitelná jest.“

Kristus: Kdo však ctnostný život vede, požívá pokoj Boží, který př e
výšuje všeliký smysl, a. tento pokoj činí člověka i v protivenstvích a souže
ních spokojeným a v pravdě i na zemi štastnýnŠ a blaženým.

Žák: Nyní jsem se přesvědčil, že ctnostný život k vezdejší blaženosti ne
vyhnutelně potřebným jest; není-li ale možno bez ctnostného —.životado blaže
nosti nebeské se dostati?

Kristus: K dosažení blaženosti nebeské jest ctnostný život ještě mnohem
potřebnější, nežli ku pozemské blaženosti; nebot blaženost nebeskou žádný jinak
nedosáhne, jedině jestli zde ctnostně žil a ctnostně zemřel. Nebe si nemůže ji žádný
jinak koupiti, leč ctnostným životem; bytby měl člověk zde sebevíce přátel, bohat
ství a slávy a všeho, to všecko mu nepomůže, není—li při tom ctnostný, nebot
„kdo hřeší vymazán bude z knihy života,“ a „spravedlnost Spra
vedlivého nevysvobodí ho, v kterýžkoli den hřeší neb od cesty
ctnosti se odvrátí“ A myslíš, že by se to srovnávalo s dokonalostmiBož

skými, kgyby Bůh bez rozdílu ctnostné i nectnostné do nebe přijal?ák: Myslím, že by to bylo proti svatosti a spravedlnosti Božské, an by
se zdálo, že u Boha ctnost i nepravost stejně platí.

Kristus: Zajisté! Jako tedy Bůh nejsvětější a nejvýš spravedlivý jest, tak
nemůže do nebe přijmouti žádného leč toho, který ctnostným životem jemu se za—
líbil a odměnusi zasloužil. Pamatuj si tedyže: „Sláva a čest a pokoj bude
každému, kdo dobře činí,“ a jen kdo zde ctnostně živ byl dosáhne korunu
života-, kterou zaslíbil Bůh těm,jenž ho milují.

Žák: Děkuji Tobě, Pane, za to, že jsi mne poučil a přesvědčil, že život
ctnostný mi možný a nevyhnutelně potřebný jest.

Kristus: Nezapomeň nikdy na to a buď stále ctuostně živ, potom dám
tobě seděti na trůnu svém, jako já sedím s Otcem na trůnu jeho.

Zák: Amen! Staň se mi tak!

WMMWWMV

Povzdechy k Srdci Páně.

Srdce Páně, lásky vyhni! Srdce Páně, perlo drahá, Srdce Páně, Ty mé všecko,
Tou mé srdce zahřívej ; Ty jen věčnou cenu máš, Dej, bych víc Tě miloval,
K Tobě moje láska tíhni, Tebou mír jen podosahá Snahou planul, byl jak děcko,
Ty nám svatou svornost dej! Srdce, Ty jež obýváš. Bych se Tobě zbližoval!

Srdce Páně, Ty jsi moře, Srdce Páně, Ty jsi lodi, Srdce Páně, rád bych sobě
Slitovného soucitu; V Tobě spočnu bezpěčně, Dokonalost osvojil;
Smilování Tvého zoře Běh Tvůj přímokBohu vodí, Dejž bych srdce v každé době
Ved nás k nebes pobytu! V ráje slasti pověčné. Láskou Tvou jen opojil.

vMV—IVW
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II. Třída ve „Škole Bož3kého Srdce Páně.“
vv!

Bratrstvo nejsvětcjs1hoSrdce Pána Ježíše.
(Dokončení)

Sv. odpustky a výsadami, které církev sv. bratrstvu nejsv. Srdce Ježíšova
udělila, chtěla nejen povzbudíti věřící k uctění téhož nejsvětějšího Srdce Ježíšova,
nýbrž i usnadniti jim to následování a odměniti to přemahání při tomto následování
Pána Ježíše. Svatí ti odpustkové jsou udělení od Innocence XII. dne 19. května
1693, od Clementa X1. Innocence XIII, Benedikta XIII. a Benedikta XIV. — Po
odsouzení kacířských útěku proti úctě nejsvětějšího Srdce Páně sněmíska Pistojského
od Pia VI. tito odpustkové se od téhož Pia VI., pak od Pia VII., od Lva XII.
a Řehoře XVI. nejen potvrdili, ale i rozmnožilí. jsou však tito:

a. Odpustkově plnomooní.
1. Na den přistoupení do bratrství; 2. na slavnost nejsvětějšího Srdce Pána

Ježíše, aneb v neděli po ní; 3. v každý první patek, aneb neděli první každého
měsíce'; 4. v samozvolený den jednou vpkaždém měsíc-i; 5. v hodinu smrti, vzývá-li
se, není—limožní ústy, alespoň srdcem kajícně nejsvětější jméno Ježíš. *)

6. na Boží hod vánoční; na zelený čtvrtek; 8. na Boží hod velikonoční;
9. na Boží vstoupení; 10. na nepoškvrněné početí; 11. narození; zvěstování; 13.
očístovaní; 14. a na nebevzetí Panny Marie; 15. na sv. Josefa; 16. na sv. Jana
evandělista; 17. na sv. Petra a Pavla; 18. na všecky svatí; 19. na památku všech
věrných dušiček! 20. šestero plnomocných odpustků na šest pátků aneb šest neděl
slavnost nejsvětějšího Srdce Pana Ježíše předcházejících. (Pius VII. dne 4. března
1806). 21. dne 12. března na památku sv. Řehoře papeže (Gregor XVI. dne 20.
června 1834.)**)

") Tito svatí odpustkové jsou udělení na věčné časy od Pia VII. dne 7. března 1801, 15. li
stopadu 1802, 12. a 15. července 1803, 7. července 1815, — a mohou v každém chrámě
Páně po skroušeném přijímaní sv. svatosti a modlitbě na úmysl sv. 'Otce (nejméně 5. Otče
náš, 5. Zdrávas a 1. Věřím v Boha) ziskani býti. Mimo to udělil týž sv. Qtec Pius VII.
plnomocné odpustky. '
Tito odpustkové se mohou v kostele, v němž bratrství nejsvětějšiho Srdce Ježíšova jest
zřízeno získati; komu by nebylo možnotakový kostel navštíviti, ziska odpustků „těch, když
svůj farní chrám navštíví. Napodobně mohou nemocní těchto odpustků dosáhnouti, paklí
od zpovědníka, za nemožnou návštěvu chramu Pauě, uložený dobrý skutek vykonají. Rozumí
se, že kajicné přijímaní sv. svátostí a modlitba na úmysl sv. Otce jest podmínkou jich
získání.

**
v
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b. Odpustkové neplnomooni.
Rozhodnutím Pia Vll., dne 2. dubna 1805 odpustkové římských štací; které

dle schváleného seznámu shromáždění sv. odpustků 'z dne 9. července 1777 jsou,
vyjímajíc plnomocných. svrchu na slavnosti Páně již uvedených, zejména tito:

1. na popelec; 2. na neděli třetí adventní; 3. na štědrý večer; 4. při první
mši svaté; 75. pak při druhé mši svaté na Boží hod ráno, po každé 15 let a tolik
kvadragen (tolikráte 40 dní); 6. na neděli květnou 25 let; 7. na velký pátek; 8. na
bílou sobotu; 9. skrze celý týden velikonoční až do neděle průvodní každodenně; 10..
ty tři dní po Božím narození, totéž sv. Štěpána, sv. Jana evand. a mladátek; 11.
na nový rok aneb obřezání Páně; 12. na zjevení Páně aneb sv. tří krále; 13. na
něděli devítník, jakož první a druhou po devítníku; 14. na sv. Marka; 15. a na
tři křížové dni 38 let a tolik kvadragen; 16. na sobotu svatodušní; 17. na tři
suché dni čtyrykráte v čase; 18. na první, druhou a čtvrtou neděli adventní 10 let
a tolik kvadragen; 19. na každou slavnost Srdce P. Ježíše předcházející neděli;
jakož 20. na každý devítidenní pobožnosti před touž slavností; 21. na všecky dni
Panny Marie, když kostel, v němž se před slavností nejsv. Srdce Ježíšova třídenní
pobožnost koná, kajícím srdcem navštěvuje a tam na úmysl sv. Otce kajícně se
modlí, taktéž 7 let a tolik kvadragen (Leo XII. dne 21. května); 22. za každý
dobrý skutek 60 dní odpustků; 23. když se ráno, v poledne a večer na klekání
zvoní a při „Anděl Páně“ po každém Zdrávasu se připojuje: „Sláva Otci i Synu,
i Duchu Svatému, jakož byla na počátku, tak i nyní i vždycky až na věky věků.
Amen.“ na poděkování Bohu trojjedinému za všecky milosti a přednosti, jimiž Matku
Páně při jejím nanebevzetí obdařil, pokaždé 500 dní odpustků, a konálí se ta po
božnost každodenně, pak jednou v každém měsíci, po skončeném přijímání sv. svá
tostí plnomocné odpustky. *)

o. Závazkové tehož sv. bratrství:
1. Mát se každý spoluúd dáti do knihy bratrské zaznamenati;
2. o to pečovati, aby úctu nejsvětějšího Srdce Ježíšova, zvláště následováním

jeho cností ne jen sám horlivě konal, ale iu jiných všemožně rozšiřoval; a konečně
3. každodenně 1. Otče náš, 1. Zdrávas, 1. Věřím v Boha se modlit a toto

vždechnutí připojit:
O sladké Srdce mého Ježíše!

Dejž, at tě miluji vždy více!

&.Plnomocni odpustkově pro všecky věřící:
Pius VII. rozhodnutím z dne 7. července 1815 udělil všem věřícím obojího

pohlaví, kteří nejsou v bratrství zapsáni, na slavnost nejsv. Srdce Pána Ježíše sv.
plnomocné odpustky; když na tu slavnost po skončeném přijímání sv. svátostí chrám
Páně, v němž se slavnost ta koná, navštěvují a v něm na úmysl sv. Otce se modlí.

e. Odpuatkové za navštívení obrazu Srdce Ježíšova..
Pius VII. rozhodnutím z dne 2. ledna 1799“ udělil všem věřícím odpustky

7 let a tolik kvadragen (280 dní), které se duším v očistci obětovati mohou, když
v některém kostele aneb veřejné kapli, kde obraz nejsvětějšího Srdce Ježíšova k ve

*) Všecky tyto odpustky se mohou též dušiěkúm v očistci přivlastniti.
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řejné úctě jest vystaven, před obrazem tím nějaký čas na úmysl sv. Otce se modlí.
Odpustky ty lze tolikráte získati, kolikráte se ta návštěva s modlitbou stává.

!. Obětování se nejevětějšímu Srdci Ježíšova, která. se před jeho
obrazem má. konati.

Já N. N. z vděčnosti k tobě a k nahražení mé nevěrnosti, obětuju tobě své
srdce a sebe samého zcela, můj nejláskavější Ježíši! a činím předsevzetí, s milostí
tvou nikdy více nehřešiti.

Rozhodnutím Pia VII. z dne 9. června 1807 a 16. září 1817 se mohou

každodenně jednou odpustky 100 dni ode všech věřících získati. když před obrazem
Srdce Ježíšova toto obětování nábožně a kajicně konají; a když to tak každodenně
skrze celý měsíc konali, mohou jednou v měsíci po přijímání sv. svátostí a modlitbě
na úmysl sv. plnomocných odpustků získati. Všecky ty odpustky mohou se du
šičkám přivlastniti.

;. Modlitba ]: nejevětějěímuSrdci Pána Ježíše v klanění nejhodnější
Svátosti oltářní. '

Ejhle! můj nejláskavější Ježíši, kam tě tvá přenesmírná láska přivedla!
Z těla svého a předrahé krve své připravil jsi mi hody, v nichžto se mi zcela
daruješ. 1 kde tě pohnul k takovému osvědčení lásky? Zajistě nikdo jiný než tvé
láskou horoucí srdce. 0 klanění nejhodnější Srdce mého Ježíše, žhoucí výhni Božské
lásky, uzavři duši mou v nejsvětější ránu Srdce svého, abych se naučil v této škole
lásky Boha m'ilovati, jenž mi tak podivné důkazy své lásky dáti ráčil. Amen.

Rozhodnutím Pia VI. z dne 7. listopadu 1787 mohou všickni pravověřící
tuto modlitbu nábožně konající získati odpustky 100 dní jednou za den; Pius VII.
dne 9. února 1818 ty odpustky z nova potvrdil a dovolil, aby se i dušičkám při
vlastniti mohli.

Úcta nejsvětějšího Srdce Ježíšova jest tedy v pravdě nevyvážitelnou studní
všech milostí, všech ctností, souborem nejvyšší dokonalosti. — My čteme v životě
sv. Petra Ryaleta, sv. Františka Xaveria, sv. Stanislava Kostky, sv. Teresie a ne
sčetných jiných, že se srdce jejich láskou téměř rozpoltiti chtělo, že se doslovně na
nich splnilo, že omdlívají láskou (P. 8, Šal. 2, 5). Pakli však láska svatých
a světic Božích za čas vezdejšího putování tak veliká byla, že poznenáhla i život
časný ztrávila, jaká teprv musela býti láska nejsvětějšího Srdce Ježíšova i co do
lidské přirozenosti. Než tento nevýmluvný plápol lásky musí se neskonečně teprv
zmáhati nerozlučným sjednocením Božství s člověčenstvím v jednu osobu; tímto neroz
dílným spolčením plápolá' v tomto Srdci láska Boholidská; Srdce to jest středem,
souhrnem, nevyvážitelným, neobmezeným mořem této neskončené přenesmírné lásky
k nám! A s touto láskou představuje tvůj Spasitel tobě své Srdce. Tato láska má
tvou ledovitost k Bohu a ke všemu, co svaté jest, překonati, má srdce tvé od světa,
od žádosti těla a očí, od hříchu odtrhnouti. I ukazuje ti své láskou plápolající
Srdce, a téměř bolestně volá: Smrtelníku! pomni, že jsem tě láskou věčnou miloval.
že jsem z lásky lůno svého nebeského Otce opustil, že jsem chudý, strasti plný
život vedl, ano na kříži toto své Srdce kopím probodnouti nechal, abych ti dokázal,
jak velice tě miluji. Nepřestával jsem tě milovati i tenkráte, když jsi zapomínaje
na neskonalou lásku mou mne nepřestával urážeti, lásku mou nevděkem spláceti.
Či nezasloužil jsem pro svou nesmírnou lásku vzájemně lásku odměnou? A ty bys
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mi ji chtěl a mohl odepřiti & tvým a mým nepřátelům věnovati? — Dej mi, synu
můj, srdce své! (Přísl. 23, 26.) A že jedině a výhradně tvé srdce od tebe žádá,
a že právě proto své nejsvětější Srdce ráčil světu zjeviti, dokazují jeho vlastní slova,
enž promluvil k blahoslavené Margaritě'Alacoque. Nebo, když jednoho dne před
nejsvětější Svátosti klečíc se modlila, viděla jak tabernakulum čili svatostánek,
v němž se toto tajemství víry uschovává, jako v nejvyšší plamen zahaleny a v prostřed
plamenu nejsvětější Srdce Ježíšovo odevšad plameny obklopeno, jako v ohnivé peci,
nad Srdcem vznášel se kříž, rána k0pím způsobena velice se rozšířila, a kolem Srdce
byla trnová koruua. A Pán ji řekl: „Ejhle toto Srdce, které lidi tak velice milovalo,
že ničehož nezanedbalo ano až k zemdlení a ztrávení se přikročilo, aby jim svou
lásku dokázalo. Ejhle Srdce mé, kteréž jest tak překonáno láskou k lidem, že
plameny lásky své v sobě více zadržeti nemůže, nýbrž je vyputknouti nechati musí.“
Co může býti spravedlivějšího a blaženějšího, jako Srdce Kristovo vzájemnou láskou
milovati? Miluj tedy svého Ježíše, miluj ho tím, že následuješ jeho nejsvětější
Srdce, že se ustavičným se v ctnostech jeho cvičením v útrobách tvých utvoří
Kristus. K tomu účelu přijímej na ty dni, na kteréž mohou sv. odpustky získány
býti, skroušeně sv. svátosti, navštěvuj hodně často chrám Páně a kloň se v něm
tomuto nejsvětějšímu Srdci v Božské Svátosti skutečně přítomnému, slovem pře
skoumej toto nejsvětější Srdce nábožným rozjímáním; a rozpálí se srdce tvé láskou.
Ale pak se též všemožně přičiň, aby i jiní totéž činili. Nevymlouvej se, to může
každý, a nevíš-li jinak, dbej o rozšíření bratrství a uctění nejsvětějšího Srdce toho.
0 chceš-li věděti, jak by se to státi mohlo? Povím ti to jasně a zkrátka.

h. Zavedení bratrství.
Arcibratrství nejsv. Srdce Ježísova, s kterýmž všecka ostatní bratrstva v kato

lické církve zjednocena jsou, jest zřízeno v Římě v kostele Marie Panny „ad pz'neam“
neb u srmku; jinak také u Panny Marie od pokoje. Když se má v chrámě farním neb
řeholním, aneb veřejné kapli bratrství nejsvětějšíh'o Srdce Ježíšova zříditi, jest třeba.

]. Schválení nejdůstojnějšího pana biskupa, kteréžto se písemně odesílá do
Říma představenému církevních kněží svatého Pavla, kteříž v kostele Marie Panny
od pokoje arcibratrství nejsvětějšího Srdce Ježíšova řídí. Nejlépe když se žádost
taková přímo od nejdůstojnějsího ordinariátu biskupského do Říma posílá.

2. Představený téhož arcibratrství vystaví pak diplom na kostel znějící
a přijímá tímto diplomem kostel ten co íilialní bratrství do hlavního čili arcibra
trství, kterýmžto diplomem se stává to bratrství všech milostí, odpustků a výsad
oučastno jako arcibratrství.

3. V kostele aneb možná-li i na oltář postaví se přiměřený, k pobožnosti
vzbuzující obraz Srdce-Pána Ježíše, před kterýmž, možná-li každý týden aneb ale
spoň jednou v měsíci veřejné pobožnosti se spoluúdy konávají

4. Založí se bratrská kniha, v kteréž jsou jmena spoluúdů zaznamenána, a
sice tímto způsobem:

Číslo jméno spoluůda den,měsíc,rokzápisu:den,měsíc,rok úmrtí.

UDMH
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Mrtví spoluúdově se modlitbám živých odporoučejí , aby jim z očistce
pomáhali. -—

5. Při zápisku dostává spoluúd přijímací list, na němž jsou obsaženy od
pustky i povinnosti bratrské.

6. Vedle oltáře, aneb vedle obrazu Srdce Ježíšova mají viseti na tabulce
odpustky, jichžto v tomto bratrství získati možná; dále mají na oltáři býti odpust
kové pod e a d svrchu uvedené'; mohou však i jedny k uctění téhož Božského
Srdce 'přiměřené modlitby býti.

7. Zbožný kněz má se k zapisování nových spoluúdů ustanoviti. Vůbec to

odbývá farní duchovenstvo; v řeholích ustanovuje řeholní představený sám knězek účelu tomu.

8. Při zavedení bratrství má se to státi církevní slavností, a k tomu
cíli tedy má předcházeti devítidenní, aneb alespoň třídenní pobožnost v chrámě,
na hlavní slavnost má býti přiměřené kázání k úctě nejsv. Srdce Ježíšova povzbu
zují a veliké výhody bratrství vysvětlují; dále o té slavnosti mají všickni spolu
údově k. všeobecnému svatému přijímání přistupovati, pak se přečte dyplom arci
bratrství; a konečně, dovolí-li to chudoba rozdají se na památku obrázky Srdce P. Ježíše.

To slavné započetí bratrství se cestou biskupského ordinariatu oznámit
představenému arcibratrství v Římě, který svým podpisem a pečetí listinu to po
tvrdí. Tímto jest pak všeckoukončeno a bratrství pro všecky budoucí časy řádně zřízeno.

Sluší podotknouti, že hlavní věcí jest přivtělující diplom, a že biskupský
ordinariát vše obšírně sám ustanoví, co by se státi mělo. — Chrám Páně, v němž
bratrství církevně se zřidilo, má též obzvláštní.

1. Privilegium týkající se naše sv. a. kněžského brovíaře.
Pius VII. rozhodnutím 2 dne 30. ledna 1802 udělil všem, kněžím, řeholním

isvětským, nejsou-li zavázáni společně vkůru církevní hodinky se modliti, to právo,
že mohou, jsou-li zřízením bratrství nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše se shromážděním
církevních kněží od sv. Pavla v Římě u Panny Marie od pokoje, kdež stává arci—
bratrství nejsv. Srdce P. Ježíše, spojeni, každoročně na slavnost nejsvětějšího Srdce
Ježíšova nové ofňcium (či hodinky) a mši sv. dne 21. ledna 1778 pro království
Portugalské stvrzeny sub ritu duppliczs majorís konati.

2. Privilegium pro nově zřízená. bratrství nejsvetějšího Srdce
Ježíšova : arcibratrstvím v Římě spojených.

Týž Pius VII. rozhodnutím z dne 15. dubna 1815 povolil, aby nově zřízená
bratrství nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, s arcibratrstvím v Římě u Panny Marie
od Pokoje sjednocená, po obdrženém diplomu přivtělujícím pro jediný den od
slavného zavedení bratrství mohla zvláštní na samozvolený, příhodný den slaviti
slavnost nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, se všemi jak tichými tak i zpívanou mši
svatou o tomto nejsvětějším Srdci, vyjímaje jedině neděle první neb druhé třídy,
oktávy, neb slavnosti, aneb vigílie priviligované. ,

3. Privilegium vzhledem přenešení slavnosti Srdce Pana. Ježíše.
_ Poněvadž slavnost Srdce Pána Ježíše se v pátek po oktávu Božího Těla,
tedy ve všední den koná, & lid pracující ve všední den do kostela tak snadno nemůže
jíti, proto řiditelství arcibratrství v Římě u Panny Marie od pokoje prosila sv.
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Otce Pia VII., aby ráčil milostivě dovoliti, by se slavnost ta v rozličných místech
z' důležitých příčin i s sv. odpustkami na přiměřený den směla přeložiti, tak sice,
aby se sv. odpustky právě tak jako na slavnost jinak od celé církve konanou získati
mohly. Svatý otec dne 7. července 1815 blahosklonně pro všecky budoucí časy
povolil, aby se slavnost ta mohla přeložit, a na tu slavnost přeloženou mohly všecky
mše sv. 0 Srdci Pána Ježíše sloužiti, jakož i sv. odpustky získati, však pod tou
výmínkou, aby se ustanovení téhož přeložení zůstavilo místnímu biskupu a zacho
vávaly se stávající církevní zákony.

Jelikož bratrství nejsvětějšího Srdce Ježíšova jest ve světě jedno z nej
rozšířenějších a poněvadž mnoho milionů spoluúdů za sebe vzájemně se modlí
a sebe dobrými skutky svými podporují; poněvadž dále na nejvýše žádoucno jesti,
aby se bratrství to všude rozšiřovalo a bedlivě pěstovalo; poněvadž svatý Otec
Pius VII. tak vroucně si přál, aby všickni pravověřící celého světa se sjednotili
v úctě téhož Božského Srdce, že tedy rozhodnutím 7. dne 15. května 1818 ustanovil,
aby všichni pravovčřící celého světa, i tam kdež ze strany budto vlády světské se

nemohou bratrství Srdce Pána Ježíše zřídíti, aneb jiné důležité příčiny vadí
takovému zřízení a se sjednocení s arcibratrstvem 11 P. Marie od pokoje v Římě,
nicméně mohli dojíti odpustky bratřím a sestrám sv. bratrství propůjčené, pakli
povinnosti bratrské svědomitě plní, poněvadž konečně sv. Otec Pius IX. okružním
listem z dne 8. prosince 1864 slavnost nejsvětějšího Srdce Páně pro celou církev
rozšířil a nařídil: za ten příčinou všecky Krista milující duše prosíme a úpěnlivě
žádáme, aby se všemožně o rozšíření téhož bratrství zasazovaly; a kdeby v obcích
malých zřízení takové, jaké jsme tuto vylíčili, nebylo možné, alespoň at se
dají zapsati do „apostolátu modlitby,“ aby, jak v naší „Škole“ v I. ročníku na
stránce 46—47 v čísle prvním dotčeno, se stali účastni, výhod a milostí bratrstva
nejsv. Srdce Ježíšova; to tím více, jelikož u nás se nemůže na to odvolati, že by
nebylo možná se dáti do sv. bratrství toho zapsati.

Ostatně jest na bílední, že zavedení a řízení celého bratrství neukládá
správci duchovnímu zcela žádnou práci, leč snad to vložení do bratrské knihy,
to ohlášení, kdy spoluúdy svou pobožnost konati budou, což větším dílem bývá vždy
1. neděli v měsíci, a dohlížení, aby se spoluúdy hodnými učinili téhož nejsv. Srdce.

Přemnoho milosti “a odpustků jsme již vypočítali, ale až posud nejsou vy
čerpány, jak to budoucně, kdež o ustavičué pokloně Srdce Páně jednati budeme,
obšírně se dozvíme.

szwwnt

Vyzpovídal se.
-|-* Slibil iíem ti, milí) čtenáři, a chlěl iícm téj o 6. ftupni poťorl) tcbc po—

učiti a — 6 pomocí Božť na něj i pomocí. Newťm ale, co na tom wězt tentofrúte; již

jsem i ícimul ímou čepičfu (nápis Budičrk blldmwllí), ble fteré mne fašbí) bueb měl po;
guati, a přcbce mi to iafíi ueíbe. Buďro nelibí fc \lšáuu Bobu, abhch ji'; o 6. ftupni
míumií, proto jc Uassi čtenáři neiíou iefítě na přebabájejícím 5, ha íotma ua prmní a

brubí) íe bofífrábali, auch neiíem ani já fám na něm! a proto je i \ne mne apoují ta
zlú anyklost, na něj boífpčiti a ici si oprambu oblibiti. Buďsi iaifoíi jiš; še boíub mod
čas \vcíifonočni fm. zpowťdi a pan rebaftor pro tentolráte mi bez toho na írejumčuou

baí, abych to ubčlaí zkrútka, au prí) mají mnoho jiných mčcí bo tčch bmou archů čííía 5
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mtčínati, íbětim ti ubáloft, fterou wpklúdú ctít). P. Chaz'gnon (čti Šeňon) w knize o nen
poíffrorněném <Bočetí*Banut) Marie. Bube je to hobiti pro Uynťjssi bobu, m; i ti taf
zwaui poctiwi kťesiané fe fprámč Bošč přiítoupiti maji. Sat to 6 nimi tčšfo cbobímá,
o tom mobla bt) nám mbffábati mnohá Abojnú marfa, manželfa, bcem, mnobt') Ie'pe tře:

ítaníft') fyn, fteři nab bíbmjm ítamem buffí takowých chladných (prý pocriwých, ale nepře:
tnrfftčntjcb) řatoIíťů mice slzt protéioají, než nab fteroufoíi nuaotou pozemjfou. Núsledujťci

ubúíoít poučí mie wssechny, the ťze pomoci jifté nategnoutí.
Zillě přeb nětotifa ron) to jebnom metrem mejte íšrancoujffa muj a mošno, še

boíub žije, na fašbt') páb ale má i u nás w Cechúch a na Morawě mnobo fobě poboba

ných, mice neš bbdjom mbíleli. Sfouť to jinaf bobří otcome', bobři manšeíě, bobří občané,

Iibe' bejúbonne'bo jmena, bobročinuí, o náboženítmi bobře ímbfííejíci a její ftubt) ctíci, ífowem
mffemi ctnoítmi oabobeni jfou, fteré čim' jcfítč za nassich buů „muže poetimce"; jatmiíe

fe ale jebná o jiftt'ycbináboženíftjd) cmičenicb, zwlússt o zpowčdi, tu ztrácejí iljueb swou
rozwúžnost, son nent'annoít a přímí) úíubef.

'quomt') byl tej ten, 0 ftertjm chceme muflábati. ŠDopoíub obporomal míjemu
potvjbujomduí, bn! bez citu naproti mfícm proíbám ctnoftué swé manžela) a bmou ne:
méně zbožných dčerussek. — Mezi tím wssak připramomaio Božskč miloírbenítmi onomu

měítu'obamláíítní proftřebft) Ee fpaícm'. Spůsobem neobyčejným fá5aIi kněži mioíionáři
fašbobennč slowo Božť (\ žbůť) šelma! borlimoíti i(ubů swých; mnohé přebpojatofti je oba

ftranitt), btuoů fe obřefío, muobe' bejprámí fe napramiío! Rošbobennč pro slysset o po:
bIoubiItjd) otocích, fteré je mrátiíi fe íme'mu BožskčmU pastýťi Ježissi Kristu, mnohé pro;

mem) se ftalt) u) dussich :! t'aboítí naplniti) robim), fbe břím aármuteť a blubotť) šat byl.
Sebna robina bota ale, o níš mlumímc, fterou nembsptjlatelná nlouoroj't 23oží bofub ne:

djtčía potčffiti: Nowé pofuít) íe čiuiit) fice na frote otcomo; wssechno mífube se mona

Hábaío, jej pobuouli, obt) ímůj žiwot bIe ímé míti) (neb tato bola jefftč negfašená) zťťdil.
Wsse bylo ale marně, mšbt) činilo „to ;,pomíbánbíe“ nejblamnřjífi přefášfu.

tímto na nejmbííc gat-moment), u-fncín) je motta albcert), že o té točei uebubou
wíce 6 otcem mlutoiti, abt; za něj tím mice 6 ?Bobem qumiti (íe mobíiti) mobtt).

Za nčfolif bní bij! tento muž f boftinč pogmáu, a přifíel též. 91 ble, bilo bi

moucí! prát-oč zde uchwátila jej mitoít EBoží. Uproítřeb toboto ímětíf'ébo obweíelení, při

boftiuř, w okamženi a na míítč, fteré zbožným mhssleukám nejméně příjuimo jeft, cítit me

ímé buffi uajebnou bimnou proměnu. W nejjaínějííím íwřite miběl jmou zpozdilosl, me
ftere' taE Iebfomúžnř 6 měčnbm fiobm blahem poíjriímat; nempííomitelm') obpor a offflimoít
nab rabomáufami mejbejfíími íe jej amocnil; me fwém jrbci cítil metité pobnutí a text

fitne' půíobení milofti Boži, še m ncjwčtííí rogčítenoítivboítiuu opuítií, n\tjííeí men, abt)
jeljo ípoluíjobomnici slzeti jej uemiběli. On je poboba! Gamlowi. cevftujícimu bo íDamafítu,
fbe jej blcíf o blue Bošt omráčil a z pronáflebomnífa cítíme, Sawla, učinit apoíftota
jejího, 95mm. Tclkťfa aniž febe moeet'. fíeI přímo bo tbrámu Púnť, boiler! přeb apo:
wěbm'fem,započal a wykonal jinou gpoměb, prolil proub slzi (ale jat potčííujíeí
slze jíou to!) a Uslhssrl ona nab miru upotojující íloloa: „SyUu můj, já tě roabřeffuji!

W přefnpující raboíti hnéíjo frbee a pIu toufjt), íítěíti íwe' bobre' ímé robiuč ml)

práměti, spěchal bomů. Dolua nenalezl mííaf jábiiébo fromč ílušftj. % táže ie, tbc iebo
manšclfa jeít a fbe beti-t)? Služka hala za obpomčb, še muíí bijti boma, an je nemibčla

ivncbájeti. % Ijlebaí, běhal jem a tam, schodh botů, schody zdůrU, amfíaf uifoe jich nc:

naííet. —— „?Ile fbepat přebce jíou?“ motá, „já je muíím mibčti"

„“lša'neu' obpomíbá mu služkn, „jd je prúmč tof nenaíejám, jaro Wy, mám ale
betoně go to, že jíou Doma/'
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“Boanomn počíná ie tebt) bíebati. Qonečně iba fotem obIebIe' iebné fotnůrfn, zdú

ie mu, infobl) slhssel tiché ffeptání, naíIoucbá, a nemíní fe; icít to wzdýchúnť a pláč, “1305

gorně otemře brne'ře, a co ubííbá? Sega zbožuú manžcIEa a obě bcert) Hcčí přeb fříšem,

jeiš ímíymi slzami ímáčeií. Dn porogumřl ibneb, pro toho toto slze kanu a oč tt) [)oroucí
mobtitbt) proíí. Hluboce pohnut ano omráčen chce míumítí, íotma ale k něEoIifa floroům
fe mohl. „Mřťč: ženo, miíe' oěti! Tu iíem, mffc íe již ftaío, protoš neplaťte jiš mícel“
Zajikci fe, namnoá fe bále mtumiti, není mu aIc možno, slze nouffuií iebo ítoma, fotma
to jefftř pronefl:„11pofoite fe, jíem obrácená; zpowťdal ifem fel" sBří těd) flomed)

wzkťiklh raboftí manšeífa a been), pabaií mu fotem krku a ípojuií ímé size B iebo a mi);

pramuií mu nyní, še butt) obbobíánt), ncnítati ob moblitbt), až bh íe bobrotímí)
QSůI) wohnnet.

_ „Zajisté, wasse modťřtby, já to pognámám, wasse íme iíou to, ftere' mi taf fíťaít:
nou proměnu ziskcxlhj Milé Dětí, tot) mně bčtuicte fmůi šítoot, id ate mám nebe!" —
Šebo slze počali) opět těci, brus ici opoufítčl. WssichUi podali fe slzám rabofti, paf ate
pain na foíena tai-cb utříšomanům, abl) iBoIJu bíft) wzdali ga miIoft, tteró ie tak neim),
ilomnč íftaítnt) učinila. —

Sat fe ti líbí ta potoíbfa, milí) čtenáři? K bopínění tí mčcí o moci nepřemošig

teInc', iařou má mobíitba mroncnd a ftáIá, íbčlím ti iefftč, co mi bůítoiní) ieben pán
netolifo pro mne ale i pro tebe pífíe?

— „Mile iíem byl přctmapen booáním, „Školh Božského Grote $ánř", an
tafome'bo Iíítu nám to ífutfn gapotřebí jeft, ftcrí) nám ítále a ftálc mobíitbu připomíná.
Wšdyt má bótí žiwot náš ftáíon mointbou ble itom: „Bcz přeftání moblete íe.“
(I. Ice. 5, 17.) QI potlab mffebo bobre'bo, wssrch míloítí' abaš fc nám neotroírá jen

mobtitbou bIe ííom <Báně: „Qlíncn, amen pramím mám, bubetezli zač prositi the me
jménu mém, bát mám." (Sun 16, 23.) D tom jíme gaíifté přeíměbčcní mffiďní, ftůiš
ale 3be ubaloít, ťterá fe w ofabč SIBrbenífe' n Mťťuťka ítaía a prambu onu m iafne' ftamí

ítočtto. Bagnatnenaí jí tebociffí fprámce buffí bůítoiní) pan bčfan Sofef Zucber "lednic

Nordheim náílebomně: „*Broftřební [máteř mánoční [. $. 1832 bhl pro SIBrbno na wssecky

čaít) pamětním. *Brámě na bob Božť mánoční aačata gui-ití me Wrbnť moromá nemoc
cholera. We 3 bobint) obpoIebne pomolán iíem bhl bo chkowé chalupy čííIo 23, abych
tam na choleru onemocnčtébo fmatůmi ímátoítmi zaopatřil, — a hle fetrmaí iíem tam
mimo nahání až bo 4 bobin ráno! — Co iíem prmníbo gaopatřomat, onemocněl brubí),

třetí, čtmrtí), pátí), a tať sslo to ftáíc, aš oo rána, íame' m3bt)ď)óní o ítenúní, tu once

mocnčíód), tu umíraiícíď) _:vměl ifem práce boítí. alle iafe' ímutné bímabío poffptoroaía
ráno me 4 bobino chalupa Cejkowa, fboš jíem fc bomů ubíra[?! Stúl iíem tu moai
14 nebožtíft), fteří l'lJtuto noc bhli umí-eli! Cclý ubčífení) dymátám bomů, ibn fn chrámu

Búnť, a bíe zde ftojí gáítup ofoIo 200 Ií'oí, proíícíd) bhch whslyssel ieiiď) ienerúIní ím.

gpomřo. Bhlat ítraffnou ubaloítí touto pobčíírna celá obec, fašbí) fc bomnííoaí, še ínao
tafe' gemře. 8 mnbomřl jfem mileráb přání tomuto, a bneb bez problení iíem aafebnul

bo apomčbní ítolice. Wssak noční boční, pud) meíatí), cbroění při bítoáníaíc na nemocné ::

umírající, to wsse účinfotoaío na třlcíní) ftlDÍ můj, bud) [H)Í moIm'), ale tělo nemocné,
i ombíeI ifcm při této práci bmaháte. —— K poítcbuímn iícm paf sloušil mífi ímaton,

mfíař brz _bíání na malbann, be; gpčmn, icn pii obřířámání tů5ence. U wýkťadu íe mfíc
dnočío, mííc O[aíitě plataío. —- Do toho čaíu íe tonaií slUzby Bozi — na ben fm.

Scepúna potom) tímto ípůíobem, a Eonají íe mroucí mobíitbp za oomrácení moto,
wých nemocí. "

Důftoiní) pan běfan Soíeí Bucher be Nordheim Eapituíář z řeholního řábu tří:
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šomniďébo, již bámno obpočimů, a co zařidil fond se potoce, o nej: nebesté omocc. —
Rok 1866 umaIiI na nás múlfu, a e PrUssúkh obiemita se opět moromó nemoc cholera.
ale lbcžtochoreram celémoEoIizůčira_ _ Wron hero uffctřínol _ Čtenáři
zbožný, co o tom foubiě? Bťiswědčťš mi, fbbž pramím, že mointba jeít pramen, pollab
wsseho dobrého, wssech miloftí. —“ P. P. ll.

Ia! ctěm') onen Dopis. Nouze naučila SDaIibora Ijouftí, bíba a nemoc učimá

upřímně se zpowťdati a třcfťanfto zimu býti. Nemohlo bt) je to ate i fromě bibo a neu

moce ftdti? Dmffcm še, ——kdhbh člowěk oprambu chtěl. 121596 ale jal u fcbe tal
t u jiného wůli tatto napramil, opafuli ti jefftč icbnou tu tabu: „21320infe upřímně
a jídle.“ —

Modlitba ctihod. P. Zucchi-ho.
(Dle „Sendbote.“)

Milý čtenáři! Ty miluješ krásnou květinu čistoty a žádáš, abys ji sobě za
choval; čti tedy tyto řádky, jimiž dozvěděti se můžeš o moci modlitbičky, kteréž
děkují osoby všeho stáří, zvláště ale nesčíslné mnoho mladých lidí, že nevinnost za
chovaly aneb moc a jařmo nepravosti se sebe svrhly. Modlitbička, o níž mluvíme,
jest čtenářům I. roč. Školy (čís. 5. str. 139 roč. I.) již známa; chtíce ale v měsíci
květnu nejčistší Panně zvláště zasvěceném o ní šířeji mluviti, klademe ji tu opět,
zní takto: „0 Paní má, o Matko má! já se Ti zcela obětují a abych Ti svou od
danost osvědčil, zasvěcuji Ti dnes oči své, uši své, ústa svá, srdce své a sebe sama

„zcela a zúplna. A jelikož tedy Tobě náležím, o dobrá Máti, zachovej mne, ochra
ňuj mne jako svůj statek a své vlastnictví.“

Povzdech v čas pokušení.

„O Paní. má, o Matko má, vzpomeň, že jsem Tvým (Tvou), zachovej mne,
ochraňuj mne jako svůj statek a své vlastnictví.“

Hodlám ti nejprvé původ modtitby této vypravovati, potom iodpustky
sděliti, jež sv. Otec na ni udělil a konečně o několika udalostech tě zpraviti,
z nichž působnost její seznáš.

1. Původ modlitby: „0 Pani má.“ atd.
. Ctihodný Otec Zucchi.

Prvý rozšiřovatel modlitby: „O Paní má“ byl P. Mikoláš Zucchi (čti
Cuki). Narodil se 6. prosince 1586 v Parmě z rodičů vážených a pobožných.
Z osmi dítek jejich obětovalo se jich sedm Bohu v životě řeholném, nade všecky
ale vynikal Mikoláš dary milostí, jimiž naplněn byl. Hned od dětinství jevila se
na něm neobyčejná horlivost ve službě Matky Boží; ve dvanáctém roce věku svého
podal vlastní krví psaný důkaz úplné odevzdanosti sebe sama do rukou této Matky
nebeské a položil jej před obraz její. Obsah pak jeho, jak sám uhodneš, nebude
jiný než modlitba: „o Paní má.“ Nejblahoslavenější Panna přijala obět tuto a
P. Zucchi dosvědčuje toho těmito slovy: „Povinen jsem tím ochraně nejblahoslave—
nější Panny, jíž jsem od mladosti se obětoval, že jsem duši svou žádnou skvrnou
nečistoty nikdy nepokálel.“

10
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Roku 1602 byl v stáří šestnácti let v Padově do-noviciátu tovaryšstva. Je
žíšova přijat. Tvrdil po celý život svůj, že děkuje jedině nejsvětější Panně milost
náboženského povolání. Když skončil filosofická (mudrcká) a bohoslovná studia,
užili ho za učitele ku vědám těmto. Námahy se žáky, jež mu bylo podnikati, ne
uspokojily horlivost jeho, nalezal dnem i noci dosti kdy, aby nemocné a vězně na
vštěvoval, chudé těšil a dítkám, jež, na veřejných místech shromáždoval, Božské
símě náboženství do srdce vštěpoval. Od té doby, co“apoštolským pracím se-od
dal, přál si jen čtyry hodiny odpočinku a připojoval k temuto mrtvení ještě denně
nejpřísnější tělesné skutky kajicné. Nemluvě o oděvu kajicném, o bičování 'a řetě
zích opatřených hroty, s nimiž úplně obeznán byl, zmiňuji se zde toliko o ná
sledujících zvláštních cvičeních, jež milostnou povahu umrtvování jeho více na
jevo dávají.

Nikdy nepřiblížil se k ohni, a těm, kdož ho přemlouvali, aby ztuhlé oudy své
ohřál, odpovídal žerte'm: „Na mne čekají plameny na onom světě, 'a vy, ukrutníci,
chtěli byste mne již na tomto světě upálitil“

Nikdy nehleděl, aby deště se uchránil: „Dešt, říkával, jest pro mne spasný.“
„Tykev *) se daří jen tehda, když jest dobře zalívána.u Všecky cesty své konal
pěšky, a těm, kteří na voze ho odvézti chtěli, odpověděl: „Máte mne za tak málo
ochotného, abych vám učinil k libosti, že by bylo třeba, abyste mne dvěma koňmi
vozili“ Ku trápením, jež si dobrovolně ukládal, připojil Bůh záhy muka dny či
pakostnice: avšak bratři jeho nejprudší nápady poznávali jenom tím, že byl neoby—
čejně vesel a co nejmilostněji žertovným. On sám užíval nemoci své jen k tomu,
aby mu dovoleno bylo od představených přísně a déle se postívati, neboť. tento
ďábel, říkal, patří k takovým, kteří jen modlitbou a postem vypuzeni býti mohou.

Ostatně byl život jeho ustavičným postem a bylo to podivno, že tak málo
potravy, již požíval, přese všecko ustavičně namahání stačilo, aby mu život zacho
vala. Touha po mučennictví ho doháněla, aby si milost vyprosil, by ho poslali za
misionáře do Indie; avšak představení povolali ho do Říma, kam jíti mu také
Prozřetelnost vykázala.

Toho času objevil se v něm podivuhodný dar, totiž ten, že kázal s unaše
jící výmluvností dříve patřičně se nepřipraviv. Představení, kteří znali tuto ne
obyčejnou milost, vykázali horlivosti jeho přiměřenou dráhu, tak že po několik let
kázával alespoň čtyři a třicetkrát v téhodni. Kázaní svá míval nejen k lidu ale
i k řeholníkům, mocným tohoto světa a kardinálům. Ano byl za Alexandra VII.
jmenován papežským kazatelem, slova pak jeho srovnávala se podivuhodně s roz
ličným posluchačstvem, jemuž slovo Boží hlásal.

Aby'ho uchoval Bůh útoků samolásky, pronikl jei hluboce takovým citem,
že nedostatečnosti své uznával, jakož i povinnosti, jimiž mu za tuto nadpřižozenou
milost povinuje. „Já kážu, říkával, ale já jsem právě tak kazatelem, jako že jest
skála lehka, kterou ruka Boží ve vzduchu třímá“ a dodával k tomu slova sv. Pavla:
„že kážu evandělium, to mi není. ku slávě; nebot běda mi, kdybych evandělium
nekázal.“ Často ztrávil celé hodiny nadarmo, aby si vypracoval řeč duchovní, a
když ho zvon ku kázaní volal, uposlechl zvuku jeho jako hlasu Božího, vystoupil na
kazatelnu pln důvěry a mluvil s takovým výběrem slov, s takovou horlivostí a .ta
kovou mocí, že si získal srdce všech. Ano stalo se, že vystoupil na kazatelnu, ne—

*) Narážel tu velebný Otec na jmeno své „žucca“ tykev.
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maje času, aby si“slova kázaní svého přečetla přece bylo vezdy pohnutlivější, když
se méně naň připravil. Stačilo mu„ tušil-li jen přání představených svých, aby byl
hotov před nejvybranějšími posluchači vystoupiti; 'a životopis jeho jest pln příkladův,
jež svědčí, kterak požehnal zjevně Bůh důvěru sluhy svého. Chci o tom, jen něco
vypravovati.

Nejlepší kazatelé Římští byli pozváni, aby posloupně jeden po druhém
v basilice sv. Petra kázali o předmětech, jež obecenstvu napřed oznámeny byly.
Četní a vzácní posluchači se byli již shromáždili, když řečník náhlou nehodou stižen
byl; ihned povolal kardinál Barberini, arcikněz basiliky, P. Zucchi'ho k sobě, jme
nuje mu předmět a prosí ho snažně, aby kázal. „Nemohl jste se na nikoho lépe
obrátiti,“ odvětil velebný otec usmívaje se, „nemám co ztratiti, a zkusil jsem, že
Bůh nikdy více-o pověst mou se nestará, než když na to nepomýšlím, abych ji
sobě zachoval.“ Ani důvěra vel. otce ani kardinálova „nebyla sklamána. — A přece
mu působil úřad hlásání slova Božího, kterýž neunavenou horlivostí plnil, po každé
nová muka, o nichž by nikdo byl netušil, kdyby sám jednoho dne na blahopřání
jednoho ze spolubratrů svých byl neodpověděl: „Ach! že jste to přece nepozorovali,
jakou úzkostí bývám jat, jsem-li nucen vystoupiti na kazatelnu, nevěda, o čem
mluviti budu a jak veliký nepokoj můj, začnu-li nějakou dlouhou větu neuměje
v ní pokračovati. Však budiž Bohu chvála, jenž mi nikdy almužny neodepřel.“

Také tvrdil, že tuto milost obdržel od Boha jediné na přímluvu nejsvětější
Panny Marie, a zjevil to svému předsta—venémutakto: „Nejblahoslavenější Panna
mi pravila: Nespolehej se sám na sebe, ale důvěřuj jedině Bohu; připravuj, můžeš-li,
kázaní svá tak, jako by zdar jejich pouze na pilnosti tvé závisel a já ti slibuji, že
pomoci Boží se ti nedostávati nebude,“ — a Pán sám ho takto ujistil: „Slibuji ti,
že nebudeš míti nikdy nedostatek slov na kazatelně; neopomeň ale nikdy, prvé
nežli na ni vystoupíš, pomodliti se „Zdrávas Maria.“

Velebný otec Zucchi osvědčil nejsvětější Panně vděčnost svou tím, že ne—
ustával velebiti přednosti její, a se snažiti, aby jí získal srdce všech. Nemohl toho
snésti, aby na nějaký svátek její nekázal ke cti její. Když do Bologny (čti Boloni,
město v Italii) na slavnost Očištování Panny Marie v hodinu již pokročilou přišel,
vyprosil si od představeného tu milost, aby směl v kostele tovaryšstva Ježíšova
o Panně Marii kázati. Kázaní nebylo ohlášeno a zákristián vel. otce upozorňoval
na tuto obtíž. Kazatel Mariánský ale ho prosil, aby jenom dal znamení na zvon,
pravě: „Poslechněmež, vy i já, bratře můj! co se mne týče, já jsem hotov k lavi
cím mluviti a cítil bych se velmi blaženým, kdybych k nějaké stařence o slávě
nejblahoslavenější Panny mluviti směl.“ Po několika okamženích byl kostel, jako
by jej nabil.

Horlivost vel. otce Zucchi-ho snažila se obzvláště, duše obtížené nejhanebněj—
šími nepravostmi osvoboditi od nich, a vezdy připisoval slávu zázračného působení
milostí, jichžto svědkem denně býval, nejsvětější Panně Marii. Prostředkem, jehož
užíval, aby roztrhal nejsilnější vazby navyklostí, byla modlitbička: „O Paní má.“
Dával ji za pokání, radě při tom zpovídancům svým, aby vykonajíce ji, zem políbili,
a napomínaje je, aby, dopouštějí—lise často opětovaného hříchu, mysli netratili, aby
opravdově toužili dábla se sprostiti, aby setrvali v nadzmíněné pobožnosti, a vždy
následovalo uzdravení. když opětně prostředku toho užívali. Peklo projevilo více—
krát zuřivost svou, kterou v něm horlivost a vítězství sluhy Božího působily. Když
v kostele Luckém posedlou zaklínali, vešel tam vel. otec Zucchi, jenž právě do města

10*
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byl přibyl, aby se klaněl nejsvětější Svátosti. Tu počala nešťastná prudce se po
hybovati, sebe samu v obličej bíti a zuřivě povykovati: „co pak chce zde v Luce,
tato zpropadená tykev '(zucca)? zlořečen budiž ty, jenž mi takové duše uchvacuješ,
jež já pevně držím v drápech svýchl“ Jindy, když v cele své se slzami se modlil
za obrácení mladého muže, otroka nepravosti, zjevil se mu zlý duch v hrozné po
stavě, povalil ho k zemi a bil ho notně pravě: „onvážíš se ještě mně duše vy
chvácovati, jež mně patří?“ Druhého dne navštívil mladý muž vel. otce a duše
jeho byla navždy zachráněna.

K těmto darům připojil Bůh ještě dar povznešené modlitby a ten, že
jasně poznával srdce lidská.

Celý Řím oplakával apoštola svého, jenž 21. května 1670 zemřel, stár jsa
48 let. Bůh pak oslavil hrob jeho zázraky.

2. Dekret jeho svatosti Pia. rx.

Ctnosti P. Zucchi a účinky, jež modlitbička: „O Paní má!“ atd. spůsobila
a o nichž vypravovati budeme, stačili by již dosti, aby ji odporučily; avšak dítku
sv. církve platí výrok náměstka Ježíše Krista více, než vše jiné. Poslyšme tedy,
jak jeho svatost Pius IX. tuto modlitbičku všem věřícím, obzvláště ale studující
mládeži odporoučí.

Římu a oboru zemskému.

„Nejdůstojnéjší P. general tovaryšstva Ježíšova nám co nejuctivěji sdělil,
že někteří údové tohoto tovaryštva, — kteří obzvláště vyučováním a zbožným vy—
chováváním mládeže se zabývají —, vedouce ji k tomu, aby v“nebezpečenstvích a
pokušeních proti čistotě útočiště své k Marii brala, nalezli nejjistější prostředek ku
zmaření námah zlého nepřítele, jenž se snaží, mládež jak svými vlastními úklady,
tak radou a podněcováním jich soudruhů, ano nezřídka ipříkladem rodičův ve zkázu
uvrhnouti a zvláště k životu prostopášnému je svésti; — že dále oudové tohoto to
varyšstva zkušeností seznali, že k dosažení tohoto účele jest převýborným prostřed
kem, ráno a večer andělský pozdrav a na to modlitbu: „O Paní má“ atd. a v každém
pokušení kratší povzdech: „O Paní má . .. vzpomeň“ atd. se modliti.

Proto se obrátil dotčený nejdůstojnější P. general na jeho Svatost se snaž
nou prosbou, aby k vůlí snažšímu pohnutí mládeže k této pobožnosti ve své apo
štolské dobrotě ty pokladem odpustkův obohatil, kteří tu pobožnost konají.

Jeho Svatost papež Pius IX. ku prosbě této svolil, a udílí tudiž všem
věřícím obojího pohlaví odpustky 100 dní každodenně, jestli že ráno a večer s hor
livostí a alespoň skroušeným srdcem (cum fervore et carde saltem cant/rate), andělský
pozdrav a na to dotčenou modlitbičku, v kterékoli řeči, věrně-li jest jenom pře
ložena, modliti se budou; pakli to po celý měsíc každodenně vykonají, že odpustky
plnomocné“jednou za níěsíc toho dne získají, kdy s duchem právě kajícím sv. zpověď
vykonají a sv. přijímáním se posilní a po té kostel nebo veřejnou kapli navštíví a
a tam na čas modliti se budou na úmysl sv. Otce; konečně odpustky čtyřyceti dnův,
kdykoli v nějakém pokušení dotčený kratší povzdech v kterékoli řeči, jen-li překlad
věren jest, rovněž s kajícím srdcem a zbožně modliti se budou.

Tyto odpustky mohou i za ubohé duše v očistci obětovány býti.
Z audience sv. Otce od 5. srpna 1851.



-—149—

3. Působnost modlitby: „0 Pani má.“
Život P. Zucchi podává četné doklady, kterak důvěra pravou se prokázala,

kterou sám v tuto modlitbu ohovali jiným dodával. Vybírám-z nich tyto tři.
Prvý vypravovával P. Zucchi sám častěji.

1. Mladý muž vážené rodiny přibyl z daleka do Říma. Následkem kázaní
P. Zucchi představil se mu a líčil mu smutný stav duše své: osvojil si totiž ne
pravostné návyky a vyjádřil se, že přese všecku touhu, aby život svůj změnil, přece
se necítí s to býti, aby vazby ty roztrhal. „To bude dílem milosti,“ odpověděl mu
vel. otec; „přijdte jen zpět ke mně, jestliže byste byl tak neštasten a opět do
předešlých hříchův upadl, já vás vždy s radostí uvítám.“ Mladý muž, povzbuzen
láskou vel. otce, přišel několikráte, avšak nápravy nebylo pozorovati žádne. Konečně
jednohodne, když nestastník z téže chyby se vyznával, pravil mu vel. otec: „Milé
dítě, ku spáse duše vaší, chci vám dáti nejsvětější Pannu Marii za královnu a matku.
Podniknete-li to a prokážete—lise sluhou a dítkem jejím, doufám, že vám udělí po
třebné pomoci, abyste zniknul ďábla. Na důkaz, že to podnikáte, prosím vás za
toto jediné: ráno vstávaje modlete se Zdrávas Maria ke cti jejího nepoškvrněného
panenství, k tomu připojte: „O Paní má! o Matko má! já se ti zcela obětují, a
abych Ti svou oddanost osvědčil, zasvěcuji Ti dnes oči své, uši své, ústá svá, srdce
své a sebe sama zcela a úplně. A jelikož tedy Tobě náležím, o dobrá Máti, za
chovej mne, ochraňuj mne, jako svůj statek a své vlastnictví.“ Večer opětujte tu
modlitbu a polibte třikráte zem. Bude-li vás pokoušeti ďábel buď za dne nebo
v noci k nějakému zlému činu, modlete se ihned: „0 Paní má, o Matko má! vzpo
meň, že jsem tvým; ochraňuj mne, obraňuj mne jakosvůj statek a'své vlastnictví.“

Mladý muž rozveselen, že nalezl tak snadný prostředek pro svůj neduh,
slíbil vel. otci, že učiní všecko a vyplnil téhož večera slib svůj. Několik dní“ na to
opustila rodina jeho Řím; on musel jíti s ní. Prvé než odcestoval, navštívil vel.
otce, aby od něho požehnání si vyprosil a slib svůj mu obnovil.

Po čtyrech letech vrátil se do Říma, spěchal k P. Zucchi-mu a zpovídal
se. „Zdálo se mi,“ pravil vel. otec, jenž udalost tu vyprávěl, „jakobych slyšel
zpověď svatého. Užasnut nad tak podivuhodnou proměnou, tázal jsem se ho, jak zá
zrak ten se asi udal“ — „Vel. otče,“ odpověděl. „já děkuji nápravu svou modlit
bičce, kteréž jste mne naučil. Nikdy jsem neopomenul modliti se ji ani večer ani
ráno, a byl-li jsem přepaden pokušením nějakým, volal jsem dle vaší rady, Marii
ku pomoci a budtež díky za její přispění, nikdy jsem nepodlehl.“

2. Když P. Zucchi o této udalosti v jednom kázaní se zmínil, odhodlal se
jistý mladý muž, jejž falešný přítel ve své vlastní prostopášnosti strhl, že život
svůj změní. Přestal obcovati s nešťastným souvinníkem svým a podnikl pobožnost
od vel. otce mu nakázanou. Rychle se udržoval a brzy byl rovněž tak horlivým
ua modlitbách, jako prvé v hříchu. Šest měsícův uplynulo od té doby, co se šťastně
obrátil, když dábel ctnosti jeho léčku strojil, již by bez mocné ochrany Marie Panny
byl neušel; duch lži pobádal ho pod zástěrou horlivosti, aby dřívějšího přítele vy
hledal a předešlé přátelství opět obnovil, by ho na cestu dobrou zase uvedl. Okla—
mán tímto lživým předstíráním kráčí hodný mladík jednoho večera do domu falešného
přítele; již otevírá dvéře, tu zaslechne vnitřní hlas, jenž mu živě domlouvá, aby
nevcházel. Tu se rozpomenul na radu. již mu vel. otec dal a modlil se: „O Paní
má“ atd. a sotva že modlitbičku skončil, když ruka nějaká jeho ramena se chopí,
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jej na silnici táhne a až ku bytu jeho zavede. Když tu mladík zase k sobě přišel
pátral po vůdci svém; ten ale byl zmizel.

3. Jistá zbožná matka. jejížto syn sotva že chlapectví odrostl, již všecky
návyky prostopášníka do sebe měl, přišla jednoho dne k vel. otci, aby mu zármutek
srdce svého vylíčila. Vel. otec ji žádal, aby k němu syna svého poslala. Tomuto
lichotilo to, že byl pozván proslulým kazatelem, pročež spěchal k němu. Láska a
srdečná veselost vel. otce získaly brzy srdce dítěte; slíbil, že každodenně modlitbičku:
„O Paní má“ atd. svědomitě vykoná. Když po několika letech P. Zucchi do téhož
města se vrátil, spěchala k němu zbožná matka a plačíc radostí pravila: „Ach,
vel. otče, jak velikými díky zavázána jsem nejsvětější Panně Marii a Vám, z dábla,
jímž syn můj byl, udělal jste andělal“ —

Modlitbička „o Paní má“ neustávala v Italii ovoce nésti. Jistý učený a.
zbožný kněz Neapolský napsal ctihodnému biskupu Piemontskómu v říjnu 1846.
„Ten, jenž poctěn jest Vám tyto řádky podati, koná po 5 let pobožnost ke cti nej
světější Panny. Potkal jsem se s ní 11dějepisec Bartoli-ho. Nedostává se mi slov.
abych Vaší Výsosti vypsal všecky milosti, jež této malé úctě, Panně Marii prokázané
povinuji. Prosím Vás tedy snažně, ctihodný Pane, abyste povolil nové vydání její

_a je mezi mladé lidi rozdati dal, k jejichž duchovnímu blahu zvláště směřuje; já
pak neostýchám se, Vaši Výsost, ujistovati, že v krátce obyčejnou působnost její
seznáte.“ —

Ve Francii, kde modlitbička před několika lety vytištěna byla, spůsobila
u velikého počtu dítek a mladých lidí, že se opět ku prvotné čistotě, což velmi
nesnadné, navrátili. Údové tovaryšstva Ježíšova a zvláště ti, již se zabývají vy
chováním mládeže, zjevně vyznávají, že nejsv. Panna si v tom libuje neustále
tuto vroucnou modlitbička žehnati, kterou srdce mladého Mikoláše Zucchi-ho se jí
obětovalo a jež později v apoštolsk'ých rukou jeho prostředkem se stala k osvobození
oněch duší, jež sice z milostí Boží bezpochyby méně věrně spolupracovaly, Marii
však přece drahými byly, dokud se nestyděly pokořujícího jha, jež na se vzaly.

Abychom dokázali, že modlitbička tato: „O Paní má“ své nadobyčejné
působnosti v ničem '-nepozbyla, dodáváme tyto tři udalosti. Můžeme pravost jich
zaručiti, nejsouce vázáni, ani pečetí zpovědní ani hledíce na čest něčí, je zatajiti.
Vypravujeme to slovy muže, jenž sám svědkem udalostí těchto byl.

1. Ludvík N. N., jinoch patnáctiletý opustil poprvé otcovský dům. Byl dán
do vychovacího ústavu a přinesl s sebou největší nevinnost. Na neštěstí nalezal se
mezi jeho druhy jeden z bídných pomocníkův satanových, jichžto přátelství nebezpeč
nější jest než sama nenávist pekelná; a brzy na to nabyla nepravost převahy v duši
Ludvíkově. Následky toho byly hrozné; ubohé dítě se tak změnilo, že je vychova—
telé jeho sotva poznali; trudná mysl, nechuť k práci, roztržitost, opomíjení sv. svá
tostí zaujaly místo dětinné radosti, činnosti a pracovitosti, skromnosti a pobožnosti,
jimiž se prvé všem zalíbil. Zatím strádal hrozně v duši své a namahal se několi
kráte setřásti se sebe pouta; avšak nešlechetný přítel 'se tu zase objevil a tak
uplynula dvě leta, během jichž srdce jinak ještě šlechetné podrobeno bylo vládě
snižujícího hříchu. Ta byla konána pro všecky chovance ústavu, v němž Ludvík
bydlel, duchovní cvičení a milost pronikala k jeho srdci, touha pak, aby nabyl opět
svobody své, byla tak upřímná, jeho námahy tak velikomyslné, že za duchovních
cvičení a po celý následující měsíc ďábel po každé byl překonán. Poznal jsem ten
kráte smutný jeho stav, “v němž doposud žil, abych se těšil s ním, jak zvítězila



—151—

milost v něm. Leč bohužel! měly pro něho nastati ještě horší dni. Poněvadž se
příliš mnoho spolehal Ludvík na sílu, jíž nově nabyl, bál se málo, aby pokladu
nově nalezeného nepozbyl; méně se utíkal k Bohu a když zase se navrátil k ne
pravosti, byl vydán pokořivě v ruce nepřítele svého. Touto porážkou pozbyl mysli
a po celý měsíc honosilo se peklo co den novým vítězstvím. Když jsem ho vídal,
zjevoval mi obličej stav duše jeho. Samoten dlel na místě stranou ležícím odlehlém
a jak se mi vyznal, přemýšlel o tom, jak by z ústavu uprchl, aby mohl v cizině
rozpustilý život vésti.

To právě okamžik, kde jsem mu poradil, aby denně ráno a večer Zdrávas
a? modlitbičku: „o Paní má“ kleče u'lůžka svého vykonal a po té, aby zem
pólíbil ku pokoření se Bohu. Důvěra vrátila se v srdce dítěte; téhož dne šel vy
zpovídat se z chyb svých a vykonal téhož večera tré zbožných cvičení, jež P. Zucchi
radíval, a kdykoli za dne neb za noc pokušení se dostavilo, modlil se a opakoval
povzdech, jenž modlitbičce připojen. Dvakráte nebo třikráte opominul, utéci se
k Marii a že dvakráte nebo třikráte téhož hříchu se dopustil, poučen byl, jen u Marie
že síla jeho. Naučení tomu porozuměl a nyní jest sproštěn zvyku svého; nabyl
opět čistoty a všech statleův, ji provázejících, a právě, co tyto řádky píšu, jest čle—
nem spolku, jenž se věnuje vychovávání mládeže. „Jak štasten jsem byl druhdy,
pravil ke mně a jakého pokladu jsem pozbyl; než chci se obětovati, abych jiné
uchoval neštěstí, jakéž mne potkalo, & Bůh, bude-li v tom vůle jeho, může mí celé
dřívější štěstí navrátiti.

2. V témž ústavě zpozoroval jsem jinocha asi šestnáctiletého Pavla N. N.,
jenž skromnosti svou, nenucenou a stálou, jakož i bedlivým plněním stanov všem
soudruhům za vzor sloužil. Celý oddychal čistotou a kdo viděl květoucí jeho obličej,
mohl za to míti, že hřích nikdy nebydlel v srdci jeho. Jednoho dne líčena byla
shromážděným chovancům hrozná zodpovědnost, jakouž na sebe uvalí dítě, jež po
horšení dává a druhy svodí. Po nějakém čase přišel Pavel 3 plačky ke mně, líčil
mi strach svůj, jakým ho slovo Boží naplnilo a když jsem ho upokojil, “vyprávěl mi
takto život svůj: „Do jedenácti let jsem byl dosti hodným, byl jsem doma u matky.
Nějaký čas před tím, než jsem přišel sem, přemluvilo mne jednoho dne starší dítě
na poli, abych se dopustil těžkého hříchu. Avšak největším neštěstím bylo, že jsem
byl tak zlomyslný & že jsem svedl dva chlapce svého stáří. Když jsem přišel do
tohoto domu, byl jsem zvyklý těžkých hříchů se dopouštěti a měl jsem za to, že
nebudu moci polepšiti se, přece ale jsem se za ně styděl. Zpozoroval jsem mezi
chovanci mnohé, kteří byli hodnější, než druzí. Byli to údové bratrstva Mariánského
a já si přál velmi, býti také takovým. Neměli mne za tak zlého, jakým jsem byl
a přemluvili mne, abych do bratrstva vstoupil. Tenkráte jsem četl modlitbičku,
začínající slovy: „o Paní má,“ také o účinkách, jež spůsobila. Počal jsem ji
denně konati, zpovídal jsem se a tu styděl jsem se tím více za hříchy, jichž jsem
se dopouštěl a již jsem téměř ani nepodlehl. Byl jsem poprvé u sv. přijímání, do
cela \jsem se vyhojil a stal jsem se údem bratrstva. Často jsem vzpomínal na obě
ty dítky, jež jsem svedl a modlíval jsem se za ně, ale nikdy jsem nemohl pochopiti
to zlé, jež jsem jim spůsobil.“ —

Tázal jsem se Pavla, přicházejí-li častěji pokušení dřívější? Často, velebný
otče, odpověděl a také jakási truchlivost, avšak než tu povzdechnu ]: Marii, směju

se, zpívám & dábel se vzdálí. IPavel míní svět opustiti a věnovati se vychováváuí
dítek, aby jak říká, více duší zachránil, nežli v záhubu uvedl.
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3. V jiném městě žil před několika lety mladík asi šestnáctiletý, Karel N.
N., jenž navštěvoval ústav tam se nalezající a jehož neustálá zádumčivost před
stavené, jež ho znali, znepokojovala: „Her účastnil se pouze z rozmaru a nevrlé mysli,
oddával se jim toliko na okamžik v zimničném rozčilení a brzy jich nechával, aby
opět upadl ve svou zádumčivost.“ Nejistý jeho pohled, nucený smích, nesnáze, v níž
ho uvedla rozmluva s představenými, bylyby stačily, aby obavy jejich odůvodnily,
avšak nechtěli oddati se jim, nebot Karel byl od soudruhů milován a přijímal
často sv. svátosti.

Nastal veliký svátek, všickni chovanci přistoupili ke stolu Páně. Večer,
když v čas obyčejného zotavení představení shromážděni byli, hovořili vespolek
o tomto štěstí, jakéhož se dostalo žákům jejich; tu oznamováno jednomu, že u brány
koleje na něho někdo čeká. Uvedeme jej samého: Na prahu nalezl jsem ná
vštěvníka, pro noc ale nemohl jsem ho poznati. Musel jsem se ho dříve tázati:
„Kdo jste?“ ——Tichý a třesoucí se hlas odvětil mi: „Karell“ — „Co pak se událo
neobyčejného, že tak pozdě přicházíte?“ — „Velebný pane, já jsem velmi ne
šťastný“ -— Obával jsem se neštěstí nějakého v jeho rodině. — „Stůně Vám ně
kdo, či zemřel někdo?“ — „„Ach velebný pane, ještě více než to!“ — Tu pro
citly ve mně všecky obavy, jež jsem v sobě posud utlumiti se snažil. Uvedl jsem
ubohé dítě do dvora, třáslo se a bledý jeho obličej, jejž jsem potom lépe rozeznati
mohl, rychlý jeho dech prozrazovaly smrtelnou ouzkost jeho duše. -—. „Karle,“
pravil jsem, na Vašem srdci leží jed, jediný tu prostředek, musíte se ho zbaviti.
Rozumíte mi: Chcete, abych zavolal zpovědníka?“ — „„Ještě ne.“ — „Řekněte
mi tedy alespoň, co Vás tak kormoutí.“ — „„Již od třech let dopouštím se svato
krádeží.““ — „Mýlíte se dítě mě, to jsou pochybnůstky.“ ——„„Bohužel jest to
pravda pravdoucí, vše Vám chci vyjeviti. Před třemi lety dopustil jsem se těžkého
hříchu, byl jsem tak ostýchavý, že jsem jej jednou při zpovědi zamlčel a když jsem
rozhřešení dostati měl, neměl jsem té odvahy z něho se vyznati a přece jsem šel
ke stolu Páně; avšak od té doby, jsem byl velmi smuten, nic mne neuspokojovalo,
věc sebe nepatrnější mne popudila. Zpovídal jsem se a přijímal jsem sv. příčast,
zamlčoval jsem ale tento a jiné hříchy, jichž jsem se dopustil. Potom jsem byl
jako dáblem, zpovídal jsem se, nezpytovav ani svědomí a zpovědníkovi jsem po
vídal, co mně právě napadlo. Chodil jsem k sv. přijímání, avšak přece jsem se bál
vždycky, že mne Bůh potrestá. Když velebný pán N. N. přišel duchovní cvičení
s námi konat, odhodlal jsem se vyznati se z hříchů svých, avšak když okamžik
k tomu se dostavil, zamlčel jsem je zase. Následujícího roku jsem byl ještě horším.
Tohoto roku byl jsem odhodlán, vyzpovídati se z nich vel. otci N. N., když na
duchovní cvičení přišel. Včera večer šel jsem se zpovídat, ani se nepřipraviv, avšak
bál jsem se více než kdy jindy, a dnes ráno, když jsem přistupoval k stolu Páně,
třásl jsem se, že mne Bůh pokárá, a když jsem sv. hostii přijal, bylo mi, jakoby
meč proklál prsa má. Nemohl jsem dnes sama sebe vystáti, byl jsem smuten, ne
pokojen, bolelo mne, viděl-li jsem druhé veselými. Mnoho jsem jedl, abych byl roz
tržit, však přece jsem byl smuten. Dnes večer, když se svečeřelo, nemohl jsem to
doma déle vydržeti, vše mne nudilo, vyšel jsem samoten za město; než tu se mi
zdálo, jakoby dábel mne provázel a jakoby mne doháněl k propastěm, jež jsou po
dél silnice N. N. Tu jsem cítil touhu v sobě, Vás vyhledati.““

Karel toto vypravuje třásl se a sotva mohl ducha popadati. Přiměl jsem
ho k tomu, aby se se mnou divil patrnému milosrdenství Božímu, jež ho k sobě
volá toho dne, kde ho tak těžce urazil. Vedl jsem ho do kaple před obraz nejsvě—
tější Panny. Když jsme tu polohlasitě Zdrávas Maria se pomodlili, počal Karel
vzlíkati a slzeti.' Nechal jsem ho klečeti před obrazem, po několika minutách vy
slechl zpovědník, jenž ho neznal, vyznání jeho chyb, na to se vzdálil a radostí pla
kaje zvolal: „Všecko, všecko jsem pověděl! O, jak dobrý jest Bůh!“ —- Po dvou
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dnech napravil pobožným sv. přijímáním všecka svatokrádežná přijímání a počal
nový život. Po celé tři měsíce, — jak dlouho rok školní ještě trval, klečíval Karel
každý večer v touž hodinu před obrazem Marie Panny, děkuje milosrdné této Matce
za napravu svou. Náprava ta byla druhým jeho narozením a jeho dobré chovaní
brzy ho přidružilo k nejlepším žákům ústavu. Nyní se věnoval spáse duší.

Velmi jsem si přál poznati tajemství podivného tohoto návratu k životu
milosti. Proto jsem pravil jednoho dne Karlovi: „Co pak jste vykonal pro Boha
před šťastnou nápravou svouř“ -—

„„Nic, jen hříchy jsem páchal.““ — „Vykonával jste alespoň modlitbu
svou doma?“ — „„Nutili mne k ní, konal jsem ji co nejrychleji a myslil jsem na
jiné věci.“ — „Býval jste přítomen každé ráno mši sv. v koleji?“ — „„Ano,
avšak nemodlil jsem se, čítal jsem dni, jež' nám do prázdnin aneb do konce roku
zbývaly, aneb jsem osnoval špatné záměry.“ — „Nač jste myslel při kazaní ?“ —
„„Byl jsem rozhořčen na řečníka, nebot slova jeho mne nepokojila a snažil jsem se,
abych byl roztržit!““ — „Jak! nekonal jste nikdy s pobožným srdcem modlitbu
k nejsvětější Panně?“ — „„Ach! konal jsem pouze toto. Před nějakou dobou mi
dali modlitbičku: „o Paní má“ a já ji konal každodenně“

vw

Duchovní přijímáni. *)
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Závěrek. Ěochválen buď ve Svá. - to - sti Nyní. vždy

až do věč ; no - sti! Ny-nívždy až do věč —no —A

V
Pochválen buď ve Svá, - to - sti!

Spolkový Kalendář.
Květen.

Mújowú pobožnost.
„m, což to líbč aamúnf, íem z rozwitědo báje?

Io tomualinta wyzwáut nám přfďpb kuěžuý máje.

D milej, „mycí Swčtiec! .. ." Ptseii duchowut.

„Zima již pominula, prsska přeítala a přeffía. Kwťti fe okázala na zemi Uassť,
fit whpučil bouřit) ímé, .minice kwetoUciwhdaly můni from" ($ií.©a[um.1).(€etá
příruba ííamí slaonst wzkťisseUi,wssUdh rozlébú fe raboftné QIIIeIuía, tbmaíte Bohal N
člowěk, tento nersslechtilejssi tmor, bt) měl aapomenouti na ímébo Twůrce, íeiž ffmébolící

skřiwúnek boiemnou melobii oflamuie? To nitoji! Dn fpíffe spojť fe 6 ptefaiícím tmor:
ftmem, abl) 6 ním pobal taté Twůrcř měnec libowonných mobtiteb, zpěwů, slibů a ofIam.
Twůrce paf oíIamuieme poneimíce úctou milých Swatých, z nichž, whnikú obzwlásstč

panenskú Rodička Boži, Maria sBarma. Této zasjdťcujeme neíen určité bm; a ítamnofti,
ale i celí) měífc jí měnuieme, icif úctě občtuíeme. QI k tomu nemůžeme zwoliti pťihod:

nčjssiho nab mái.

Kdyz na tanci ofmnáctébn ftoletf neměl-a a z ní plynoucí szstlost Uejwhšssiho
ftupně boíábía, a ifamo územť fw. Dtce tim nakazer bylo, sjednotilo fe ro Římě, [)Iamním
měftě !atoIiďčbo třeífanffma wťce pobozných osob m jich čele ctgbobm') knťz z towarýšstwa

Ježissowa P. La-Lomía, umrbti se pťed oltář Marie Bannh, platan uab bezbožUostě,jež
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bez ostlžchUpanomala, a tolil frbcí nefffaftnbmi činila. & flíbili, že celí) mlfíe mai ieil
úctě měnomati babou, abp zwlússtě mocnou froou přimlumou těm, lteři tobo mlítee ne;

ffleóetnofti'fe obbamaji a otcomíle' Srdce Boži tal garmucuií, oči otetoi'ela a k BohU ie
utoebla. Rbešto tebp po ulicidy, aabrabácl; a baiíd) četné zústupy Boba se strhlých libí
rozkossťm fe obbómali, řeči roubamé mebli, pilně potupné spimati, trmalt) toto zbožně dusse
přeb obraaem neičiftn'i *Bannp, úpěnlimě ii profili o pomoc a fmilomúní, cbmálíce a toe:
lebíce to ni a skrze ni lúílu, bobrotimoft a moc Boži. Qbraz Marie $annl) owěnčili
tito ieii ctitelomé tmetinami ílamili ieii wznessenč přebnoíti lepómi zpčwh a zaswětili ii
frote ímé mrouenou moblitbou. Brzh rozmohl íe a wzrostl malí; bloučel abošnbd) bítet
Mariúnských, proftomilú pobožnoft aaroebená přeb očima ím. Dtce me mnobo foftelíd)
Řimských, toafíiřila íe obtub bo iReapole, ©iciíie, na oítrom EDialtu, bo %rancoua, Nťmec

i bo milpel) mlaftí naffiď). Do nčEolila let mnilla pobošnoít tato bo wssech bílů fročtaa
aa bnů milébo maje nemgeftupuií pouge monné západu) a můnč lmětin, ale imůně mobli

teb a pobošnoíti z nesčťslUýchfrbti fe trůnu nebeífe' Éralomnp. A zajisté ne be; whšssťho
mnulntí bol měnomún maj smláíftní úctě neiblaboflamenčini Marie BaUUh, nebot mčííe
ten je měrnpm ieiím ognalem. EIRái se frobmi pupent) a kwěth, son můni ie měíicem
ílafti — Maria ale je ílaítí eelébo cloměčenítma. Máj ie měfícem nabčií, Maria íe
matlou naběie; mai ie“mčííeem fmčtin, a Maria ie neitráínčiní, neifltoělejfíí fmčtina lubu
gemífěbo. Na ni obrací fm. cítfem mifto pifma sw.: „thýssena iíem jalo cebr na
Eibanu, a 1an cypřiš na boře SionU. Salo palma to Rábefu wywýssena iíem, a ialo
sstěp růže na Sericbu: iato ípanilú olima na polít-I), a 1an iamor whwýssena ifem poble

mohl; na ulicicl). 8an ítořice a monnť) balíam nn'mi iíem mobala, a iaťo toíybornú mprba
mobala iíem líbegnoft můně." (Ekťi. 24, 17—20).

Dalssi příčina, proč ptáme ípanilt') mai úctě milé Marie Pannh fe zaswčcnje,
ieít, že mčííc ten přímo po flamnoíti melilonočné náílebuie. W bobě fm. melitonoční na;

boli měřicí faiicnou .fm. zpaměbi opět roucha neminnofti, a obmpli buffe swé faileíuti slzami
ro temi Ježisse Krista. Zato neminnoít a čiftota potřebuje gacbománi, roucho fn). milofti

má blyti přeb paíftrornou ochraněno, braboeenní) pollab má boti to beapečnoft uroeben. Roe

paf ale může nalégti buffe lepffi ocbranp, útočifftě a bezpečnoíti proti obnomenům útotům

nepřátel fpáfp ieií, nešli u Marie?
Řonečně upomíná řroětnatt') a lmětinami boinl) máj bítlt) EUřarianfťě, abt) topbátoalt)

iafo požehnané Matka jejich liožtl), fmětint) a omoce lráínócl) ctnoftí a bobrt'nl) ffutlům a
tim abp pobalp Rrůlomně ímé a $aní neitrúfněifíí mčnec, neiliběiífí forunu.

Boněwadž tedh má měííc Mariúnský tal trúínl') mínnam a pobožnoft ta je ga
těchto čalů tal profpěn'nou pro bittp ŽlRariint), ubělil fm. Dtee $J3iu6 VII. benně obpuftlt)

300 bnů a plnomocné iebnou za tněííc tobo bne, kdhbh fm. fmátofti polání a neifmltčifli
Swútosti přijali a na úmpíl fm. Dtce fe pomohlili, to tu mětffímu romiření pobožnofti tě.
Mimo to maii ctiti bub m loftelídy aneb boma atoláíítnbmi poctami, zbožuými moblitbami
aneb iinpm cmičenlm fe me ctnoíted). Dopultlt) botčené mobou i Dullim m očiftci přif

mlaítnenp bbti a potmrgent) iíou ob tého; papeže nálegem longregace (íbotu) obpuftřů
18. čermna 1822 na měčné infa).

Spůsob, jal bps mohl flamitř pobožnoít tu, ieft aíi tento:
1. $oftam fi werswčtnici obrúzek Mnrie Pallnd, aneb namfftěmui obra; ieii

m foítele neb poblíale' faplp.

2. Rašbébo rana obětui wssecky činu) Marii Wanně a strze ni BožskémU Shnu

jejímu a bleb, abpa ie molonal ítoatě a bolonale.
3. “Boruta možno choď benně na míli frontou.
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4. HUed na počátťu mpťonei sw. zpowěď, alefpoň iebnou na tomto měífci.
5. Měj pemnh úmhfl hlamní fmou chhbu napramiti a m opáčně ji etnoíti íe cmičítí.
6. žmoblf fe benně růženec, litanii loretánílou, gpfmei ráb přííluffne' pííuč.
7. Častěji ga ben: &) if obětní inamahánl ímá, b) pogbramui její obraz,

c) wszzuj lítoft nab fmhnrí hříchh, jaloš i míru, nabčíi a láflu, d) nos penígel ieií
(mebailfu), jalo gnámlu p:.nítmí jejího nab námi a Ilbej ici, e) rohchágeíe a tochágeie bo
bomu, froětnice poabramui Marii Pannu bětinně, to i kdhž bijí hobinh, f) probouzeje fe
pros Marii PanUU, (:th rabčji gemřel, nežli bh-s QBošíte'boShna jejího bobromolnhm
hříchem uraail, g) pros čaftčji o ffťaftne' ffonání, a h) obpírei si polrmu, nápoíe, roa
prámel a jiné b_obrěílutfh pobobné.

8. ERoaiímei aneb čítei o přebmřtech, jež k Marii sBannč íe oonáffeií.

(blbi) ti k tomu i „Štola“ poílougila, měnuieme tomu přebmčtu mice mífta)
9. 3phtui swědomi mečer, obgmláfftě měj pozor na hlainnf son chhbu a na

přebfemgan') úmpfl.

10. Rozssiťuj seč fill) tmě úctu ieit', poroučei ií obrácení nčltere'bo hříffnífa.

Na mnohhcb mfítecb ťoná. fe pobošnoít máiomá ob horlimhd; tužší meřeině obc

polebne w chrámu sBáně, a fice fpůfobem co možno flamnhm. Pťedcháziwú fm. růženec,

pal bhroá fáaaní fmčřuiíci kžiwotu a ctnoftem ?Bunnh Marie, litanie přeb melebnon
C'šmátoftí, ťterá fe m flamném průmobu přenáffítoá na oltář nebbo Eaplh !Bannl) Ema-ie,
a požehnání. $obošnoft tu utončuie mšbh pífeň rělterá EDřarianflá. W mčstech běie fe
talto lašbobenně; na mentomč ale mnohhl) nebomoluií to ořoličnofti, proto fe tato lráfná
pobošnoft ftejnhnt ípůfobem foná aípoň přeb lužbou nebělí a ímátfem, iaťoá i přeb prmnfm

májem (co gaímčcem') a poílebnlho, (co flamné ulončení). Řbefoli fe řoná, bhla bh to
mellá zpozdilost, ii ímčmolně ganebbati a fe tatto oloupiti o melll') buffemní pošitel.

SDotčeno bnbiš, še opomeneěli nčlterou tuto pobožnoft, hříchu íe nebopuftíě.

Sleměla bh tubíg máiomá pobognoít 8 pramhm úmhílem lonaná, nemělp bl) moblitbp
na ruce a na írbce Marie Pannh fllábane', aby je neiímětějfff Trojici přebneílá, nemě'lt) bh
požehnání a miloít na ofobh, obce, mčfta, země ímolati? EUčohlabp zůsiati žBožílá Múti
Ihofteinou, kohž ii bítlh íeií úpěnliroč profi; nebubezliš blebčti, abl) oplatila láífu ieiiď),
nátlonnoft i úctu jejich? meboimezliš hluboce mhílí wssech dětinUé slúweUi máiomé poboja

nofti fe cti Uejčistssi Panny a uenabchneališ je pro neminnoít (: ctnoft? QI fonečně nechal

bh Sežíě be; obplath oflamu Matkh fme' ctihobně? E)?ogmanité omoce z této tal boiemné

pobožnoíti pro ípáíu buífl' mpplpnulo, z nichž aípoň nělten') přítlab ghe umábfme.

Betopiíp o rogffiřomání mírp mhptamuií o flamení měííce Marianskébo na oftromě
Hong—Kong w Cťuč toto: RokU 1850 16. břegna,mmítoupil Bater Mz'yěfazt z t. 8., na
tento tak melífl') oftroto, abh gbe fágal četnhm pohanům emanbělium. Rbhš íe přiblížil
mčífc máj, nechtěl opominouti, Řrálomnč ncbee za této příležitofti potlonu ímou fflábati a

o přímlumu Mottl) Bošč ga obrácení pohanů prolití. W bfbné chatrčí poftamil oltář,
ptáme proti bmeřím a naň obra; nepofflmrněně počaté *Bannt). Dltář i obra; oťráfflil
fráínhmi fmčtinami a měuci. Qašbe'ho rána a mečera [oháaeli fe nomofřtěnt', abl; fe moblili

růžence a folem polebne přiebágela jebna fřefťanílá robina po bruhe', abh moblitbu swou
mhfonala a iBožílou MatkU pozdrawila.

Sotwa milá pobožnoít počala, již fe Ukazowalo potěffitclně owoce. $rmního bne
mftoupil fráfnh'mlabíl 22leth bo chatrče. Byl iefítě pohanem, flpffel o náboženíttoí tře,
ffanffe'm a přiffel fem ním hobin balefo, abh fe na něm bal mhučomati. Sarmile mftoupil

bo bmeři a fráfnh obra; Marie <Bannl) apogotomal, pabl pln pobímcní ihneb na folena a
pogbramomal mnohhmi pollonami Rrálotonu nebeílou. thž mifionář uílhn'el přání jeho,
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ftdti je třeftanem, bat jej ibneb tatecbiftou, jenž je ana! to jeho řeči, moučomati, při čemž

milí) pohon tatomou botlimoft jemit, šet na jíbIo ;opomcnut. Mezi učením rot-!)! fe
bennč bmacettrát přeb obragern Marie $anno, pogbramit ji a pramil k mijionáři: „Můj
Dtče! hťtch je w srdci me'm, fřeítem jej z něfjo whpudtš.“ Na fm. buffní !)ob ubčlit mu

řonečně mifionář sw. třeft, a bneb na to spěchal bo otčím) ímé, aby tobinu ímou probuoií,
bt) toté třeítanjtou míru přijata. - Mrzi mčííeem obrátiío je 5 pohanů :: jeben obpablít

a po 10 měíícfď) měl abošní) Púter tu raboít, je mobI 43 pohanů ím. fřeftem bo lůna
cíttme přijmouti.

Letopish rozssiťowúni mít-t) apramují bále ob r. 1846, je wíce miíionúřů, fteřf je
na Iobi uproítřeb fít'rébo moře nálejati, na tu momentu přiffli, májomou pobožnoít na
Iobi tonutí. — Tči IobníEt), fteří w šimotě fměm jeffte' neboli přijali sw. Swútost DI:
tářní, připramiti přítlabem fmťjm a bobron náutou na prmnt jm. přijímání a bonfaIi, „je

aíítajt' na přímlumu Marie <>]3annt)i oftatní Iobntft), fteří až boíub mjfeďt) mt'yfont) fmate'

mírt) opomíjeIi, a 3mtdfftě pána Iobi (fapitána), jenž jábne' míti) již uemět, že f Ježťssi a
1eho sw. núbožeUstwi přímebou. ——Bobníci již byli míjí sw. pobožuě přítomni, coš i jprámce

lobí hluboce bojalo. — S jeho botooIením počali tebt; mijionáři májomou pobožnojt.

Konali každý mečer, pofub to pomětrnoít bomotomaía, frdtťou pobožnoft, jež to tom zá:
ležela, že je něEoIiEbeíúttů jro. růžence moinIi, na to mobIítbu mečernf mntonaíi (: na
fonec budjomní píjně zpiwali. Wssickňi Iobníci je účaítniIí pobožnoítt, ale jen 5 je jící)

žpowťdalo. Síť, ale půjobila moc přímtumtj Marie <.Bannt). 23on miběti i na fap'ttánu,

jat !)Iuboce pobožnoft mojí je!)o bojata, a jatt') boj bojomaía. QI ejhle, jebnofjo mečem,

tbojpobošnoft opět počínali, žába! flošíti zpowěď dožiwotUoU. Wykonal ji 6 nejmětfjí
ftroufjenoítí, a — za ním činili totéž mffiďni Iobníci; roffiďni je fmířili 6 fBobem, a při;
jati ípoíečnč sw. přijímání. thž slaonst bylo utončena, pob! jetníť apomčbnífu fmému
ofoIo triu a pramií: „iDnes jeft frote mé aceIa bIašene'!"*)

EDhtobo jiných překrúsUých obrácení jeft jefjtě gajnamendno, tterá je ftata nóíteb;

tem pobožnoftí májomé; mnohem mice ale jeft ončď), tterá nejfou taE nápabnú a proto
jmětu neanámá, neméně ate bůíešitá. Řřejfanífá buffe, neopomíjej tebt) tuto tot ftáínou
a projpřjfnou pobognoft „měííc MariaUstý“ ílamiti a zajisté neobejbeš ani tt) bcz
mnotjtjdj mitofti. —

II „ Pěti; pobožnofti mohu; bt) je na tomto mejíei jeme touati, jařtjdj obouíttů
e at

z „ ». apofftolů išitipa a Samba, obpufth) 7 let a 7 fmobragen m bratrftmí
Srdce *BánaSJežisse; 10 [et a 10 Emabragen m bratrítmí přebrabě „Rune % ně."

Nalczeňi ím. fřtše skrze fráloronu jm. Heleňu. Múš Ii růženec fm. 5 ran
Qrifta Púna jměcem')ob jplnomocněnébo řeboIníta ob umnčem' sTSáne($aííoniftů) a moblíš ti
je jej ajpoň lOErát ga eeIt') meííe po ceIt') rok rozjčmaje o ho. 5 rande!), můžeš ones pínoz
mocně obpuíttt) gfffati. Dnen růjenec pogůítúmá z 5 obítámtů; to fajbém mobIí je na
upomintu 5 ran Krista <Bánapětfrát „Slúwa Bobu atb.“ a jebnou „Bbrámas" k bo,
Ieítné *Bauně Emca—ii. *BInomocne' obpuíttt) jfou též m bratrftmu „Qt—me<Báně" a blanttjt.
fffapull'í'e; mnohe a meIEé nepínomocne to ím. íffapulíři formelitífe'm. ŠDneG přípabá téš
anmnoft „od)rant) fm. Josefa,“ proto phtomocnč odpustkh u) bratrítmu fm. Sojefa,
farmeIit. íffaputíři a III. řábu jm. íštantifffa.

.Gm. Moniky, math) fm.21uguftina, pInom. obp. m brat. “B.Marie „uvteffná"
6. Gtřeba, pínomocne oop. toe fm fffapulíři, to! i 13, 20, 27. tobvomčííce.
7. Prwui čtmrteť, plnom. obp to bratr. QBíbeň.a na mobíitbu: „*Bopatřij“**) ato.
8. 50ch prmuí se ffeítí pátfů k uctění nejímčtějffíboSrdce <Báně,aneb
10. prmní je ffeítt nebčI; na ražbu)tento ben jíítáme nábojnúm rogjfmdm'm

a horlimou mointbou, obřttotoanou fe cti Božskěho ©tbce mnobo obpuítfů pínomocntjd). ***)

*) Z Dttoma „Marianum“ **) Wiz „Čenná [tt-63" 111328. ***) ©tola roč. 1. m:. 67.
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Tmes tez plnomocné obp. w btatrftmí sw. růugence co na flamnoft fm ?Intonína biífupa.
Taktéž jest ones (aneb letos aj přissti nebřIi) gekoni ze ssesti neběI fe cti ím.
QIIoifia, na tterou ražbou (ble uftanomení papeže Řlementa XII. ob 11. profmce 1739
a 7. Iebna 1740 pro měčne'čafly) pInomocné obpuftfl) gíífati můžeš, Íbnš po moto;
nané ím. zpowčdi a ím. přijímání rotyfonač zbozné roz1ťmúni, modlřtbh aneb iina na!
božnú cmičení.

13. Narozeninh sw. otce $ia IX. (r. 1792), tubíš poíflemeš wroucne' za něho

moblitbl) 1!6nebeíům.6©ty p. Jana Nepomnckěho, slaonst na hrabě*Brašífe'mpIuom.odes!kh

a ze ieft li fm.1©imona Stoka, proto plnom. obpuítfo toe fm. fffapuí'tři.17l,19.kťizowé bni, odpustkhřím. fftací, 30 [et a 30 fmabragenme micero
.bratrítmicb: neliím. Swútosti, Srďce “Bana Ježisse, fm. růaenee, apofftolátn a iinóď).

21. ERanebemftoupení na ně, pInomocne'obpuíttt) w bratrítmu ím. růžence,
bíanfntnébo fffapuííře, frme Púně a úplné obp. řím. fftacf to apoíftolátu, Srdce sMně,
neiím. Swútost, sskapuliťe.

24. Slawnost Pamxy Marie, co „ipomocnice fřeffanů,“ pInom. obp. m bratrítmu
neiím. Krwe Mně, 7 [et a 7 fmabragen nejím. Grbce *Báně, apoíftoíatu a bíanfot. ffEapquře.

5. Ze fm. MagdaleUy z Pazziš pInom. obo. w farm. fffapnt'lřÍ.
30. Co me fmatmečer flamnoíti Swatodussni odpustkh řím. "ma' 10 let a 10

tmabragen m bratrítmu ím. fffapulíře fat-mel. a btanťot., Srdce Tůně, apofftolátu, nejíro
Swátosti a jiných,a

31. We ílamnoítíetnivcďbt) CDud;fm. mibitelnxjm fpůíobem na ím. apofftoh) pťissel,
m tčchze bratrítmfď) odpustkh ťimských fftací 30 [et 1130 fmabragen, což platí na kazdý
ben w lýhodui ímátfů fmatobuffníd). Miulo těchto ifou iefftě p(nom. obpuítfo k zťskáuť
w bratrítmu bIanfptne'bo sskapultťe a ím. růšence. sBobognoft maiomou ufonči bneB fpů;
fobem co momo neiíepífím, Uebhluliů w tom měííci u zprúwh Bozi, učiň tobo ones, an
máš přííešitoít k tomu neitepffí.

vw

Ke hlavnímu úmyslu pro měsíc květen.
Australie.

Iento bít fměta má obgmlófftní iaféft prámo na Iaítamť) foucit a mrouci moblitbt)
ípoífu apofftotatu. Nebot tamněiffí Domácí obnmatelítmo ieít nejméně mgbříané na celém
'ofríflfu gemč; ona Hctba, tterú pro [)i'íď) albamům na wsseckh pťissla, tíží prámč tento
narob bofub neimice, nebo on íeít mgbalen ob ušitfů mufo'upení naffebo, on ieft omce, ftera

neimíce gabloubila ob omčince bobrébo pastýťe, Sešíffc Krista, fterá neiblouběi se potopila

to buffemní zúhubU neberouc pobita na Uzitcich fřeífanftmí. QIIe ti cizinci Gžmropčané, fteří

anají míru a mgbětám' třeíťanífě, nepomáhají onomu nárobu te mgběíanoíti a mramnofti?
Nch bobugel namnoze iei ob m' iefftě mgbatuií. Dni mpbíebámaií m Austrúlii tnliko mea

zdejsst gift, gíato a k tomu blebí bomácí obmoatelítmo boíub nemaběíané ano íuromé co
"možno použiti; oni pťicházeji z Gym-opt) na mnoge mramně zpustlť, núboženstwť obumřetí a

proto iefftě [)orfíf, neš fbnbt) míru fřeífanftou nitbn neboli poznali, — a tito fterat hubou
moci bimoďm mabělámatil? Sefítč mice ie ran. Sebiní, fteří se nezissiUčpoučomání %uftrál:
ských diwochů měnuií, jíou miíionaři fatotičtí. Sat malo ate boítačuie jejich nemelh') počet,

treti; fe na ceh') swět rozdělilř muft', Herr) i pohanům w Asiř, diwochům m Nfrice a

americe fm. emanbčlíum zwčstowati mufí! Tudhž zajisté muíí apofftoIě moblitbo nebo
ftatet ten nabrabiti mroucí a uftamičnou moblitbou aípoň po tento měfíc, aby bobrotimt')
Búb proftřebfů naffeI, fteraf bh i oněm opufítřnům buffím ímětlo a fftěftí prame' mír:)

w bujnějffí míře saímítilo.
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úmofl mnbliteh na měn: ňwřten:
Wssemohouct wěčub Bože! obětují SEobEwssackh ímé bobtě skutky a mobtitbl; me [poieni e Ježtssem ari
fiem a mffeml zbožnými a fmatúmi dussemi w nebi i na zemi za mffeďo to, co si ?Bán Jeztš me fměm

BozskčmSrdci přeje, imenomitěoíe ro tomto mříici na ten úmysl: abg'ý míru křtfťanfhml
io .?kullralii romiřomati a přcb uakoimim chrčmiti ráčil, a w duessnepráwčberi:

DeU tc cti l Bbťwlsisstť

1 fm. Filřpa a za biskuph; ga bobré motonáni meritonočni ím. ;poroěbi; za osobU
Samoa, apofft.., náhle aemřeíou; za horliwé whkonúnť máiome' pobognofti.

2 in). Bitmunba, za cirtem fatoIiďou w Cechúch a na Morawě; za iiftébo knťze,mučennifa, boríitele io apofftolátu; zu welkéýo [)řiffniťa.

3 Nalezeni aa řáb fm. Benedikta; za aifolif tněži mobiitbě íe obporučuiicidy;
sw. třiže, za sskastué namrácemi=|e; aa mettěbo břiffnita; ga iřace ítemocnčbo. ,

4 sw. íšIoriana, za moiítmo a buepomni fprámce w něm; za Dobre mnóomání
mučenníta, bitef; za bar oímiceni Ducha ím. iiftě ofobř; za welkěho břiffnifa.

5 ím.©ottbarba, aa láaeň me 3 řeholnicí) bomech; za požehnání bobrůeb iaai) a za
biifupa, ím. trpčIimoft; 3x15o-ftubuiicim aa melfébo břiffnifa.

' 6 sw. Sana, za utiífomane' a meřeině pronáílebomane' tněge; aa obmráceni wsseho
pťed bránou, alebo ob 1 cbube' robim; za fetrmáni m bobre'm.

7 ím. Stanislawa, za eirtem to Polsku; ga mIabífa; za bratra, abl) se ob zlého na
biífupa a mně, bobron ceítu obrátil; za meliébo břiífnita.

8 Zjeweni ím. ga bratrftmo sw. Michala a za horliwé bobrobince sw. ítoíice; abhš
SIRiebaíá archa.., proíbu iifte' osobh whslysse[, iterá me melťé neínági poftamena ieít.

9 fw. Rehoře aa mlábeš a jeji mocbomotele; za zasloUžilého kněze ínbilanta; aa
Naz , biíťupa, bma kněze; aa meífe'bo [)řiffuifa; za těšte nemocného.

10 ím. unionina, za ctrkew fm. m Statii; za mípedmt), fteři íobě z Uúbožeňstwibiffupa, poímčd) tropí; za welkého hřč nifa; za bar trpělimoíti 1 ofobě.

11 fm. Majola, ga řeholním; aa matfu fe swým ftamem nefpotoienou; za Háf
opata, ffterni kúzeň ro iifte' buóomni robině; za welkého břiffníťa.

12 fm. *Bantráce, za úrobu semffou; za 2 totožné manšeíe me wire , za 2 osobh fe
mučenm'fa, poIepffuiiei; za meIte'bo hťťssnťka.

13 fm. Serwúce, aby Bůb árobu zemskoU žebnati ráčil, bychom tím rnice měčaé
_ biffupa, blabo woblebámali; aa melfěbo břin'nifa.

14 ím. iBonifáce, za cirfem fatoIiďou m Nnglii; aa přimtumu ŠBellini)Marie, abhď
mučeimifa, ůrobu zemskou báti a zachowati ráčil; ga meliěbo [)řiffnifa;

15 ím. gorie, za panny tatoliďe'; ,;a nemocnou mattu; za -|-mangeta; za pout
mučeimice, niti) ímatojanífé; ga metiébo břiffnffa.

16 sw. Jana za bar Ducha fm. apoměbnitům; za Cechh a MorawU; obr; fm.
Nepomllckčbo, San N. ímon přimlumou míru fat. w pofmed) upabnouti nebal.

17 ím. ŠBaíďmliíe za obítrančui mííelifé přilegitofti břichu při poutích; za jiftébo fuege,
_SBciiIono, abt) íei íBůl; ro bobr. jeho úmhsl. posil. a wsse zlé ob nčbo obmráiit.

18 íto. Wennnce, ga úřebuictmo; sa robotou mnoho fe !)řicbům ponoufauou, aa
mučennita, ústawh wychowúwaci na Morawť a jejich [práwm
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20

ím. Petra
Gielen., papege,

ga biífupl) a můbec círtem učící; ga atagene'bo ípna, ftert') sw
matce mnobo ítaroítí půíobí; ga meltébo břííítfna.

sw. Bernat-him aa řábp ím. Frautisska; ga $ EUčarianíte'poutní—rmífto m Cechúch;

23

Geaenífébo, aa rozmnožení ctitelů B. Srdcc Púnč a *Barva) Marie.

21 manebemítou; aa bratrítroa; (,a ím. Dtce a aa ciíaře ratouítebo; aa abošnou
perlí Búnr, robínu mnobo zkoussenou; ga obmrácení bane'bo poborffen.

22 sw. Satie, aa bímčí fffolp; ga 1- mangeIa; aa pannu a její robiče; ga ně
pannp, fotit pancn; za botončení bímčí fftorp; aa meltébo bříffníta.

_ím. Desideria,
bistUpa a mně.,

za bernictmo; za lehkowúžno:: íeítru; za melte'bo negnaboba; zu
ftáíoft ro bobrtjď) přebíemgetíd) iift'e' oíobč; ga meífébo bříffníťa.

24 ím. Sabatini), za paní mpčífíbo rohu; za bar oímícení SDucba fm. jifte' ofobě,
. frúíomnp, ;a mtabíta učenníta ro čaítém nebeapcčenftmí břícbu.

25 fm. Urbana, za umírající; za bma metmi mtagne' a uefřeftanft't) ,;ijící mangele ,
papeže, aa iifte'bo bobnoítáře círtemníbo w těgfe'm poftamení.

26 sw. %iíipaí Ncri aa buffe po fpramebeínoíti toužící; aa Iebtomáánébo manšeIa; gařeboíní to 3 boboííomce; za metfe'bo bříffm'ta.

27 fm. Emagbalcnt) x ga měrné ctitele *Bannp Marie; aa tp jen; na knťžstwi mají bí)ti

tat malí), tteřt fe obětují mpučománt a pofměcomúnt.

; Bazziď, mpfměceni; aa metfébo bříffníta.

28 sw.Jwanaa ga cítfem tataIiďou m íRuífu; ga obfttanem' mečerníd) toute
“Betta m iebné faruoíti; ga metťěbo bříífnífa.

29 ím. žDtagimina, aa rábce tníáat ímětítpcb; za cbube'boítubujicíbo; aa fmornofbiftupa, mesi borlitctí pro mec Dobrou; za meftébo bříffmfla.

30 fm. íšerbinanba, zu robíuu cííařítou m matguífu; aa cííaře %etbínanha SDobto
trate, timebo; aa čaíopifectmo m Cechúch a na Morawě.

31 (Durbahoatébo, aa ím Dtte; aa biítupp a tuěge; ga přígnimce „Skolhe; ga
Hod Boži, oubt) bratrítem m sBanu aeínuíě; za melfe'bo bříffnít a.

Modlitba.
Božské Srdce Ježtsse! skrze nepoftmtněně Srdce Marie *Banm; obětuii

Tobě wsiecky mointbt), práce a utrpení toboto one fpoíu fe mífemi úmpííp,

toe tterbcb fe uftamičně na oltáři občtuješ. Obzwlússtě obětují Ti je za AUstralii,

ttetú tot bíoubo mploučena ieft ob ušittn Twé. fmtti; za erzdťlmté a tupě
bimocbp; za obywatele, 1enž prosti iíou proftřebtů fpafent ; za miftonúřů počet

D Srdce UekoUečUéIdffp

bobno! possli bo minice této opuíítěně meItí; počet bufíí ptacoronbcb B botíimoftí,

jatou Ty tučněa totunui jejich ptáceužittem bojnbm. 21mm.
Pťesladkě Srdce PannU Wade 'bubiž mou fpdíou!

ěmatí) Michale, atcbaubčíi, ímatt Cyrille a Methoďe, orobuite za nás!

„An,—WAr—AAAAAAMAA,

Einem nútobni !nlhtinúrrm 3. ěnaioza w Brač.



ŠKQĚA
Božského Srdce Páně.

Měsíčný list
apoštolátu mo

dlitb y.

„Učte se ode Mne, ne
bot" jsem tichý a pokorný
srdcem, a. tak naleznete po
koj duším svým.“

Mat. XI, 29.

S povolením duchovní
vrchnosti vydává

_ PLACIDUS!. mou,
kněz řádu sv. Benedikta v Rej

radě.

„Jedenjest učitel
váš! -- Kristus.“

Mat. XXIII. 10.

Ročník ll. červen 1868. Číslo6.

Láska k Pánu Ježíšovi.
(Od Jos. Kamafrz'ta)

ach! láskypramene,
vé jest Srdce plamene.

Spasiteli, Ježíši!
Neb jsi laska nejvyšší!

Stoupiv s nebe blahého
S trůnu svého slavného,

Zakryls Boží velebnost
V chudobu a chatrnost.

Ty jsi smírcem naším- byl,
Hledals co hřích zatratil,

Vystáls nevděk, trápení,'
Hanu, smích a soužení.

Lásko lásko bez jména,
S kterous břichu břemena,

Hříchu tresty na se vzal,
Vinu naši vymazal.

Ouzkostí jsi potil krev!
Bys pak Otce smířil hněv,

Přijals kalich hořkosti
S oddaním & volností,

S lotry šel's pak na smrt svou,
Na smrt s myslí laskav'ou!

Trním krutě uraněn,
V krví tupen, uhaněn.

Každémus' předc odpustil,
Cokoliv ti ukřivdil.

Poslední tvé slovo zde
Ze srdečné lásky jde.

Neviňátka jediné
Z lásky's umřel za vinné —

Takovou máš lásku k nám,
Ach ja slabou k tobě mám.

Pane, želím s bolestí,
Pláči již svých neřestí,

Každé viny lituji -—
Pane! již tě miluji.

Odpnst, odpust, Bože můj!
Věčně být chci Kriste tvůj!

S láskou dám ti Jediný,
Ctnost a život nevinný!W
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Božský učitel poučuje žaka svého o povinnosti
jiným dobré příklady davati.

Kristus: Ty se počítáš k mým učenníkům a nazývaš se katolickým křesťa
nem, ja však nejsem s tebou posud úplně spokojen.

Žák: A próč Pane? vždyt já v Tebe věřím a Tebe též v srdci svém miluji.
Kristus: Ovšem; to však není dosti, když ve mne věříš a mne v srdci

svém milušeš; nebot za těchto dnů, v kterých nepřátelé a protivníci moji svou zášti
proti mně veřejně se honosí a jiným velké pohoršení dávají, jest zapotřebí, aby
i věrní moji učenníci též veřejně před jinými se ke mne znali a jiným dobré pří
kladem protiváhu kladli rozličnému pohoršení.

Žák: A cojsou dobré příklady. které jiným dávati mají Tvojí věrní učenníci?

Kristus: Dobrý příklad jest každý před jinými vykonaný dobrý skutek, který
k dobrému povzbuzuje aneb alespoň povzbuditi může ty, jenž skutek ten dobrý vidí
aneb o něm slyší. _

Zák: Jak. smím tedy i před jinými dobré skutky konati? Já jsem se vždy
domníval, že se Tobě více zalíbím, když se svými dobrými skutky se skrývati a je
skrytě neb tajně konati budu.

Kristus: Nejen že dobré skutky před jinými konati smíš, ale ty jsi to
často i povinen.

Žák: Ale vždyt jsi pravil: „Když se modlíš, vejdi do pokojíka
svého a modlí se skrytě, a když dáváš almužnu, at neví levice, co
dává. pravice.“ — Jak mám tedy tomu rozu.něti?

Kristus: Když jsem učenníkům svým kázal, skrytě dobré skutky konati,
chtěl jsem. aby učenníci moji nebyli podobni fariseům, kteří všecky své dobré
skutky před lidmi vykonávali a to proto. aby chválení byli od lidí; z té příčiny
ovšem nesmí moji učenníci své dobré skutky před lidmi konati, nebot tak by ztra
tili odplatu svou před Otcem nebeskýmí

Žák: Nesmím tedy pro svou chvalu dobré skutky před lidmi konati, ale
z jakých příčin tedy?

Kristus: Máš dobíé skutky před lidmi píoto konati, aby Otec nebeský
byl oslaven a bližní tvůj k dobrému povzbuzen.

Žák: A z těch příčin dobíé před lidmi. konati, jest to toliko nějaká dobrá.
rada, aneb jest to mou přísnou povinnosti?

Kristus: Dobré skutky před lidmi konati, aby Otec nebeský byl oslaven a
blízní k dobrému povzbuzen,jest přísnou povin'hostí každého mého nčenníka.

Žák: A kdo ukládá. učenníkům Tvým povinnost tu, jiným dobré pří—
klady dávati?

Kn'stus: Povinnost jiným dobré příklady dávati, neb před jinými z udauého
úmyslu dobré skutky konati, ukladám nejen já sám učenníkům svým ale povinnost
tu jim ukládá.též láska k Bohu a láska k bližním jejich.

Žák: Nechtěl bys mi to, Pane! poněkud lépe vysvětliti?
K1zstus Srdečně rád, nebot potěšení mé jest, žáky mé poučovati, jen když

pozorně mne poslouchají. '
Zák: Mluv Pane, nebot slyší učenník Tvůj!
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Kristus: Zpomeň si, že jsem učenníkům svým pravil: „Vy jste světlo
světa. Tak svět světlo vaše před lidmi, at vidí skutky vaše dobré
a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebesích. Nižádný rozsvítiv svíci
nepřikrývá ji nádobou, aniž staví ji pod postel, ale na svícen ji
staví, aby ti, kteří vcházejí světlo viděli.“ Cotěmi slovy od učenníků
svých žádám snadno snad uhodneš?

Žák: Doufám, že jsem slovům těm porozuměl. Ty chceš, aby učenníci
Tvojí veřejně před lidmi dobré skutky konali proto, by také ostatní povzbuzeni
byli podobně dobré skutky konati a tak Otce nebeského oslavovati; ty chceš, aby
život učenníků Tvých bylpro jiné lidi světlo; jako však světlo není k užitku je-li
ukryto, tak i život učenníků Tvých nebyl by k užitku jiným, když by o něm žádné
známosti neměli; protose nemá učennik Tvůj se svými dobrými skutky vždy ukrý
vati, nýbrž má je také ipřed lidmi činiti, aby také druzí takto k podobným dobrým
skutkům povzbuzeni byli. Dobře jsem tomu porozuměl?

Kristus: Dobře! Tak také tomu porozuměli i moji milí a věrní apoštolové,
kteří pak k tomu též i jiné učili. Můj nástupce Petr napomíná ve jmenu mém
ostatní učenníkymétakto: „Obcování své mějte mezi pohany dobré, aby
spatřujíce vaše dobré skutky velebili Boha v den navštívení.“ ——
„To jest vůle Boží, abyste dobře činíce k mlčení přivedli nevědo
most nemoudrých lidí.“ Nuže, co žádá slovy těmi můj apoštol?

Žák: Svatý apoštol nechce, aby učenníci Tvoji se svými dobrými skutky
před pohany se ukrývali, ale aby zjevně před nimi dobré skutky konali, aby po
hané vidouce dobré skutky učenníků Tvých ku poznání pravdy přišli, a pak též
pravého Boha velebili. Mají-li také dobré skutky učenníků Tvých k mlčení přivesti
nevědomost nemoudrých lidí, musí zajisté jim známý býti, proto se nemá učenník

Tvůj se svými dobrými skutky vždy před jinými ukrývati, nýbrž má i zjevně před
druhými je konati. —

Krz':stus Totéž žádali můj vyvolený apoštol Pavel, který učenníkům
mýmpíše: „Mírnost vaše známa bud všechněm lidem,“ a to zajisté
proto, aby všickni vidouce mírnost učenníků mých láskou a úctou ke mne, co uči—
teli jejich, naplnění byli. Týž apoštol praví k učenníkům mým: „Žádnému
zlého za zlé neodplacujte, opatrujíce dobré netoliko před Bohem,
ale také přede všemi lidmi. Podobněto žádá i apoštol můj Jakub, který
praví:„Kdojestmoudrý a umělý ukaž dobrým obcováním skutek
svůj v tichosti moudrosti.“

Žák: Poznávám již dostatečně, že jak Ty sám tak iTvojí apoštolóvé učďn
níkům Tvým za povinnost ukládáte, aby i zjevně před druhými dobré skutky
konali a jiným dobré příkladyŠávali. Pravil's, však, že i láska k Bohu učen
níkům Tvým povinnost t_u ukládá. Kterak to?

Kristus: Kdo Boha miluje, musí nevyhnutelně chtíti, aby Bůh jak od něho,
tak i ode všech ostatních lidí na zemí byl uctěn a oslaven; každý však ví, že úcta,
která se někomu veřejně vzdává, větší jest, nežli úcta, která se jen skrytě neb
tajně někomu prokazuje; proto jest i úcta neb čest, kterou učenníci moji mi neb
Otci mému nebeskému veřejně prokazují, větší a nám milejší, nežli, když touž
úctu nám skrytě vzdávají; a to jest i příčinou, z které jsem od svých učenníků
žádal, aby mne i veřejně před lidmi vyznávali, proto také nařizuje ode mne za

ložené náboženství veřejné služby Boží. -— A jak líbil se tobě takový přítel,
*
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který by jen skrytě se k tobě znal, před jinými by však se k tobě nehlásil? Zdaliž
bys nemyslil o takovém příteli, že se před jinými za tebe stydí?

Žák: Takový přítel nebyl by zajisté mým pravým přítelem, a on by jistě
upřímné lásky ke mně neměl.

Knstus: Tak jako ty,i já nepovažuji toho za svého pravého učenníka,
který se nechce ke mně i před jinými znáti, proto jsem také o takovém se vyslo
vil, že též se nebudu k němu znáti před Otcem svým nebeským.

Žák: Poznávám, že jest to znamením slabé lásky k Bohu, když někdo ne
chce svými dobrými skutky Boha veřejně vyznávati; kterak však ukládá mi i láska
k bližnímu, abych před jinými dobré konal?

Kristus: Žádný nemůže proti lásce k blížnímu se prohřešiti, jako když
svého bližního do hříchu přivede neb tak nsmrcuje duši jeho; podobně nemůže
žádný blížnímu více prospěti, jako když jej k dobrému přivede; nejsnáze však při
vede člověk svého blížního vlastním svým příkladem k dobrému, nebot „slova jen
hnou, příklady ale táhnou, “ to jest, příklady tak mocně na člověka působí,
že člověku těžko přichází, je nenásledovati; tak může jeden dobrý příklad častěji
více dobrého spůsobiti, nežli mnohé dlouhé napomínání a poučování.

Žák: Ano, již jsem přesvědčen, že kdo blížního svého miluje, ho také
dobrým příkladem svým k dobrému povzbuzovati musí a proto nechci se již více
zdráhati jiným dobré příklady dávati; nevím však posud jak bych to začíti měl;
také se mi to zdá' býti zavždy příliš těžké.

Krist-us: Dobré příklady jiným dávati, není tak těžko jak se mnohý do
mnívá; nebot k tomu nemáš jiného zapotřebí, leč dobré vůle a .trochu srdnatosti,
abys se zlých lidí, kteří ovšem raději vidí pohoršení neb zlé příklady, než dobré,
nebál; proto měj na paměti, co ti můj apoštol Petr praví: „strachu jejich.“
čili výhrůžekbezbožných,„nebojte se. Kdožjest, ješto by vám uškodil,
budete-li následovníci dobrého?“

Žák: A co mám činiti, abych jiným dobré příklady dával?
Kristus: Abys blížním svým dobré příklady dal, nemusíš právě neobyčejné

dobré skutky vyhledávati, aneb nápadné dobré skutky vykonávati, kterými bys po-
zornost jiných zvlášť. na ty skutky obrátiti chtěl — to by mohlo snadno tebe
k marnosti neb k pýše ponoukati a tak bys snadno ztoho škodu míti mohl — ale

dobré skutky, k nimž se ti právě příležitost naskytuje. Obzvlášť. nesmíš nikdy
z_bázně před lidmi zanedbati oné povinnosti, které co křestan máš, aneb které ti
tvůj stav neb povolání ukládá. Tak můžeš dávati jiným dobrý příklad, když dne
nedělního a svátečního v pravý čas vždy do farní H chrámu Páně na, služby Boží
přijdeš a tam uctivě a pobožně přítomen budeš; “dyž budeš přikázané církevní

“posty svědomitě zachovávati a toi v hostincích, v kterých se v zapovězené dni
masité pokrmy předkládají; když v době velikonoční ve farním chrámu Páně svaté
svátosti příjmeš, a když nejen každého hříchu, ale i každého zdání neb stínu hříchu
bedlivě se vystříhati budeš:

Žák: Neukládá mi tedy povinnost jiným dobré příklady dávati nic jiného,
leč abych i před jinými své křesťanské povinnosti věrně vykonával?

K1zatus. Pro začátečníky a pro ty,kteří jsou ještě méně dokonalí ovšem
postačí, když jen to konají, co pro ně přísnou povinností jest; od těch však, kteří
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mne více milují, a kteří mi obzvlášt milými býti chtějí -— doufám, že
k nim též patřiti chceš— od těch žádám ještě více!

Žák: Ovšem chci k Tvým miláčkům patřiti, protož prosím rei. co ještě
více ode mně žádáš.

Kristus: Od miláčků svých žádám, aby pro dobrý příklad i. takové dobré
skutky, vykonávali, které se jim právě pod těžkým hříchem neukládají, k nimž
však se jim příležitost naskytuje. Tak bys měl i ty častěji i všedního dne
chrám Páně navštíviti- a při nejsvětější oběti přítomen býti; také bys mohl častěji
v roce svaté svátosti přijímati a k tomu vždy se lépe ještě připraviti, nežli jsi
posud to činíval; také by mohl věrněji povinne.-ti onoho bratrstva, do kterého jsi
se zapsati nechal, vykonávati; do bratrstva svatého Michala archanděla ovšem ne
chals se, co věrný katolík zapsati, ale mohl bys nábožněji modlitbu svou vyko
návatifa také jiné ku přistoupení dotoho bratrstva povzbuzovati, ještě máš mnohé
známé a příbuzné, kteří v tom bratrstvu zapsáni nejsou, proč je k tomu nepovzbu
zuješ? A-proč nechcešbýti mým apoštolem v „apoštolátu modlitby?“

Žák: Spravedlivé jsou výčitky. které mi o Pane! činíš, & nevím jak bych
se vyinluviti neb ospravedlniti mohl. Lituji, že jsem dosud tak zpozdilým byl, ale
chci se polepšiti, chci také příkladem "svým i jiné k dobrému povzbuzovati . . . .

Kristus: To od tebe očekávám. Snad mně naděje má v tebe nesklame?
Žák: Pane! Nesklame, jen o pomoc prosím Tebe; sám jsem slabý a ne

stálý s pomocí Tvou však stanu se, jakým mne míti žádáš: neopustíš-li mne, jistě
v dobrém předsevzetí svém setrvám.

Kristus: Nespustíš-li ty se mne, já jistě tebe neopustím. Bud tedy mi
povždyvěrným a já tobě dám korunu života v království Otce mého.

,,, Mvvwvvv„WM,V

IX. Den v pobožnosti
k Božskému Srdci Páně.*)

Rozjímání.

Život Božského Srdce Ježíše Krista v nejsvětější Svátosti jest život —
úplného sebe obětování — ba „sebe samého zmaření.“ (Filip. 2, 7).

Při největší ze všech obětí, při zápalné totiž oběti, muselo obětné zvíře
zcela spáleno býti. Taktéž byla obět Ježíše Krista na kříži, jejížto obnovením a
památkou jest nejsvětější Svátost, obětí zápalnou, a protož lze život Ježíše Krista
v nejsvětější Svátosti nazvati životem dokonalé oběti. Aby se's při tom k následoě
vání svého Božského Vykupite'ee roznítil, jest ti uvážiti: 1. jaký spůsob dokonalé
oběti on od tebe žádá; 2. jaké stálosti a vytrvalosti k tvé dokonalé oběti potřeba jest.

Modlitba přípravná
(jako v 4. čísle 1. roč.)

Příprava 1. Představ si Ježíše Krista v nejsvětější Svátosti co Beránka
na oltáři, který obětován býti má a pomyslí si, jakoby z jeho Srdce plameny šle
haly, jimiž on co obět zápalná k strávení se vydává.

*) První osmero rozjímání v_iz ročník I.__Školy.
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2. O můj Ježíši! dejž mi prosím té milosti, bych náležitě oceniti dovedl
obět Tvou a zmužilosti nabyl, následovati lásku Tvoji obětováním sama sebe.

Část ]. Uvaž, že Ježíš Kristus se nespokojil s tím, aby se byl za tebe
jen v jistém ohledu obětoval, ale že pro tebe vše, co jen mohl obětoval. Či mu
snad něco zůstalo na jmění, na jeho cti, na jeho životě, co by byl nepoložil?.
Považ při této myšlence, jak mnoho pro tebe učinil, jak mnoho pro tebe zadal!
Nic mimo Srdce jeho nezůstalo po jeho smrti ušetřeno před surovostí, jejížto zuři
vost skoro ani mezi neznala. Než i Srdce jeho chtělo podílu míti na obětí, ano
můžeme říci, že ono teprva obět dokonalou učinilo. Toto láskyplné Srdce chtělo
otevřeno a rozdvojeno býti. A zcela tak máš i ty jeho lásce v obět se přinésti.
Připomeň si, jaké ty's mu posud přinesl obětí? O jak často spokojil se's 3 po
čátkem, s úmyslem, prázdnou a neučínlivou touhou po obětování vlastním? Je-li
tomu tak, tož se's těmito domělými obětmi pranic k Bohu nepřiblížil; neb v ohledu
na tento účel neučiní se ničeho, všecko-li se neučiní. Příčina toho je patrná. Ten

zajisté Bohu ničeho nedává, kde mu srdce své nevěnuje; nebo Bůh hledí více
k našemu srdci, než k všechněm jiným věcem. Avšak jen tehdy dáme Bohu své
srdce, dáme-li mu všecko bez výminky. Obět tedy zápalná, již Ježíš Kristus od
tebe žádá, záleží vtom, bys sám sebe zapřel, a jemu zcela se svěřil stím určitým
předsevzetím, že se necháš ve všech věcech jeho nejsvětější vůli říditi. V této do
konalé oběti musíš se za člověka považovati, který by žádného podílu na své osobě
neměl, & sobě mysliti, že Bůh, at již něco příjemného neb nepříjemného na tebe
sesýlá, s tebou co se svým majetkem zacházeti může. Rozpomeň se při tom na ne

"smírnou štědrotu Ježíše Krista, s kterou se zcela“ za tebe vydal a obětoval. Ach,
on aby štasten byl, neměl toho potřebu, za tebe zcela se vydávati! Avšak ty ne
můžeš ani v čase, ani na věčnosti štastným býti, aniž bys zcela a dokonale Ježíši
Kristu nepatřil. Zpytuj'se opravdově, a svědomí tvé brzo tobě poví, co Bůh přede
vším od tebe co obět vyžaduje. Ach, obyčejně to bývá jednotlivá'věc, pro kterou
ony ostatní naše obětě nedokonalými se stávají, a již si vždycky naše samoláska
vymiňnje. Osvícení a láska, jíž ti Pán dá, poví ti, co činiti máš.

O Božské, nad míru štědré Srdce! Tvůj příklad mne povzbuzuje; tvá mi
lost necht mi pomůže!

Část 2. Ježíš Kristus nežádal nikdy, ani v tom nejmenším, daru, jejž ti
byl samým sebou učinil, nazpět, ale on spíše obnovuje obět tuto sama sebe při
každé mši svaté. Jaká to vytrvalost lásky nevystižitelné! Pohledni nyní na obětí
své jimiž jsi doposud splácel lásku Ježíše Krista. Ach! z většího dílu nezůstalo
ani stepy po nich v srdci tvém. Zpomeň si na ona ohnivá předsevzetí, jež si snad
v hodině poklidné sebrannosti byl učinil; na svá rozhodnutí, že život svůj zpořádáš,
své vášně přemůžeš, své náklonnosti opanuješ,vohledy lidskými opovrhneš; co se
stalo s tvými předsevzetími ohledem na tvá zaměstknání, na užívání času, na ná—
ležitost v modlitbě a ve všech duchovních? Kam se nyní poděly? Kdo ti jich
ujmul? Ach! ty nevěrné a nestále srdce, dejž sobě samo na to odpověď v hořkosti
vlastního zahanbení a vlastní bolesti. — Avšak chceš-li pak toto zahanbení a tento
bol svůj alespoň nyní použíti k svému spasení? Jaká by to byla nesmírná
ztráta bývala pro svět, kdyby byl Ježíš Kristus sestoupil s kříže, když jej k tomu
bláznivi jeho a bezbožní nepřátele vyzývali. Jaká by to nesmírná ztráta bývala,
kdyby Ježíšovo láskyplné Srdce onu ránu lásky bylo zavřelo, kteráž jest tak vzác
ným pramenem sladkosti, zmužilosti a lásky k duším! Ach! jaká útěcha, jaké po
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vzbuzení bylo by takto kolísavým (manfenb) naším nadějím odejmuto! — Přibliž
se tedy k onomu oblažujícímu' zdroji s citem velikého a svatého nedůvěřování-se
v sama sebe. Nepomůžeš-li ty mi, ) všemohoucí Srdce ženicha mého, jež jsem tak
často zneuznával, tak často urážel, nelze mi již nikdy více vybřízti z bídy _mé!
A zde rozmnož, jak mnoho můžeš, bol lítosti své nad minulosti svou, zároveň oživ
touhu svou, Bohu od nynějška stále věrným býti, a volej z hlubokosti svého
zarmouceného srdce, že tentokráte s milostí Boží zcela jistě stálý v svých dobrých
předsevzetích zůstati chceš. Bud přesvědčen, že Božskému Srdci Vykupitele svého
žádnou větší radost spůsobiti nemůžeš, leě když touto svatou touhou proniknut a
roznícen budeš. Tato myšlenka necht oživí důvěru tvou. Jsou-li přání tvá.
hodně vroucí, můžeš si s jistotoui jejich vyplnění slibovati. K podpoře prosby
své vzývej Marii Pannu, přesladkou to Matku Božského Srdce, a uzavři rozjímání
své oběti, která všecky ostatní v sobě pojímá a obnovuje, které jsi již byl učinil.

Duchovní čtení.

Rodriguez 1. dílu VIII. oddělení: o sjednocenívůle vlastní 5 vůli Bo ží.
Hlava 3. O veliké'prospěšnosti takovéhotosjednocení.

Křesťanská dokonalost“ záleží v konání každé cnosti; nyní ale snadno lze
dokázati, že kdo se do vůle Boží úplně odevzdává, skutečně, každou cnost koná;
at jest to trpělivost, tichost, at věrnost atd. — neboť ve všem jedná tak jak Bůh
chce a kdy co chce. S celým smýšlením a jednáním odevzdává se takový křesťan
v ruce Páně, nežije více sobě ale jedině'Bohu. Tak jednal David král, a písmo sv.
nazývá ho „mužem podle Srdce Božího“

Kdo úplně do vůle Boží jest odevzdán, tent i vášně a náruživostí své krotí'
tent jmenovitě vlastní vůli svou zapírá, přemáhá mrtví —- a tak požívá v rukouch
Páně nejblaženějšího poklidu srdce.

Tato úplná odevzdanost do vůle Boží jesti největší obětí, kterou kdo Bohu
může přinésti a proto i velebnosti Boží nejmilejší; nebot takový člověk ueobětuje
tebe samého Bohu, aniž by sobě něco ponechal, obětuje vůli svou, duši svou, srdce
své Bohu. A ti jesti právě, co Bůh od nás žádá: („Synu, podej mi srdce své.“
Přísl. 23, 26). Nedáš-li mu srdce, nespokojíš ho, i kdybys mu celý svůj majetek
dáti chtěl . . .. a celé srdce chce, nebo je celé zasluhuje: stvořil nás .. . . a když
jsme byli ztracení, vykoupil nás . . .. posvěcuje nás, miluje nás, chce nás věcně
blaženými učiniti věru, kdybychom tisíc srdcí každy měli, zasloužil by je
všecka a ještě by to ani nebylo dosti za tak nesnírnou jeho k nám lásku.

Kdo vůli svou-a srdce Bohu takto dává, dokazuje spůsobem zřetelným, že
Boha skutečně miluje, nebot dává Bohu všecko, i to nejmilejší vůli, duši, srdce
— ano kdybychom ještě více měli, dali bychom. nebot — milujeme Boha. V mi
lování Boha ale záleží dokonalost, tak že pravdou jest, že vůli svou sjednotí s vůli
Boží nejkratší cesta jestit k dokonalosti křesťanské.

Hlava 4. Toto sjednocenís vůlí Boží jest jakási blaženost nebeská
již na světě.

Kdo tento drahý poklad odevzdanosti do vůle Boží má, tak že všecko, co
koliv se mu nahodí, od Boha přijímá, v Bohu snáší, požívá již na světě jakousi
nebeskou blaženost a radost rájskou, jakož i dokonalý pokoj Srdce, kteréhož mu ni
kdo nemůže vzíti; neboť; si myslí všecko pochází od Boha, všecko posílá Bůh, at
nemoc, bolest, pronásledování, zármutek atd. vše je vůle Boží a. tu on miluje.
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Takové smýšlení a jednání sjednává mu ustavičny' pokoj, spokojenost a
příjemnou utěšenost tváře, jakou se vyznamenávali Svatí a Světice Boží, ačkoliv
v podobných pokušeních, protivenstvích a souženícli, jako my ba v daleko větších
živi byli; nebot jejich radost byla, vůli Boží ve všem plniti, a tak se jim vše,
i utrpení a soužení proměnilo v radost a potěšení.

Tento pokoj „převyšuje (dle slov písma sv.) všeliký smysl, nebot věru pravý
div to je a zázrak, že ten kdo Bohu věrně slouží, i v utrpeních a souženích nej
většího požívá potěšení. Tot jsou oni „tiší“ a „pokojní“, které Kristus Pán blaho
slaví, nebot nic není v jejich srdcích, co by se vůli Boží protivovalo, ale jako
hodné dítky ve všem se hledí dobrému otci zalíbiti. Kdo tak daleko tedy přišel,
že vůli Boží, a tu i ve všech těžkých věcech chce plniti, věru, tent nalezl pravé
nebe již zde na zemi.

Znamenitý příklad spokojeností a odevzdaností do vůle Boží v trpkém osudu,
vypravuje Jan Tauler, veliký bohoslovec a kazatel v 14. století. Jednoho dne
potkal časně z rána chudého muže, jehožto oděv velikou chudobu a nouzi prozrazo
val, a jehožto pohled ho pohnul k útrpností. I “blíží se k němu Tauler a pozdra
vuje ho, řka: „Dobré jitrol“ Chudý však nepřijav pozdravení tohoto, dí: „,Já ne
měl posud špatného jitra.'“ Chtěje pak učenec opraviti pozdravení své, dí opět:
„Pomáhej Pán Bůh k štěstí!“ — Však dí mu na to žebrák rychle: ,„Já nebyl
nikdy neštastenl“ I domnívaje se kazatel, že s ním žerty tropí, jde blíže k němu
a dí mu: „Tedy přeji vám, by se vám dařilo vše dle přání.“ — „,To se děje bez
toho, co obci a co si přeji, stává se mi a protož jsem štasten,“' odvece žebrák. ——
„Jak?“ dí na to učenec, „vy jste šťasten, kdežto žádný z hojně obdařených synů
světa zcela šťastným se nenazývá? Či snad nemluvil Job pravdu, an pravil: „Člo
věk, narozený ze ženy, krátký čas živ jsa, naplněn bývá mnohými bídamiP“ „Jak
mám tedy porozuměti tomu, co tuto dite, vyjádřete se lépe,“ dí Tauler. „,Tomu
jest takto, milý pane,“ odvece žebrák: „,Pravil jsem, že jsem neměl nikdy špat—
ného jitra: vždyt jsem byl vždy s osudem svým spokojen; pravil jsem, že jsem
nebyl nikdy neštasten, neměl jsem totiž nikdy žádosti statků tohoto světa, a to
jest mé štěstí; co vy ale štěstím neb neštěstím nazýváte, toho neznám. Známt já,
pravil dále žebrák, známt jednoho Otce na nebesích, kterýž mně vždy dobře chce
a přeje, a proto ho chválím, když mne hlad klíčí; chválím ho, když vedro neb
zima mne souží; chválím ho, když zlosynové mně protivenství činí, nebo vím, že
se to neděje bez vůle jeho. Tu si pomyslím: Otče,' tak ty chceš, a protož i já
jinak to chtíti nemohu. A tudiž chci toliko, což Bůh chce; a poněvadž chci, co
Bůh chce, děje se mi vždy, co chci a čehož sobě přeji. A zdaliž není to největší
štěstí, když se mně děje, jak chci a sobě žádámP'“ — Učenec tento, kterýž již po
delší čas hledal nejkratší cestu do nebe, nalezl v žebráku tomto učitele svého, jenž
mu ukázal, jak sobě již na zemi nebe učiniti může. Kýž by ho každý následoval!

__ V Paříži byl jednou duchovní k nemocnému drvoštěpovi povolán. Brzy však
“seznal, že nemocný velmi nuzný jest. Sekera a dvě pily, vtom záleželo celé bohat
st_v_í_u_boh_é_hochudáka. — Protož chtěje ho kněz potěšiti, dí k němu: „Máte proč
.děkovati “Boha, že vás brzy vysvobodí z tohoto plačtivého údolí, kde tak bídný
životyésti musíteL“ — ,„Bídný'ř“ odvece nemocný, „,mýlíte se, velebný pane.
Zivot můj nebyl nikdy bidný. Byl jsem živ spokojeně, aniž jsem jsi na osud svůj
ztěžoval. _Byljsem živ tiše a spokojeně, nenávist a závist byly mně nepovědomy;
ve dne jsem do ustání pracoval, a v noci pak pokojně spal. Ono nářadí na stěně
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vydělávalo mně vezdejší chleb. Že jsem byl vždy zdráv; chutnala mně špatná strava
má, tak dobře, že jsem nikdy po lahůdkách boháčů nedychtil, kteříž se často při
svých stkvostných hodech roznemohou. Kdybych se zase pozdravil, čehož ale :
očekávám, budu Boha velebiti a zase pracovati a pak doufám, že spokool bud |,
jako až potudf“ —

Modlitba střelná neb povzdech.

Uvažuje, že nedůvěřování se jest nejnebezpečnějším úskalím pro stálost
tvou, obnov dnes častěji své učiněné rozhodnutí, že nebudeš v sebe, ale v moc
milosti Ježíže_ Krista důvěřovati a rci: „Ty Pane jsi má naděje, nebudu za
hanben na věky!“

Návštěva nejsvětější Svatosti Oltářní.
Při návštěvě nejsvětější Svátosti Oltářní zpomeň si na všecko, co Ježíš Kristus

k tvému posvěcení učinil, a uvaž s láskyplnou vděčností, jak mnoho jsi Ježíše
Krista stál. Obnov svá předsevzetí & své prosby, jež jsi v rozjímání svém učinil.
Obětuj konečně celý dnešní den a vše, co dnes vykonáš, Bohu v obět lásky zápalnou.

Gnoet.

Buď dnes co možná nejvíce věrný a pilný ve všech svých duchovních
cvičeních. —

Svatvečer
slavnosti nejsvětějšiho Srdce. Páně.

Jako vůbec celá pobožnost k nejsvětějšímu Srdci Ježíše Krista k tomu čelí,
aby srdce všech věřících láskou k němu roznítila a všecky milující jej pohnula, by
horlivostí svou a pokorným i uctivým se jemu klaněuím křivdy napravily, jež se
Bohu především_v nejsvětější Svátosti chladností a nevděkem lidským'dějí; mají
podobným účelem též všecka cvičení oživena býti, jež o tuto slavnost k poctě nej
světějšího Srdce vykonáš.

Ve svatvečer slavnostní pozdrž se, dovolí-li to okolnosti, po nějakou dobu
u Ježíše Krista v nejsvětější Svátosti. Při této návštěvě Nejsvětějšího připrav srdce
své k citům, jež tvou pobožnost slavnostní oživovati mají, následujícím:

Rozjímáním o vznešenosti nejevětějěiho Srdce Ježíšova..
Abys co možná k nejlepšímu toho nejsvětějšího Srdce přišel, uvažuj v něm;

1. Božství, s nímž ono spojeno jest; 2. lásku, jejížto sídlem ono bylo a jest;
3. bol, jímž ono proniknuto bylo.

Moídlitba přípravná
(jako v čísle 4. roč. 1)

Příprava 1. Představ si, že vidíš JežíšeKrista v nejsvětější Svátosti tak,
jak se blahoslavené Markétě A'lacoque zjevil; Jeho totiž Božské, raněné Srdce bylo
plameny obklíčeno, trnovou korunou korunováno a_kříž byl do něho upevněn.
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2. Propůjě mi, prosím, králi a Božský ženichu můj, nadpřirozeného světla,
abych nepostižitelnou drahocennost Srdce tvého poznal a s citem vděčnosti a lásky
zcela se službě Tvé věnoval.

Část 1. Božství, s nímž Srdce Ježíše Krista sloučenojest. Při vtělení
spojila se Božská přirozenost nejen osobně s duší, nýbrž také s klanění hodným
tělem Ježíše Krista; proto bylo i jeho Srdce při tomto osobním spojení s Božstvím
věčného Slova Otce (nebeského) spojeno, a ono bylo a zůstane na věky Srdce
Božské. Bůh tedy jest původcem, pramenem jsoucuosti tohoto Srdce, a život,
jejž- toto Srdce vede, není jen lidský, ale iBožský. A proto vztahují se na Božství,
co na nejvyšší a poslední cíl, ta nejvelebnější & nejvyšší pocty vzdávání, jež mu
prokazujeme, a jež mu“od všech věřících prokázaná býti má.

Považ, že celou tu náboženskou poctu a slavné klanění, jež církev nejsvě
tějšímu tělu Bohočlověka prokazuje a prokazovati nařizuje, z téže příčiny i jeho
klanění hodné Srdce svého ženicha na kolena svá; tož rozvaž, jak důstojný a ne
konečný předmět to je, jemužto své slavné uznání přinášíš a hled, bys toto uznání
citem nejhlubší úcty oživil, jakáž na Božství tak velikého ženicha přísluší. Ach jak
veliké a hojně poklady vyplývají z tohoto úzkého spojení s Božskou přirozeností
pro Srdce Bohočlověka! Poklady milosti a svatosti dosáhly nejvyššího stupně, po
něvadž Božské jsou. 0 Srdce, tys tak čisté, jako Bůh čistý jest, tak svaté, jako
Bůh svatý jest, tak láskyplné, jako 'Bůh laskav jest, tak mocné, jako všemohoucí
Bůh, tak přesladké. tak stědré, tak věrné, tak shovívavé, jako je Bůh sám sladký,
štědrý, věrný a shovívající. O ty klanění a lásky naší nejhodnější Srdce samého
klanění a lásky nejhodnějšího Boha, snad teprvé dues ponejprv poznávám, co jsi!
Ach, můj králi a ženichu můj, učiň srdce mé hodným, aby Tvému se obětovala! .. .
Ano, zbožná křesťanská duše, tot jest, co i Bůh od tebe žádá. Srdce ženicha tvého
bylo tak ušlechtilé, tak \ěisté, taksvaté, tak věrné, tak silné, aby mohlo být do
konalým vzorem ubohého srdce tvého. Přirovnej srdce své s těmitO'Božskými vlast
nostmi Srdce Ježíše Krista. Probůh, jak nesmírný to rozdíl! Vyskoumej nyní,
proč a v čem ten rozdíl nejvíce se jeví. Každé lidské srdce má zvláštní svoji sla
bou stránku, a při té právě si máš nejsvětější Srdce obzvláštně za příklad vzíti.

O Božské Srdce! v Tobě 'nalezám vše, čím by se mé veliké chudobě a nouzi
pomoci mohlo. O živý chráme Božství! srdce mě je v temnostech, ale v Tobě na
chází se plnost světla a' moudrosti; srdce mé jest slabé, ale v Tobě zůstává vše—
mohoucnost; srdce' mé jest bojácné, smutné, zaražená, v Tobě ale jest nebeský od
počinek,-pokoj a radost; srdce mé lační a žížní po štěstí a blaženosti, v Tobě ale
jest hojnost nesmírných pokladů, a budu-li Tě následovati, spojím-li srdce své
s Tvým, přetvořím-li je v Tvé; naleznu v Toběúplnou, pravou, věčnou blaženost.

Čast 2. Láska, jejížto sídlo bylo a jest Srdce Ježíše Krista. Jako v nás
lidech, tak bylo i Srdce Ježíše Krista středištěm všech jeho svatých, ušlechtilých
citů, všech účinných síl. I v něm bylo a jest Srdce sídlem lásky, nejen k svému
Božskému Otci, ale i k nám.

O chladná, lhostejná duše, vynasnaž se, bys tajemný dějepis lásky v tomto
Božském Srdci vyskoumala, abys pak jí vyrozuměla. Ono Božské Srdce počalo život

.svůj láskou k tobě, a z lásky k tobě naučilo se brzo vydávati se obětem a podni
kům, jenž milující srdce zaměstknávají a-zajímají. Odebeř se v duchu a v myšlen
kách k jeslím a nahlědni do prsou onoho Božského dítěte. do onoho srdečka, v němž
největší se láska zrodila. O něm možno říci, že od počátku na. dráze života svého,
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na dráze totiž lásky, jako obr si vykračoval; a ach, jak úsilovný, unavující a ob
tížný byl každý krok života jeho! — Kdož pak to neví, jak mnoho trpí srdce, jež
velmi vřelou láskou uchváceno bývá? Z této pak bolesti lidského srdce vyluč
všecko to, co v nás jest mravně nedokonalé a porozumíš utrpení, jež Srdce tvého
Božského ženicha skutečně za tebe vystálo. — Nazýváme lásku ohněm, poněvadž
skutečně srdce jakýmsi ohněm, jejž cítiti lze, rozněcuje; a při veliké lásce rozněcuje
se srdce takovým zápalem smrtíeím, že mnoho Svatých jej sotva snésti mohlo a
roznícenost srdce svého na čistění povětří neb studenou vodou ochladiti muselo.
A v takovém stavu žilo Srdce Ježíše Krista pro tebe tak mnoho let. Každá změna
citů u milující duše sdílí se srdci, každá touha, každá starost, každý zármutek do
týká se a hýbá jím. Bolest při loučení a se vzdálení rozrývá je; nevděk proniká
a ranní je. Soužel sužuje ho, a při ztrátě schne a skoro umírá. A kdo jiný, než
ty, byl příčinou, že toto Božské milující Srdce, které v každé chvíli na té myslelo,
a tvé chyby, tvou nevěrnost předzvídalo, všecka tato utrpení lásky zakouší? O kýž
bys byl aspoň někdy, některý den svatě prožil; kýž bys byl věrností svou a vzá
jemnou láskou jeho přesladké Srdce obradoval a oběerstvil — Srdce ono přesladké,
které po 33 let pro tebe tlouklo, tebe hledalo a z lásky k tobě hořelo a se oběto
valo. Nyní požívá toto Srdce i při této citlivosti neskončené a nezrušitelné blaže
nosti; ale pro čisté, věrné, milující duše jest jeho citlivost sama sice oslavená, ale
nevyhaslá. Ještě můžeš býti předmětem oněch nejvýš příjemných, Bojských hnutí,
onoho Božského nejsladšího ohně, jejž ono (Srdce Ježíšovo) i ve svém oslavení živí.
Ostatně, co soudíš o tomto, ač velmi mdlém líčení citů lásky k tobě v tomto Bož
ském Srdci? Není-li pak to úplným dějepisem zásluh onoho Božského Srdce o tebe,
jež jsi nikdy nepoznal? A jak vděčnou, lásky plnou poctu vyžadují tyto zásluhy
od tebe? Čerpej odtud udivení, chvály a díků vzdání; především ale přání a před
sevzetí, že stále zaměstknávati budeš srdce své s jeho láskou.

' Část 3: Bolest, jejížto středem bylo jednou nejsladší Srdce
Ježíše Krista. Velenábožný Tomáš Kempenský pravil, že nelze, bez bolesti
v lásce žíti; následovně byl život Srdce Ježíšova také kříž a mučennictví. Obmeziš
ale přec zde své rozjímání na onen díl, jejž ono Božské Srdce při utrpení mělo.
Pomni na onu hrůzu a na onu soustrast, již jsi, duše nábožná, při rozvažovaní
bohaprázdných a ukrutných týráních poklony hodného těla Ježíše Krista přec ně—
kolikrát pocítila, a věz, že ona dohromady byla jen nejmenším dílem jeho bolestí.
Ta nejukrutnější útrapa byla tajnou mukou jeho Srdce; toto bylo ponejprv při
vstoupení do zahrady olivové (Getsemanské) zděšeno a naposled při skonání na kříži
bolestí překonáno. Srdce jest u nás sídlem lásky i bolesti, tak že žádné zlo pro
nás není citelnou bolestí, nebéře-li srdce na něm podílu. Nekoj se ale naději, že
pochopíš, jakého podílu vzalo Srdce Ježíše Krista na jeho utrpení. Ty znáš již spů
soby, jímiž se zúčastnilo natom utrpení; totiž strach, zármutek, smutnost z živého
představení si nastávajících útrap, z úplného nedostatku, všeliké útěchy, z nenávisti
hříchu, z nevděčnosti lidské. Ale považ, že všecka tato zla, jež Kristus mimo své
Srdce trpěl, v skutečnosti jen částečně a pozvolna po sobě následovati měla,
Srdce ale jeho je všecky najednou pocítilo tak; že ač veliká byla přirozená citli—
vost jeho Srdce k neuvěření větší byla a že tudíž Srdce v uvážení každé jednotlivé
muky více vytrpěío, než každý jiný díl jeho sv. těla v skutečnosti; že konečně
ukrutná činnost jeho mučitelů byla činnosti, jenž z lidské zloby pochodila, že ale
v utrpení jeho Srdce muěitel nevýslovně'činnější, jeho milý & ukrutný mučitel, jeho
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vlastní láska byla. Kdo si tedy může dostatečně představit tu jeho umdlenost,
stísněnost, bezvládnost, zlé nakládání, úzkost, malátnost, křeče, horkost a smrtelnou
studenost? Ach! nenalezám slov, bych vyjádřil, co již pochopuji! A ach! jak přec
velmi málo chápu v porovnání stím, co věřím! O tomto skrytém mučennictví
svého Srdce chtěl nám Ježíš Kristus jakési"znamení dáti, a to stalo se pouze
v divu, v zázračném totiž jeho potu krvavém. O láskyplné a trpící Srdce mého
Ježíše! jak mnoho jsem Ti povinnen; mám—Iilásku láskou splatiti Tobě, tož musím
i bolest bolestí splatiti. Mohu-li pak ale já, tak slabý a tak mírný k sobě, Tobě
takovou odplatu'dáti, nepropůjčíš—liTy mí částku své zmužilosti? O Ježíši, uděl
mi lásky; uděl mi veliké lásky; láska pak naučí mne trpěti, pomůže mi trpěti a
zpříjemní mi utrpení, abych Tvé nejsvětější Srdce následoval!

Slavnostní den.
Poněvadž tato slavnost jest slavností Srdce Ježíše Krista, jest zároveň

i slavností lásky Ježíše Krista; a účel, pro který chtěl, by zavedena byla, byl aby
od našeho studeného srdce vzájemné oplacení za svou lásku obdržel. Aby to tím
lehčeji nabyl, vytknul za předmět této slavnosti své nejsvětější Srdce, dílem jak
v skutku o sobě jest, dílem zároveň co znak své Božské lásky. Tobě jest tedy,
duše křesťanská, tento den především k uctění a klanění-se tomu klanění a uctění
nejhodnějšímu Srdci věnovati; ale vždy v duchu dnešní pobožnosti, kterýž v tom
záleží, abys svou lásku povzbudil k oplacení lásky Syna Božího- k tobě a k ostat
ním lidem, a tomuto tak láskyplnému a přec tak málo milovanému Vykupiteli ná
hradu a zadostiučinění za svou vlastní a všech ostatních lidí nevděčnost poskytla.
Přispěš si, abys hned na počátku dne své srdce a všecko to dobré, co vykonáš,
nejlaskavějšímu Srdci svého Božského ženícha v oběť.ke zmíněnému cíli přinesla; a
obnov toto obětování častěji za den. Celý den měl by býti ustavičným milováním,
politováním, poctěním Ježíše Krista; poklid a sebrannost mysle měly by co možná
největší býti. Oživ úmyslem jmenovaného účelu i zevnější jednání svá; bav se vy
trvale s Ježíšem Kristem v nejsvětější Svátosti, jak dalece ti to povinnosti tvého
povolání a tělesné síly dovolí. Svaté přijímání sloužiš co zadostiučinění za tvá a
všech ostatních křestanů chladná a nehodná přijímání; ano má. s mnohem horlivější
přípravou a s vřelejším díkůvzdáním, než jindy, vykonáno býti. Avšak pro lásku
Ježíše Krista chraň se dnes před tak častým sebe klamáním, jímž přec tak mnohé
duše jsou uchváceny, jenž chutě na dobrých skutcích tratí, necítí-li citelný pokoj a
příjemnou pobožnost; čekati-li budeš na toto obé, nevykonáš snad dnes ani jedin
kého dobrého skutku. Jednej srdnatě s dobrou vůlí a neopomeň toho, co bys uči

vv v
nila, kdyby si nejneznejší pocítila pobožnost. -—

Rozjímání.
(Modlitba, přípravná jako obyčejně.)

Příprava 1. Představ si, že vidíš Ježíše Krista v nejsvětější Svátosti,
jak se byl jednou blahoslavené Markétě Alacoque zjevil, an jí své Božské Srdce
raněné a zcela plameny obklíčené, trnovou korunou ověnčené s křížem v něm vztý
čeném okázal a se vyjádřil„ že tajemství těchto symbolů (znaků) jeho lásku a od
nevděčných lidí vystálá utrpení představují. ..

2. O můj nejmilejší-Ježíši, dejž mi náležitě poznati a pocítiti tuto dvoji,
rovně, nepochopitelnou .vrchovatost takovélásky v Tobě a takové .nevděčnosti se
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strany naší, abych se rozhodnul, seč jsem onomu tak láskyplnému a tak málo rni
lovanému Srdci zadost učiniti.

Část 1. Které pak jsou to již ty stálé city Božského Srdce s lidmi v nej
světější Svátosti? Jsou to city nejživější a nejupřímnější lásky. Jako jest pro
slunce poledne, tak jest pro lásku Ježíše Krista k nám nejsvětější Svástost nejvyšším
stupněm světla a tepla jeho. 00 pak činí Ježíš Kristus v nejsvětější Svátosti? On
tebe miluje. Tot ta odpověd, jenž.všecko praví, a která všecky otázky, jenž by se
ohledně jeho klásti mohly, uspokojuje. Proč pak přichází 011v této nejsvětější Svá
tosti k nám? Poněvadž nás miluje. Jak pak zůstává v ní přítomen? Jako Bůh,
který miluje. Co žádá? To, co láska žádá. Proč se tak zmnohonásobuie? Proč
pak tak dlouho zde prodlévá? Proč pak se tak zde ukrývá.? . . . Poněvadž miluje.
Na kříži vládla láska zároveň se spravedlností, ano, onu. služkou byla spravedlnosti;
zde pak vládne láska samotně, a všecko slouží jí. Shovívavost, moc, prozřelelnost,
neskonalost nechají se od ní potřebovati, aby láska přec konečně se ukojila. O vy
zaslepení lidé, vizte, jak Srdce vašeho Boha jest pro vás zajmuto! A nezkoušíte
toho každého dne? .. . Hříšné duše, jak vás zde přijímá? Jeho nářky, jeho obtíže,
jeho výčitky, anoi jeho strachování pocházejí z lásky. Vy vlažné a nedokonalé
duše, opovrhl snad někdy vámi, a nepodává vám spíše světla, léků, posily, po
vzbuzení svého?

Vy čisté a horlivé duše, ach! vám především přisluší, aby jste svědectví
o Božském Srdci v nejsvětější Svátosti vydaly. Jaké jeho ponížení, jaké tu zapo
menutí na velikost svou, jaká jeho něžnost, jaká vnuknutí, jaká jeho sladkost, jaký
zdroj tu radostí!

Prodliž zde, nábožná duše, a obrat tyto úvahy na sebe samu. Zaujmi ono
místo, jež ti snad jindy přináležela a pak ono, které ti nyní přináleží — mezi
hříšníky neb mezi horlivými. -— smýšlení, jež z toho čerpati máš; jsou především
udivení, chvála a díkučinění. Ach, snad's ve svém celém životě ještě nikdy onomu
Božskému Srdci za tuto svrchovanost lásky nepoděkovala! ——

Část 2. Jaká pak smýšlení chová větší část lidí o Ježíši Kristu v nej
světější Svátosti? — Považ, že jest jich mnoho na světě, kteří ani nevědí, že v ní
se nalezá Bůh z lásky k ním, v stavu tak veliké skrytosti a poníženosti; a že přec
Ježíš Kristus v nejsvětější Svátosti skutečně jest volný, by rovně všem nechal oku
siti svou lásku. Mezi těmito zaslepenci jsou i vlastní vinou zaslepení, ač k poznání
a uvažování tohoto tajemství zváni bývají! . . . A není toto, o Ježíši, opovrhováním
tvojí láskou nejhnusnějším? ' Ach! to není tím nejhorším a nejukrutnějším, jehož
se dopouští větší část křesťanů zde na tom milujícím Srdci Božském: tito nevděční
znají dobře nesmírnou lásku svého Boha v nejsvětější Svátosti a veřejně vyznávají
víru v ní. Jak ale splácejí tuto lásku?

Rozvaž. zde v myšlenkách, nábožná duše, zapomenlivost, malé si vážení,
neuctivost, zneuctivání, znesvěcování, urážky, které Ježíš Kristus v nejsvětější Svá—
tosti od křesťanů snášívá. Považ okolností času, spůsobu, počtu, osob, jenž křivdy
tyto ještě zvěstují: vzbud v sobě velikou a svatou nevoli nad takmnohými a též
kými urážkami a pak obrat zraku svého na sebe. Ach jak nehodně's i ty sama se
svým, tebe tak milujícím Bohem nakládala! Projdi jen svůj minulý život! Probůh,
jak se zvětšila s letmi snad i nevděčnost tvá! Jak to hrozné, čistota-li, pobožnost',
horlivost tvého prvního sv. přijímání v době následující vždy vice chladnulg! . . .

Při tomto rozjímání pohřiž se v duchu u paty onoho trůnu lásky v hlu
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boké stydění: pros o větší osvícení, bys sebe samého poznala a sebou povrhovala
jakož i o hojnou milost, bys náležitá předsevzetí učinila.

Část 3. Jak pak smýšlí Božské Srdce při takové nehodné oplátce lidí?
Abys tomu porozuměla uvaž, jaké by jeho smýšlení po právu býti mohlo. Jak pak
nakládal tento Bůh s židy, kteří za milost, že mezi nimi v onom velebném chrámu
zdržovati se chtěl. nevděčni byli? On zamítnul onen chrám, nechal jej ze základů
vyvrátiti a pravil, že se navždy od tohoto národa vzdálí. Totéž by zasluhovali
i křestané, jímž ještě více výhod se dostalo. Avšak jeho láska byla nesmírně větší,
než všecky naše zločiny.

O jaká to shovívavost, jaké milosrdenství, jaká nepřemožitelná mírnost!
On nepřestává ani nyní býti eným mírným beránkem, jenž pod vražedlným železem
ani hlásku od sebe nevydává. On' sice častěji otevřel Srdce své tajně milým duším
svým, ale nářky jeho jsou vždy většími důkazy jeho lásky. K blahoslavené Ala
coque vyjádřil se jednoho dne 0 nevděku lidském takto: „Tento se mne bolestněji
dotýká, než všecko to, co jsem při svém umučení vytrpěl; tak sice, že kdyby lide
moji lásku rovným splatiti chtěli, bych vše, co jsem pro ně učinil, méně než za
nic považoval: a přál. bych si, bylo-li by to možno, ještě něco většího pro ně uči
niti. Ale já nacházím u nich jen studenost a odstrkování za všecko mé nejupřím
nější přání, dobrodiními je obsypati, jimiž mé Srdce zcela proniknuto jest.“ Co pak
za city buději v tobě tyto stezky Syna Božího. — „Ale, co mně ještě více bolí,“
pravil jindy ke mně, „jest to, že i zasvěcené mi osoby se mnou tak nakládají“

Ach, to praví Ježíš Kristus o tobě, Bohu zasvěcená, chladná, nevěrná a
pro jeho urážky necitelná duše! Budeš-li pak jí vždycky? Něžná vděčnost za tak
velikou lásku, živá lítost nad tak velikým nevděkem, učinné přání, za ní úctou a
láskou zadostučiniti, jsou city, jež v sobě vzbuditi máš. Tyto tři city tvoří pravý
ráz duše Srdci Ježíše Krista klanění nejhodnějšímu oddanné. Učiň předsevzetí, obětuj
se, pros za milost a takto se přtprav, bys jemu v dar a v dokonalou obět samu
sebe přinesla. ,

Ukončí díkůvzdání za dnešní sv. přijímání činění obětování čili zasvěcení
srdce svého lásce Ježíše Krista, při čemž však znamenati sluší, že to žádný slib
vyrozumívati nemáš; a pak činem slavného odprošení neb zadostučinění za nevděč
nost svou a lidi všech.

Povzdoch a cnost.

Dnes má býti obojí jedno a totéž. Buď bedlivá tedy, bys dnes tolik osvěd
čení lásky Boží vykonala, kolik ti možno; ale čiň je zkrátka a vroucně; ona mají
býti takřka oživujícím dechem pobožnosti tvé. 

K duchovnímu čtení přečtiž sobě opět nemáš-li jiné knihy, jenž by vý
slovně o nejsvětějším Srdci Ježíše Krista jednala, s pokojnou pozorností dvě ona
rozjímání, která. jsi v svatvečer slavnosti a z rána svátečníbo učinila.

Úmysly čili intence.
Při patero oněch návštěvách nejsvětější Svátosti Oltářní:
1. abys Ježíši Kristu za tu lásku, již ustanovením této nejsvětější Svátosti

Oltářní světu prokázal, poděkovala. “
2. abys mu poděkovala, že tak často ve sv. přijímání tebe navštívil, jakož

i za ta dobrodiní, jež ti tam prokázal.
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3. abys Ježíši Kristu vynahradila všecky křivdy, jež od nevěřících & kacířů
v nejsvětější Svátosti Oltářní utrpěl.

4. abys zadostučinila za nouctivost znesvěcování a urážky, jež v nejsvě
tější Svátosti od křesťanů utrpěl.

5. abys Ježíši Klistu v duchu ve všech chl./mích měst a vesnic na celém
světě se klaněla, v nichžto mnohých on s tak mnohou nedůstojností chován, tak
málo navštěvován & tak málo ctěn bývá.

Co stojíš ničeho nečině?
(Pátý stupeň pokuty.)

** Ncuťliš p.amba, tl) chceš ble můíe naíícbo Wykuwitole Sejíífe Krista žlm

b!)ti a tudhz uemiuiš bneb na půl eeítt) šimota fřeífaníle'bo, gbešnébo ftáti aůítati? Snu
omffem, wzdht byš jina! ani „Cžfoln" nečetl, ial ii čífti nebubou ti, ftcří fn př. nn)
cbobimffe íffoln forma jeíftč icbnon me jíoe'm žiwotě f jm. zpowčdi ibou, totia, přiibeli
! tomu, přeh fmatbou, (: chrám <Búně tolilo tenftát fmon nárofftčmou poctí, kdhž tam

fráínou, jejich ncbn lichotící l;nbbn očcfámaií aneb na nčfobo tam rábi bt) fe bímali.

S? telem—Inntebe můj braní) nečítám ale k jiuým, fteří totiž šijí jal na rojnmne' tmou) íe

íluffí a na aabní fola te'j pamatují, chci říci, na lvččnoít. Co f tomu patří, ohne fobč

\oččnoít íífaítnon učinil, míš iij; tl) muííš skrze skulky pokorh, info na íebřífu fnebi
mnítnpouoati o Bohu je blíjiti, icmn eo ben mice je pobobaie, jafo břímc ffr5c ífutfi)

p!)chy Dellu jíi se blíšil, Bábln je poboLaje. Gtmcro jfntlů či ftupňů patou) jis gnáš
a jatfoli jíon perné, není tof neínaono je mnlonati a na nich je uítamičně emičiti, co
mlaítně nejblamnčiííí jeít. SR.—bohříchů oprmodowých fe \oaromotí, ro íamomůli fobř ne

libomati a rabčii přcbítumenéljo jméno můli plniti, ano i zlé mčci trpělimč ínúfíeti (iat

nás to prmní 4 ítupně potom; ble fm. Otce zacnebilta učilo), to ln) ieíítč ufílo; -— ale
nnní ten pátí) sknpen! Dn nám nařiguie, aboájom i ale mnífíenfp a pohyby ílbce,
but bychom tním neboli ani ímolili a proto bříd) pro náš ieíflč. neiíou, ta mnuljonáíobná
ponoufání fe hřichu a n) roaličné mar-nimoíti, abndoom pofornč a projtě jmému duchowe

nímu otci, íme'mu rúbci napil—míli.. 3 to nejsaončjífí fam) jméno írbcc, fam tof ráoi

mnobou íípinu uícboloámáme, máme obbaliti a m ničem lebo ímé ílabé (mlaítně přetíná;
eene', bříífnč) přímou) ncfíclřixi! To ieít jiš mnoho, pramen? Slo je mám lehl) Docela

aaljooiti, řctncč mi, a íme'mu bndjononímu lúDCÍ i to moje—míti, o čem jábm') nemí a mi,

bčti ani nemníí, an to není ieíííč hřích? Šlebnbcfli fi mne gpomčbníf potom pranic ncmííí

mali, kdyz mífcdjno o mně je joomí? QIíja! — to ieít to, to chceš cípoň u nřfobo me

cti bt'ni, očfoli fám to ugnároáč, je toho na ífutlu negaííubuieš. _*)?cnílij to podm? 91 co
jeít tí fonccm po apomčbnífu, ieítli fč za toljo neb onobo babe bršeti? í'efnc on to nčo

lomu? 21 foneem nemá on le'j ímé ilabé ítránh), ftcre' mu jeho ímčbomí mnlotá a ne,
muíí on je též přeb imám bucbomním rábeem tot pofočiti info 11), cbce=li na ccítě boronas

lcíti l'řcífauífc' fráčeti? S ípramcblimí) břeííi íchmtrút za ben, totij tafoíoljm nepořábuúm
()nulím írbce, co gaiiíré ncimněííí imatoft Boži uráší. — “*Břiebáaí mně to 6 tím 5.

ftupnřm potom), jaro fbnj-oráč oře pluhem na icbnou na fámen narasí. Sat to jim
trbne a plní; ncmůšě bále! Co mhsliš, nechal hne ten lámen ro roli, fbnj jiš o něm
míč? ,Zajistč že ne, jíizli moubtí) boípobář, ale bmožbil hne je, až bt) bol menln. Iafto,

milí) brachu, muííč i B tímto famenem na me budgomnf roli to učiniti, chcešáli lbnft
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boinon úrobu z ni bráti na mččnofti. Sinai neučinič pražúbne'bo trefu ro botonalofti tře;
ítanífé napřeb, ale najpčt. Ncbo tafome' zlé m!)fflenft) a pofuffení tajenim jich je neoba

ítraní, ale ona) mgroítou a číomřia pojnenúbla taf gaplctou, že ho welkých hříchů pabne,
ano muobbo iei tai pomatou, je, co nejborni ieít, on pozdčxji fám fe přimlumí, že bobře

iebná, třebaé bt; baIeEo ob prambp bloubil. Th zlé momentu) (: na olo meuífl' pokleskh

jíou jafo babi bm'jbo; bubegli utrbto, _3aíiíté boípčlú bábata mpplobí, řbtjš je ale na
fmětlo přinefeč, abpne a to je nebubeš muíet obámati jodowatých žije!.

Sat užitečné ieít whjeweni měrné ítoe'mu \oůbci bucbomnímu, bofaaomal čaíto ímatt')

opat ©erapion*) pitiiabem o íobě ínměm. Žllčímait on totij jefftě co nomic m flúfíteře

čaftěji pofuffeni tnegřígenému jiqu a zawždh najat po oběbě bocbtynef chleba na proti
obočeii řeboine'mu m útrbtě ici ínčbí. Dn toboíice ibneb IitomaI, amffai nebůměřomal
fi, swé potleíln toníemih Sebentrúte mlumil 6 boítmi opat Ibeonao na jeho přítomnofti
o neftiibmofti w iible a o prubtoíti, tterou ona-máffeň boíabuic, když ii bloubo ufrůmáme.
©ecapion fe bomnitoal, že to pro něho ieít řečeno a nemohu fe Iitoíti a mnitřním nebo;
tojem be'le ubršeti, to!;tábnul bocbuiť chleba, jejž i tobe bne bv! najat, wyjewil biaíitč celé
ímé poklefky, padnaxz faíicnoíti faemi. Dpat jej těffě prúmit: iDnes 3mítěgil6 nab báblem
ííamněii, než on boíub nab tebou ímábě tebe k laieni tme'bo pofuffení. ?Bubij lift, je ten

ftart') bab ibncb uteče, info něfbo, ftcrt') nemůže ímčtla íněíti. Sotwa bom'íumii abojnt')
opat, wysslehl spi-jou Gerapiona obeň jeto bleíf a naplnil ímětnici uefneíitelnbm ímrabem.
Do té chwile nemiroat ©et-anion šúbnébo pobobnébo poiuffeni, ba ani mu to na moji
mice nepřiíflo. Tolik můše mojnáni úplné.

Swatý Frantissek Galena—3 rabi fašbému, fbo zbožně chce jíti, bufíi Boba mi;

Iomne', abl) naproti ímému buchomnímu rábci fe chutnal bocela upřímně a mirne, aby

jemu bez obalu utágal jat ímé Dobré, taE i zťé. „tim, bí on, bube tmě zlé polepsseno a
balné abofonaleno a udjráněno; tím je potěíííč to úzkostech,zmťrniš a ípořúbáě m raboíti.
Měj melifou bůmčru k němu, fterá fe frontou úctou ale mají fe pojiti, taf abl) úcta
bůměru nejmenffila a bůměra úctě nemabila. 'Důměřui mu 6 úctou beert) k otci; cti jej

6 bůmčrnoítt' ípna k matce." -- Qwssem není (bejtejnu, tobe fi za rúbce a můbce na

naffí eeítč i nebi mbmotime. ŘečeUý fmatl') rabi: „Proď Boha 'o to, abl; tě patřičnébo
bal, a on jaiiíté neoílpfft tme' prosby, botbn i anbčla 6 nebo poílati mě!, 1an mlabe'mu
Iobiúffomi anbčla íRafaela poílal; a fbbjs jej obbršel, chmel za to melebnoít 23oji, gůítaň
při něm a nembblebámej iinébo, ale frúčej proftě, poťorně a bůměrnč, nebo meleípaíná
bube tmú ceíta."

w...—„.M.. ..

Život sv, Antonína Paduánského.
(Jeho mládí a vstup do kláštera Augustzhz'ánův. — Zasetě zrn/co.)

Lisabon. hlavní město v Portugalech, založeno prý od Ulysse, jednoho
z rekův Trojánských, jenž po mnohých zábludných plavbách se svými průvodcilv oné
krajině po nějakou dobu usadil se. Jest-li již proto ono město veliké dosáhnulo
znamenitosti, zajisté více proslulo tím, že jest rodinné město svatého Antonína.
z Paduy. Otec jeho byl Martin z Buglionův, syn Bohumíra. z Buglionův, proslulého
ze křižáckých válek krále Jeruzalemského; matka byla Terezie Tavera; oba. vznešení
jak rodem tak zbožností svou. Obývalif: vzorní tito manželé dům 'právě podle

*) Cassišni Collat. Patr. 2. c. 11.
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chrámu Matky Boží. Dům ten později od příbuzných po jediné sestře svatého
Antonia byl k onomu chrámu připojen, načež nový tento chrám svatému Anto
niu zasvěcen jest byl. Svatý Antonius narodil se léta 1195 za papeže Celestina III.
Na křestu svatém obdržel jmeno Ferdinand. Zbožní rodičové jsouce přesvědčeni
o ceně dobrého, bohabojného vychování, co nejbedlivěji pečovali o vzdělání synáčka
svého, jak vědecké tak náboženské. Vždyt dobré vychování jest nejlepší věno, jež
rodičové dítkám svým dáti mohou. A jako pro zrnko, dříve nežli vloží se do země,
půda všemožně připravena býti musí: podobně, má-li símě od Tvůrce v srdce dítěte
uložené vzrůsti, musí půda srdce dobře býti obkopána a vzdělána. A jako bedlívý
zahradník, jenž ve svém rozkošném sadu jednu zvláště krásnou a vzácnou květinu
má, také zvláštní péči k ní přikládá, ji nevšední pilností ošetřuje a před zhoubnými
živly chrání: tak musí i útlé kvítko dětské duše dobře býti obstaráváno a ochra—
ňováno před záhubným ovanutím hříchu. Tak zajisté vychovávali onino rodičové
svého Ferdinanda, hledíce vštípiti ve spanilou jeho duši krásné květy svaté pobož—
nosti, pokory, poslušnosti a bázně Boží, která jest začátkem vší moudrosti. O mládí
svatého Antonia zevrubnějších zpráv nestává, jakož u mnohých' jiných svatých
tohotéž lze' dočísti se; tak ku příkladu u svatého Benedikta, jehož mladistvá léta
svatý životopisec papež Řehoř veliký mlčky pominul. Že však Ferdinand u rodičův
svých žije svůdnému světu a jeho rozkoším vyhýbal se, jedinému Bohu sloužiti jsa
pečliv, o tom svědčí zbožná jeho naskrze a pokorná mysl slibující, že v brzku nej
krásnější vydá ovoce. Zvláštní úctu choval ihned ve mládí svém ku nejblahoslave

té mocné Paní věnuje a obětuje se dětinsky. Mladíkovi tak vznešeného rodu lichotí
svůdný tento svět, slibuje všeliké radostí a rozkoše stýkající se v oněch slovech
svatého Jana: „Všecko, což jest na světě, jest žádost těla, a žádost očí, a pýcha
života.“ (I. sv. Jan 1, 16). A jak mnozí nechají svésti se! Než mladistvý Ferdi
nand v patnáctém létě věku svého dav světu výhost a opovrhnuv vším, vstoupil
do kláštera kanovníkův svatého Augustina. Bylt onen klášter svatého Vincence
tehdáž proslulý vzorným pořádkem a přísným, zbožným životem. Po zkušebném
létě čili tak zvaném noviciátu s velikOu radostí složil Ferdinand slavné řeholné
sliby. I potrval 'v klášteře tom po dvě léta přísný veda život a c'viče se ve všech
cnostech až ku podivu svých spolubratří. Poněvadž ale klášter příliš blízko města
byl a příbuzní a přátelé světce častokráte navštěvovali, obkrádajíce ho takým spů
sobem o drahý čas, jehož k užitečnějším věcem použíti by mohl, prosil představe
ného o dovolení, aby pro zachování míru duše poslán byl do kláštera u svatého
kříže v Koimbře v Portugalsku. Jen s tíží však svolil k tomu představený, po
něvadž v onom klášteře veliká panovala přísnost mravů. Zde tudyž oddal se Fer
dinand návodem Ducha svatého vědám náboženským. Brzy rozjímal o svatých vě—
cech, aby sám ve cnostech ukotvil se, brzy opět se cvičil s neúnavnou pílí a vy
trvalostí zvláště probíraje spisy svatých Otcův, jak by nejlépe opříti se mohl
všelikým bludům. Ve krátké době, an Duch svatý vázán není na jistou dobu po
učování, stal se ze světce muž plný moudrosti. Přitom všem ale zůstal pokorným,
věda, že pokora jest pravé světlo—pro člověka; jestliže toto světlo jemu svítí
poznává sebe i jiné ve vlastní jejich povaze a nebeská tajemství v jejich oslnnjícío
záři. A písmo svaté dí: „Kde jest pokora, tu jesti moudrost.“ (Přísl. 11, 2.)
Kristus Pán praví: „Chválím tě Otče, Pane nebe i země, že jsi skryl tyto věci před
moudrými a opatrnými a zjevil jsi je maličkým.“ (Mat. 10, 25). Bůh vyvolence

12
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své, jimž těžkou a vznešenou úlohu vytknul, v zátiší světa připravuje a uschopňuje..
Símě v lůno země uložené musí počkati, až může vyhnati kly své.

Vstup do řádu svatého Františka. — Símé' vzchází.

Do kláštera u sv. kříže přicházívali bratří řádu svatého Františka sbírající
v okolí almužnu. Tak poskytnula se svatému Antoniu příležitost blíže je seznati
a “mnohdy s nimi o věcech spasení duše se týkajících moci rozmlouvati; nebot ne
líčená jejich pokora -a skromnost velmi je zaujímala. I stalo se, že s mnohými
bratřími onoho řádu úžeji obcoval. Jedna cnost přitahuje druhou jako dralo čili
magnet; ivzrůstaly cností svatého Antonia ton měrou, že mnohých zvláštních
milostí i nadpozemských zjevení účastným ho učinil Bůh. Když jednou umřel bratr
řádu svatého Františka, muž to neúhonný a zbožný, s nímž svatý Antonius důvěrně
byl obcoval, zalíbilo se neskončené dobrotě Božské, ukázati světci„ an se právě za
lehké odpočinutí onoho bratra modlil, oslavu zbožnou onu duši na nebesích očeká
vající. Touž dobou přenešeny jsou byly ostatky pěti mučenníkův _řádu svatého
Františka do Koimbry z Marokka v Africe, kdežto onino hrdinové pro svatou víru
koruny mučennické sobě dobyli. Mnohé při té příležitosti držány byly řeči o roz-—
manitosti muk a trýzní, jež křesťanští rekové a s jakou statečností byli podstou
pili. Světec uslyšev o mučennictví celý po něm_zahořel touhou nevýslovnou; jediná
byla jeho myšlenka, by mu popřáno bylo, vydati se zlobě neznabohův pro svatou
věc, aby též skvělou korunu mučennickou sobě získal. Blažen jest, koho meč
pronásledovatelův bázní smrti nezaleká, alebrž v něm více rozhárá plamen do
konalé lásky. Rozvažuje, co by počíti měl, svěřil se bratřím Františkánům,
prose je po dokonalé úvaze co nejsnažněji, by ho do řádu svého přijali. Ano
i svatý František z Assisi prý zjevil se mu, jenž mu pravil, že koruny mučennické
sice nedosáhne; mnohými jinými pracemi ale že nemenších zásluh dojde. Byv ač
po mnohých. prosbách, od' svého dosavadního představeného z řádu svatého Augu-l
stina propuštěn, s velikou radostí přijat jest byl pod řeholu svatého Františka. Od
cházejícímu z kláštera pravil jeden z bratří, jenž velice želel, že zbožného Ferdinanda
ztratil: „Jdi, jdi; nebot ty svatým budeš!“ Načež Ferdinand pokorně odvětil :—
„Uslyšíš-li mne nazývati svatým, chval za to Bohal“ I ubíral se pak s novými
bratry do jejich kláštera, kde oblečen byl v huňaté roucho řeholné. Bylt klášter
ten zasvěcen svatému Antoniu Egyptskému. I vyprosil si nováček Ferdinand. by
dáno jemu bylo jmeno Antonius; což i za ten příčinou učinil, aby svým příbuzným
a přátelům hledajícím Ferdinanda pod jiným jmenem se vyhnul.

Touže neustále a horoucně po mučennictví, nikterak od svého předsevzetí
odvrátiti se nenechal, až na mnohé prosby obdržev dovolení do země Marokkanské
v Africe se ubíral. Než ačkoliv všecky své snahy k tomu napínal, vřelá. jeho touha
nevyplnila s'e, an Bůh jinak s ním byl usoudil, jakož praví staré přísloví: „člověk
miní, Pán Bůh mění.“ Lod, na kteréž Anton přeplaviti se měl z Portugalska
do Afriky, překvapena byla hroznou bouří, i hnána jest u strašném vlnobití až na
pobřeží ostrova Sicilie, kde všichni vystoupiti museli, tudyž také Antonius, zároveň
donucen byv nemocí. I odebral se světec do kláštera svého řádu Taurominium, kde
všeliké i sebe sprostější práce milerád konal, dům cídil a zahrádku pěstoval, v níž
prý až posud chovají se překrásně zelený cypřiš a jiné květiny, jež světec vlastníma
rukama ošetřoval, a kterýchž co mocných léků mnozí ctitelé užívají.

Tou takměř dobou svolal svatý František do Assisi všeobecné shromáždění



— 179 — \

všech údů, jemuž přítomen byl též Antonius. Poněvadž ale nikdo ho neznal, a an
k tomu stálými, přísnými posty a nedávno přestálou nemocí nesmírně byl vymořen
a příliš nepatrným a nevzdělaným býti se zdál, nikdo si vyzáblého bratra nevšímal.
Po ukončeném shromáždění každý představený vybral sobě z přítomných bratří
ony, kteří se mu pro jeho klášter zdáli býti nejvhodnějšími. Jediný Antonius zůstal
co nevzdělaný, chorý a nepatrný člověk, který však výtečné dary du'cha. jimiž Bůh
hojně. jej opatřil, pod rouškou skromnosti a pokory ukrýval. Vida se ode všech
opuštěna přidružil se bratru Gratianovi, muži to zbožnému, jemuž provincie Emilia
svěřena byla; toho prosil snažně, aby jeho přítomností a společností neopovrhoval,
a aby mu udal nějaké samotné místo, kde by rozjímání a modlitbě ,klidněji oddati
se mohl. Laskavě k tomu svoliv Gratian poukázal ho na pouštku nedaleko kláštera
Tam v rozjimáních, v horlivých modlitbách, v mrtvení svého těla a v postu ně
jaký čas ztrávil, při čemž duch jeho -v milosti Boží prospíval. Malá jeskyně byla
jeho příbytkem, a tam položil základ vznešených, podivuhodných svých cností. Po
celou tu dobu mnín byl za nevzdělaného a sprostého. Kdykoliv od svého předsta
veného do kláštera povolán byl, ihned chápal se sebe sprostějších prací, zametal
dům, čistil náčiní, pomáhal v kuchyni.

Jako jiní svatí a věhlasní mužové připravoval se svatý Antonius "v úkrytě
na poušti k úloze od Boha jemu ustanovené. Símě kly vyhánějící hledí sesíliti se,
aby pak všelikým bouřím a nebezpečím odolati mohlo. Sesíleno jsouc směle chystá

ke květu. '

Vníterny' život svatého Antonia. — Květ.

Královna včel jakmile vyletí, ihned sprovází ji roj; a láska neubytuje se
v srdci, leč co královna všech cností, které. tam přivodíc dle důstojnosti pořádá a
působiti nechává, sama řidíc veškerou jejich činnost; podobně, jako vojevůdce své
vojíny pořádá; avškk nenechává jich najednou, ani stejným spůsobem, ne vždycky
a všude jejich činnost rozvíjeti.

Srdce Antoniovo bylo jako krásná zahrádka, již Bůh sobě založil, a v níž
ta nejspanilejsí kvátečka se nalezala a přelíbeznou vůni vydávala. — Svatý opat a
poustevník Anton Egyptský vypravoval jednou svým bratřím, že viděl, jak sítě
zlého ducha po celé zemi rozestřeny jsou. Když pak vzdýchaje zvolal: „Kdo tu
může vyváznouti?“ slyšel hlas řkoucí jemu:_„Pokora jediná, Antone, vyvázne jistěl
nebot tato cnost jest nižší nežli ony sítě, které jí tudyž nikterak polapiti nemohou.“
To věděl světec náš. I cvičil se tudyž především v pokoře, kteráž jest základ všech
cností. Vzdav se všech předností, které mu rodem příslušely, liboval sobě býti
držánu za nepatrného, sprostého, nevzdělaného, jako něžná íialinka hlavičku svou
kloní, nechtíc prozraditi svou krásu a líbeznou vůni. — Věda dobře, že, jak tělo
k výživě potřebuje pokrmu, tolikéž i duše posily potřebná jest, tudyž co nejhorlivěji
kochal se v modlitbách. Jako kořen potřebný jest, aby štáva do květiny a do stromů
vejíti mohla; rovně jest modlitba potřebná, aby duch se sesílil, aby cností vzrůstaly
a-vrchu dokonalosti došly. Slunečnice kloní hlavu svou vezdy k slunci; podobně
otáčela se mysl Antoniova okolo Boha; jej měl stále před očima, o něm ustavičně
rozjímal. Svatý Pavel vece: „Tělo žádá proti duchu, duch pak proti tělu; ty se za
jisté sobě vespolek protiví.“ (Gal. 5, 17). Antonius znaje slabotu lidskou a znaje
úklady zlého ducha, bděl přísně nade svým tělem, velikými“ posty je podmaňoval a
ve stálé kajicnosti se cvičil. Svatý Jan Křestitel, ač již v životě matčině posvěcen
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jest byl, přece vedl kajicný život na poušti; podobně Anton, ač od dětinství Bohu
věrně sloužil. -Nebot kajicnost zvlažuje půdu srdce pro jiné cnosti, aby čel'StVěji
vzrůstati a krásněji vzkvétati mohly. Láska k bližnímu, vlídnost a přívětivost zářila
z očí jeho. I nepřátely své strojící jemu všeliké úklady a hledající jeho bezživotí,
miloval, nerozhořčil Se na ně; nýbrž byl veždy hotov. jako svatý Pavel, „zavržen
býti od Krista pro své bratří,“ (Řím. 9, 3.), aby jen oni spasení došli. Spasení
duší šlo mu nade všecko, o čemž celý jeho život svědčí. Ač ke všem lidem laskavý,
byl však přísný, když káral a trestal. Věda, že hřích člověka připravuje o spasení,
hleděl v srdcích vzbuditi_ošklivost před hříchem; za těžké hříchy však i těžké tresty
ustanovoval. I tvrdí se, že od něho zavedena byla veřejná kázeň bičování, jíž kajic
níkové v pašijovém témdni se podrobovali. — Láska k bližnímu původ svůj běře

z lásky k Bohu, kteráž, jako iůže královnou jest mezi květinami, jest královnou
všech cností. Láskou k Bohu háralo srdce Antoniovo; a Bůh jeho lásku odměnil.
Jednou byv u někoho hostem, u večer odebral se do komůrky jemu vykázané, kdež
horlivě se modlil. Hostitel obcházeje dům náhlednul štěrbinou do světničky Anto
niovy. A hle! tu. vidí světce, an objímá spanilé dětátko Ježíše Krista. Pln úžasu
chtěl uteci; avšak světec již vyšel, a zakázal mu, aby nikomu o tom nevypravoval.
Teprv po smrti svatého vyzradil hostitel co byl viděl. Tak tedy odměňoval Bůh
lasku Antoniovu. Bylt světec též horlivým ctitelem nejblahoslavenějši Bohorodičky,
kteráž se mu častěji zjevila. Ont následoval'její cnosti, zvláště pannenskou čistotu;
pročež vyobrazuje se v rukou drže bílou líliji. Tak spanilý kvítek nemohl leč vy
dati užitek stonásobný.

Svatý Antonius co kněz, kazatel, prorok a dzbotvůrce. Jeho smrt. — “Ovoce.

Z pouštky povolán byl Anton od svého představeného, aby doprovodil ně—
kolik bratří do Forumlivium k biskupovi, od něhož na kněžství vysvěceni býti měli.
Bylot pak ve zvyku, aby jeden z vysvěcenců k biskupovi měl řeč. I stalo se, že
nikdo k tomu odvážiti se nechtěl. Tu biskup spatře Antonia, jehož všichni za ne
vzdělaného měli, bud“ z vnuknutí Božího, bud aby ostatní zahanbil, poručil jemu,
aby řečniti počal. Po dlouhém zpěčování-se Antonius za rozkazem ,bískupovým začal
mluviti a sice tak důkladně, ze všichni podivem uchváceni byli nad jeho znalostí
svatých písem. Při té příležitosti byl také Anton na kněze vysvěcen, ačkoliv jiní
tvrdí, že již co úd řádu svatého Augustina knězem byl; těžko však lze domýšleti
se, že by světec vznešenou důstojnost kněžskou tak dlouho byl tajil.
' Svatý František uslyšev o tomto případu vyslal Antonia do Vercelli, aby

tam v bohovědě vzdělal se. Ne dlouho však zůstal Antonius žákem. Nebot svatý
František na žádost bratří & poznav výtečné vlohy Antoniovy následující list mu
poslal: „Nejdražšímu bratru Antoniovi bratr František vzkazuje pozdí'av. Ustano
vil. jsem, abys bratřím svatá písma bohovědy vykládal, ale tak, aby ani v tobě,
ani v ostatních, což horoucně žádám, nevyhasnul duch svaté modlitby, podle řeholy,
kterouž vyznáváme.“ Tak se stal Antonius učitelem bohOvědy, vykládaje svatá písma,
a sice s takovým úspěchem, že na jeho vědě všichni výteční údové řádu svatého
Františka až dosavád svou bohovědu zakládají. Zároveň nezanedbával světec jiných
svých povinností. Bylt kazatelem tak věhlasným, že papež Řehoř IX., když ho
kázati slyšel, jeho horlivostí a učeností uchvácen byv veřejně jej nazval „archou
úmluvy.“ Ku jeho kázaním lidé tak četně se scházeli, že krámy a hospody zůstá
valy uzavřeny, trhy a soudní řízení nebyly odbývány, tak že mnohdy přes třicet
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tisíc lidí sešlo se. A div divoucí! lidé rozličných národnosti a jazykův, každý slyšeli
Antonia mluviti jazykem svým mateřským. Tot zvláštní dar Ducha svatého, který jej
druhdy učeuníkům Páně udělil. Mnohdy nedostačovali i sebe větší chrámové; pročež pod
širým nebem na ulicích aneb na poli světec kázaval. Když však jednou opět pod šírým
nebem kázal, povstala hrozná bouře. Lid celý jsa dolekaný chtěl někam utíkati se. Tu
napomíná svatý Antonius, aby jen vytrvali, připomínaje jim dobrotu Božskou, kteráž

“je přede všelikým úrazem deště uchrání. Co řekl, stalo se. Ačkoliv okolo posluchač
stva úplné bystřiny se rozlévaly, ani krůpěj žádného ze přítomných nezmočíla.

Jednou chtěla jistá manželka jíti asi míli daleko ku jeho kázaní. Ale muž
její, dílem chorý, dílem nepříliš pobožný, zakázal jí. Celá zkormoucená vyšla man
želka na ohradu domu hledíc v onu stranu, kde světec řečnil. A hle! ač na míli
vzdálena byla, přece slyšela každé slovo svatého srozumitelně, jakoby u jeho nohou
seděla; i zaběhla pro svého manžela, aby též tohoto štěstí ůčastným se stal. Z po
čátku se jí manžel vysmíval, až konečně na její doléhavé prosby vyjda pln úžasu
slyší hlas 'světce; načež stal se z něho muž pobožný a cnostný. Mnohé jiné divy
udály se při kázaních jeho. Dva a dvacet loupežníkův, kteři po delší dobu okolí
Paduánské znepokojovali, přišedše ze zvědavosti, odcházeli, uslyševše jej mluviti,
s Bohem usmířeni.

Mimo jiné milosti udělil Bůh Antoniovi také dar proroctví, že netoliko
věci budoucí a vzdálené předvídal,. nýbrž též do stavu onoho světa nahlédnouti
mohl; dar to málo kterému proroku a světci od Boha udělený. Tak ku příkladu
zemřel jistý boháč, jenž poklady své všemožně, byt i lichvou rozmnožiti hleděl. Při
pohřebu jeho měl svatý Antonius řeč na slova Spasitelova: „Kde jest poklad tvůj,
tut jest i srdce tvé“ (Mat. 6, 21.) I mluvil nadšeně a horlivě proti přílišnému
bažení po statku, proti hromadění pozemských pokladů, poněvadž bohatství velmi
nebezpečné jest pro spasení duše, jakož dí Spasitel: „Jak nesnadné ti, jenž peníze
mají, vejdou do království Božího!“ (Mark. 10, 23.) „A abyste patrně viděli,“
pravil, „jak bohatství člověka od nebe vzdaluje, 'věztež, že duše onoho zemřelého
v ohni pekelném pochována jest, a srdce jeho nachází se mezi jeho penězi, kteréž
byl nahromadil“ Hrůza pojala všechny přítomné při těchto slevích. I pospíchali
příbuzní a známí přesvědčit se, a hle! ve skříni, v níž onen boháč své poklady
uschovány měl, naleznuto srdce onoho neštastníka u prostřed peněz se třesoucí a
strašný zápach vydávající! \

Jindy zase předvídal světec, že zlý duch rád by překazil jeho kázaní. Jistá
vznešená a velmi cnostná paní ráda poslouchávala jeho řeči. Jednou, ana přítomna
byla kázaní, přišel k ní rychlý posel věstící jí, že syn její právě od nepřátel usmr
cen l)yl. Paní byla celá dolekaná a- nesmírné zarmoucená. Avšak světec prohlédnuv
lest zlého ducha, napomenul ji, aby jen setrvala na svém místě, an synáček její
zdráv jest; načež zlému duchu naporučil, aby ihned odtud se vzdálil, jenž u velikém
pak hřmotu zmizel.

Když byl Antonius představeným jednoho kláštera, častěji potkával člověka
velmi spustlého a nemravného, jehož však vždycky co nejuctivěji pozdravoval. Iobo
řil se naň jednou onen "prostopášuík, domnívaje se, že si snad chce z něho posměch
činiti; i vyhrožoval mu smrtí. „Ne ku posměchu,“ pravil Anton, „nýbrž z úcty
pozdravuji tebe, an Bůh tě vyvolil, abys pro oslavu jeho jmena a pro svatou víru
život a krev obětoval, což mi, ač jsem si toho žádal, popřáno nebylo.“ Onen prostou
pášník světci se jen vysmál. Než nedlouho nato odebral se do Palestiny, kdež za
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stávaje svatou víru od neznabohů s mnohými jinými umučen byl, při čemž na ono
proroctví sobě zpomenul.

Velikých vítězství dobyl svatý Antonius vnbojích s odpadlíky a bludaři,
jejichž nesmyslná učení a hanebné mravy tak mohutně porážel, že „kladivem na
odpadlíky“ ode všech zván byl. Důvody a zázraky tisíce lidí překonal, obrátil a
v lůno matky církve přivedl. Písmo svaté měl celé v paměti,. že, kdyby knihy
písma svatého _bny se ztratily, on jako druhý Esdráš neporušené by je byl mohl
sestaviti. Zvláště ona místa písem, jež odpadlíci ve svém smyslu překrucovali a
překrucují, co nejzevrubněji znal, jejichž pravý smysl proti klamnému vykládal. Vy
hýbali se tudyž rozkolníci a Odpadlíci důkladným jeho řečem nechtíce poznati
pravdy. Obyvatelé města Rimini byvší tehdá ponejvíce odpadli od církve tolikéž
slovům světce k nim přišedšího naslouchati nechtěli. Pln hoře nad jejich zatvrze
lostí zvolal Antonius: „Aby moc slova Božího všem zřejmou se stala, ryby této vody
(stál totiž nedaleko vody), vesměs připlovou, aby slyšeli slovo Boží.“ A hle! sotva
to dořekl, již ukazovaly své hlavy ryby veliké i malé všechny jsouce seřaděny v nej
krásnějším pořádku. I počal světec napomínati je, aby Boha chválily, jenž je stvo
řil a živel vody za příbytek jim vykázal. Toto a podobné předkládal Antonius rybám,
kteréž z vděčnosti hlavy své před ním ukloňovaly. Oniuo zatvrzelí obyvatelé spa
třivše tento zázrak, padali k nohoum Antonia odříkajícc se bludův a upřímně vy
znávajíce svatou víru. Staré bájesloví řecké vypravuje, že Orfeus svými zpěvy skály
a lesy pohyboval, a Arion svými strunami plískavice k sobě vábil. Co báje tyto
vykládají, jak skvěle a zřejmě dokázal to svatý Anton!

Odpadlíci měli jej u takové zášti, že hledali bezživotí jeho. Pozvavše ho
ku hostině, k níž Antonius maje vezdy před očima spasení duší se dostavil, chtěli
ho otráviti. Avšak světec za vnuknutím Božím poznal, že ve předložených jemu
pokrmech jed se nachází. Beze všeliké rozhořčenosti laskavě vytýkal hostitelům
svým jejich zlomyslnost. Oni však vymlouvali se, že chtěli pouze se přesvědčiti,
jestli v pravdě sluha Boží jest, an Kristus Ježíš svým věřícím přislíbil, že „kdyby
co jedovatého pili, neuškodí jim.“ (Mark. 16, 18.) I vyložil jim světec smysl písma,
že není zapotřebí, aby divy a zázraky patrně vezdy se děly; nebot ačkoliv z po
čátku církve zázrakové potřební byli. aby jimi víra se ujímala a církev vzrůstala;
v novějších ale dobách toho nevyhnutelně zapotřebí není, an vzrostlý strom nepě
stuje a nezalévá se tak pečlivě, jako stromeček malý a útlý. Avšak odpůrcové ne
dali na slova jeho; alebrž dolehali naň, že, jestli oněch jedovatých pokrmův bez
úrazu požije, učení svaté víry ochotně přijmou. Antonius touže uvésti je v lůno
samospasitelné církve k tomu svolil. A hle! poživ pokrm jedovatý ani té nejmenší
škody neutrpěl muž Boží. Nepřátelé jeho úžasem trnou a bludův se odřeknuvše
svatou víru uznávají. \

Jiní opět pozvali světce k hostině. I předložili mu tučného výra, vyzýva
jíce Antonia, aby jedl, an Spasitel praví: „jezte, co se vám předloží“ S veselou
tváří převzal světec mísu a požehnav výra počal jej děliti. A hle! výr proměněn
v chutného kapouna. Ačkoliv/měli hostitelé v úmyslu, učiniti sobě z něho posměch,
vidouce co se stalo, padli k nohoum jeho, prosíce Boha i jej“ za odpuštění. — Na
tatéž slova písma: „jezte, co se vám předloží,“ odvolával se jistý uštěpačný bludař,
jenž tolikéž svatého Antonia k hostině pozval. Bylt právě pátek. I předložil na
stůl kapouna, vymlouvaje se, že jiného nemá, a pak jestli skutečně služebník Boží
jest, že zavázán jisti z toho, co se mu předloží. Mělt však úskočník tento v úmyslu,
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estli světec jísti nebude, že mu bude vytýkati neposlušnost proti písmu' svatému;
»jestli ale jísti bude, že jej obžaluje u biskupa pro přestoupení církevního přikázaní,

jímž .se zapovídá v pátek jísti maso. Avšak Antonia nezůstala tajná lest chytrá
kova; nicméně taje své vědomí a .učiniv svatý kříž počal kapouna, jakž se hostiteli
zdálo, děliti, rozdával hostům i jedl sám. Již plesal hostitel v duchu svém domní
vaje se, že Antonia při spáchaném skutku polapil. Sebrav rychle pozůstatky a
kosti z kapouna spěchal k biskupovi, jenž svatého u veliké měl vážnosti. Připuštěn
byv před biskupa počal světce zlehčovati, dokládaje, že lid omylem jej za svatého
má, an v zapovězený den takměř celého kapouna snědl. Co důkaz předložil po
zůstatky a kosti z kapouna. Než hle! co tu viděti! místo kostí z kapouna nachá—
zejí se na talíři kosti rybí. Zahanben spěchal pryč žalobník, a padna k nohoum
Antoniovi, prosil za odpuštění, načež život svůj polepšil a stal se cnostným mužem.

Po delší dobu zdržoval se Antonius v Gallií. Odtud pak za záležitostmi
řádu chtěl odebrati se do Italie. Avšak loď na níž nacházel se, nepříznivými větry
opět zanešena k Sicilii, kdež také Anton vystoupil. S velikou radostí byl tam
uvítán; nebot zvěst o jeho svatém, divuplném životě byla se již daleko široko roz
nesla. S prospěchem tam nějakou dobu ku spasení duší pracoval, a několik klášterů
založil. Odtud .pak od představených za záležitostmi řádu poslán jest do Říma,
kdež od papeže Řehoře IX. a od kardinálů s velikou úctou přijat jest byl. Tou
právě dobou ustanovil papež jubileum. .I požádal Antonia, aby při té příležitosti
první kázaní měl. Světec ochotně to učinil. Bylot pak v Římě nesmírné množství
lidí rozličných nárdností a jazyků. Všichni však, kdo přítomni byli řeči Antoniově,
rozuměli jemu, každy' slyšíce jej mluviti jazykem svým mateřským. Papež chtěl
sice na delší čas v Římě ho pozdržeti, čemu však odporovaly záležitosti řádu.
I odebral se Antonius do Gallie, kdež v několika klášteřích představeným byl. Ve
klášteře Lemovicenském, jehož představeným byl, přišel k němu jeden bratr stěžuje
sobě, že jest velice pokoušen k chlípnosti, a že ani modlitbou, a_ni bděním, ani
mrtvením těla nemůže proti oněm pokušením ubrániti se. I odporučil se světci
vroucně jej prose o pomoc. Laskavě jej těšil Antonius, i podal mu roucho své, aby
je oblekl. Sotva to bratr byl učinil, již cítil se sproštěna všeliké nečisté žádosti a
od té doby více pokoušen nebyl. — Jednomu nováčkovi, kterýž klášter i řád opu
stiti chtěl, vdechnul v ústa řka: „Přijmiž Ducha svatého!“ Ihned upustil nováček
od svého úmyslu, ano vypravoval svým bratřím, že se mu zdálo v onu “chvíli, jako
by mezi anděly se nacházel. I děkoval stále svatému Otci, an poznal , že světec to
učinil z té příčiny, aby nikterá ze svěřených jemu oveček nezahynula.

V tomtéž klášteře předčítával Antonius svým bratřím písmo svaté. I stalo
se, že jeden nováček vzav knihu žalmův Davidových, kterouž světec mnohými po
známkami opatřil a proto ji ve vážnosti měl, z kláštera utekl. Uslyšev to Antonius
velice se zarmoutil nad ztrátou nováčka, o jehož spasení velmi byl starostliv. Hor
livě se tudyž modlil, aby Bůh onoho neštastníka osvítil. Nováček s ukradeným žal—
tářem ubíral se dále, až přišel k jednomu mostu. Tu vyřítil se naň zlý duch ve
strašné postavě v rukou maje meč. „Návrat _se k Antoniovi, služebníku Božímu,
a ke svému řádu se žaltářem,“ křičel naň, „jinak za rozkazem Božím usmrtím a
uvrhnu tě do řeky.“ Poděšen utíkal zpět nováček, stále jsa pronásledován od zlého
ducha až ke klášteru, kdež odezdav odcizenou knihu úpěnlivě prosil za 'odpuštění a
aby opět přijmut byl do řádu, _načež zbožný a vzorný život vedl. Mnozí utíkají se
k svatému Antoniovi, aby ukradené aneb ztracené věci na jeho Ipřímluvu naleznuty
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a navráceny byly, a ne bez příčiny, an i zlý duch na modlitbu světce nápomocen
byl, aby zloděj odcizenou věc navrátil.

Z Gallie opět odebral se Antonius do Italie, kdež stavěl klášter u města
Forilivium. Právě když světec stavbě byl přítomen, jel podlé člověk s prázdným
vozem. I prosil ho svatý přívětivě, aby nějakou maličkost nedaleko vzdálenou ke
stavbě přivezl. Člověk ale ten odepřel mu to, vymlouvaje se, že mu právě jen tolik
času zbývá, aby mrtvé tělo na hřbitov zavezl. Vezl totiž ještě někoho ve voze, jenž
spal. I jel dále. Po chvíli chtěl spícího zbuditi, aby mu vypravoval, jak si z mnicha
posměch učinil. Než vzdor všemu namáhání a křiku nebyl s to spícího zbuditi, an
byl v pravdě mrtev. Pln úžasu a s pláčem spěchal zpět ke světci a vyznav _mu
všecko prosil za odpuštění. Laskavě ho potěšiv ubíral se svatý Antonius s ním
k vozíku. Pokleknuv tam tak horlivě se modlil, že onen umrlý ihned k životu po
vstal. Mnoho jiných podobných zázrakův ucinil svatý divotvůrce. Častěji býval na
více místech zároveň přítomen. Jednou kázal ve chrámu Páně a v tutéž chvíli
s bratřími ve sboru se modlil. Otec svatéh'o Antonia byl obžalován, že by byl peníze,
jež měl knížecím služebníkům rozdati, odcizil. Když totiž účty kladeny byly, za
pírali služebníci, že by co byli obdrželi. I, uvržen otec světce do žaláře a statky
jeho zabaveny jsou. Když pak soudní řízení předsevzato bylo, tu najednou objevil
se před soudci svatý Antonius; i pravil hlasem přísným ke každému z oněch služeb
níkův: „Tys v tu hodinu, toho dne tolik a tolik obdržel; jestli dále zapírati budeš,
pomstí porušenou pravdu Bůh!“ Načež zmizel. Zjeveni a“ slevy jeho postrašení
služebníci přiznali se, co dříve křivě zapírali.

Otec pak světcův propuštěn a všechno jemu navráceno. — Jindy měli dva
sousedi rodičův Antoniových nesmírnou proti sobě zášt. Jak a kde jen mohli, pro—
pronásledovali se. Jeden potkav u večer syna nepřítele svého přepadl jej a usmrtil.
Nevěda si rady zatáhnul mrtvolu do zahrady rodičův Antoniových a tam ji za
kopal. Při prohlídce nalezena jest mrtvola v oné zahradě. Pročež otec světce s celou
rodinou uvržen do žaláře co pachatel oné v-raždy. Jakmile se toho dověděl z vnuk—
nutí Božího Antonius meškající tehdá v Padově, prosil představeného, by mu dovoleno
bylo u večer vyjíti. V noci pak zázračně přenešen jest do svého rodiště Lissabony.
Ráno pak předstoupil před soudce prose ho, aby nevinní jeho příbuzní ze žaláře pro
puštěni byli. An soudce tomu odpíral, žádal světec, aby mu přinešena byla ona
mrtvola. Když se to stalo, poručil mladíkovi povstati, i tázal _se ho, zdaliž od jeho
příbuzných usmrcen byl. Načež odvětil mladík, že oni toho nikterak vinni nejsou.
Na to propuštěni jsou ze žaláře příbuzní, u nichž Antonius po celý den potrval; ráno
pak opět zázračným spůsobem přenešen byl do Padovy.

Toliké množství divů a zázraků, jež Antonín vykonal, a svatý jeho, bez
úhonný žívot mnohé tisíce duší usmířil s Bohem; nemocným zdraví, slepým zrak,
mrtvým život udělil. Tot ono stonásobné ovoce, jež onen spanilý kvítek přinášel.

Řád svatého Františka miloval a o zachování řeholy všemožně.se zasazoval.
Nic nemohlo více zarmoutiti ho, jako když pozoroval, že bratří počínají upouštěti
od přísnosti řeholy od svatého Františka předepsané. Již svatý František obával se,
že by snad pro veliké množství bratří řád a řehola lehce škodu utrpěti mohla. Avšak
dobrota Božská těšila ho, že vždycky nalezne se někdo, jenž o zachování řádu a
řeholy péči míti bude. První, jímž Bůh slib svatému Františku učiněný vyplnil,
byl __svatýAntonius. Při shromáždění v Assisi, kde léta 1230 přes dva tisíce bratří
se sešlo, vystoupil svatý Anton zasazuje se horlivě o neporušené, nezměnné za
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chovávání řeholy. Nebot v skutku začínali někteří bratří od prvé přísnosti upouštěti.
Jejich svůdce byl bratr Eliáš, jinak velmi vzdělaný, avšak méně zbožný muž. I na
stal veliký boj. Eliáš se svými stoupenci nevědouce sobě rady počali svatého Anto
nia pomlouvati, vytýkajíce jemu, že chce řád svatého Františka na dvě roztrhnouti.
Mnoho musel světec od nich vystáti. Nicméně neohroženě zasazoval se stále jako
z prvu o zachování nezměnné řeholy. Jej podporoval též papež Řehoř IX. Tento
svolal všeobecný sněm bratří do Říma, jemuž sám osobně předsedal. V tomto sněmu
Eliáš, jenž byl prvním představeným řádu, sesazen jest, a na jeho místo ustanoven
od samého papeže svatý Antonius, jemuž apoštolské požehnání uděleno.

Tolikéž prokázal svou neohroženost i jindy svatý Anton, zvláště před svět
skými mocnáři a vůdci. Vojevůdce Ezelin sem a tam mnoho plenil a rozličných
ukrutností se dopouštěl. Bez bázně předstoupil před něho světec, vytýkaje mu vše
liké jeho zločiny a nešlechetnosti. Již domnívali se okolostojící, že živ více neodejde
světec. A hle! ukrutník padnul k nohám Antonia prose ho za odpuštění a slibuje
polepšení svého života, což učinil avšak ne na dlouhý čas.

Nechtěl Antonius v Římě navždy zůstati, nýbrž prosil papeže co nejsnažněji,
aby mu dovolil odebrati se na poušť. hory Alverny. Papež svolil. Tam ztrávil ně
kolik měsíců ve stálých modlitbách a rozjímáních. Též tam sepsal mnohé výklady
písem svatých, —— Zlý duch pozoroval vydatné ovoce a hojný užitek, jejž svatý
Anton vydával. I hleděl pomstiti se“ na něm. Poušt a samota zdála se mu býti
vhodnou, přepadnouti světce a o život jej připraviti. V bouřlivé noci skutečně učinil
pokus o jeho bezživotí ; rdousil a škrtil ho. V úzkosti své obrátil se světec o pomoc
k nejblahoslavenější Panně Marii. I počal hymnu: „O Panno pannen slavená!“ &
hle! Královna nebes, obklíčená září skvělou, přispěla.mu ku pomoci. Opětným tudyž
slibem zavázal se jí věrně sloužiti a co nejhorlivěji- ji ctíti.

Z poušti odebral se svatý Antonius do Padovy, kdež na mnohé prosby lidu,
jenž prahnul po slovu Božím z úst jeho, kázával. Kázaní jeho nezůstala bezúspěchu;
nebot nesčíslní přicházeli k němu ke svaté zpovědi, a on všem s ochotou sloužil.
Poněvadž ale ijiné ještě povinnosti co nejsvědomitěji zastával, a an též tělo své
přísně mrtvil, tak velice se vysílil a seslabil, že takměř na nohou státi nemohl.
Umínil si tudyž, aby se poněkud zotavil, že požádá o dovolení, aby v samotě na
modlitbách trvati směl. K tomu účelu napsal list ku představenému; zatím ale
někoho hledal, jenž by list zanesl. Přijda zpět do své komůrky' chtěl list odevzdati;
avšak nenaleznul ho. An rozmýšlel, kam by se list byl poděl, hle! opět vidí list
na onom místě, avšak již odpověd na prosbu svou. Poznal světec, že Bůh andělem
svým poselství vykonal, začež vroucné jemu díky vzdával. Když pak se ubíral ke
své pouštce, pohlednuv zpět na Padovu, kterouž očima svýma více spatřiti neměl,
obdivoval krásu toho města. V tu “chvíli zjevil mu Bůh, že toto město proslulým
se stane, poněvadž on v něm pochován bude. Pohlednuv ještě jednou k městu přál
a předpovídal mu štěstí a blaho. , Zároveň zjevil mu Bůh, že již blíží se hodina,
aby se ubíral k životu věčnému. I odebral se s bratrem jej doprovázejícím do blíz

-kého kláštera, kde několik dní ztrávil v ustavičných modlitbách a rozjímáních, tak
že, ač na zemi žil, zdálo se, jako by již na nebesku se nacházel. Nemoc uvrhla ho
na lože. Nechtě chudičké bratry onoho kláštera, v němž právě se nacházel, obtěžo
vati, prosil, aby byl přenešen do Padovy. Bratří jej prosili, aby u nich vytrval.
On však naléhal, aby odnešen byl, cítě již blízkou smrt. Nedonešen však do Padovy,
nýbrž do blízkého kláštera; nebot nemoc-i přibývalo. Když byl svatými svátostmi
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zaopatřovan, s takovou zbožnosti je přijímal, jakéž od něho bylo lze nadíti se. Pak
počal hymnu: „O Panno pannen slavenál“ Pln radosti zíral při tom vzhůru. Na
otázku, co by viděl, odvětil s jásotem: „Pána svého vidím.“ Na to modlil se s bra
třími kajicné žalmy. Půl hodinky pak zůstal ticho; & tak obklopen od bratří kví
lících libě usnul v Pánu v pátek, dne 13. června léta 1231. Byl tudyž 36 let stat;
15 let ztrávil v domě otcovském, 11 v řádu svatého Augustina a ostatních 10 v řádu
svatého Františka. Kniha moudrosti (kap. 4, 17.) praví: „že spravedlivý a Bohu
milý člověk dokonav v krátku vyplní časy mnohé.“ Tento výrok písma svatého
zajisté platí o svatém Antoniu kterýž, ač 1:6va 36 let stal, tolik zásluh sobě vy
dobyl, že Bůh skize něho nesčíslné množství divů a zámaků jak za jeho živobytí,
tak po jeho smrti učinil. Hojné, stonásobné vydav moce ted v nadhvězdné říši

plesa a chválí Boha a Maiii Pannu. Tam přimlouvá se za h011ivé ctitele své a.
prosí Q milosti pro ně, aby všichni octnuli se u něho a s ním v nebesích.

MW “.v .v

Spolkový Kalendář.
Červen.

Mčsie nejfwčtějssiho Srdee Pcinč naítámá, a s ním i pobošuolt měf
iičná,*) pobobná pobognoíti májomé, totiš pobošnoít lašbobenui, k Bozskěmu Srdci Báně.
Bssccko co jíi mílh čtenáři ro tomto minulém měííci fonal Dobrého a ínaíitelného, to famé'
můžeš i naítároaiící měííe fonati jen že wsse fe cti a chmálc onoho přefwatčbv
Srdce Bobačťowčka Krista Ježisse nafícho ©paíitele, \o němž nás tal nemhc
llomuč milomal, že jo náš na fříši umříti ráčil, a poíub nás tat melice miluje, že mejl
námi nembččnhmi uítamičně bnem i nocí přebhmati táčí m nejímě'třifíi ©mátoíti oltářní.

Ř'be íe ro minulém niěíici fonala meřeiná ípolečná pobošuoft máiomá to loftele
nebo w fapli nebo me íffole nel) i to bomácnofti, tam necht fe promění jen obraz,
t. i. poftami le mííto obragu mariáníle'ho obraz, Bošítěho ©rbcc *Báně a mííto lita;
nii loretánífhch nechť fe mhfonaií litaniie fneiímětčiffímu ©rbci *Báuě, nebo f neiím.
Swútostť oltářní, tal i moblitbh přtíluffné .. .. a pobošnoít fašbobenní bube i iv tomto
mčíici čertonu gamebena — ínab na mšbh!

Sřbe íc nebá game'íti fajbobenní pobošnoít, imenomitě proto že bh příliš
mnoho bhlo na lnčge, jenž jiš m hořtnu “benně' tágali. gaíe ben n ě—i m čcrmnu lágati,

mohla bh je pobošnoít ta tonutí alespoň fašbh páteř (na ftcrěšto pátth obpuítfh 300 bní)
imcnomitč19. čermna o flawnosti Bošfkěbo Srdre Pána Zešisse (odptlstkh
plnomocne'), pal jeíftě ínab fašbou neběli a fmátet'.

N ge měfic čermen gafmčceníeít i fw. Nloisi, patronu neminnoíti a čiftoth,
patronu tebh zwlússtč knťži, ftubujicích a mláoeže třeífaníle', nechť je pob obraz neiímčtěp

-n'íl)o ©rbce ŠBáně (alefpoň tajnou neběli) poítami i obra; toho melife'ho ©roětce, jat
iei fm. Magdalena z ŠBums u mibční nebeífc'mnaghmá. *Bobošnoít paf fieftínebčlm'
k ím. Žlloiíi**) fond íe nejpohoblnčii a 6 nejlepííím proípěchem 3 nebčle přeb jeho bnem
úmrtním (21. čermna) a 3 neběle po tomto bni jeho objmláfítní památce jaíměceném,
tubíš letos 31. froětnem gačínaiíc až ho 5. čermence, tal je pobožnoítta jačíná

*) [tomnei „©lola B. ©. $." toč. I. fit. 70—74.
**) mis tamtča na ítr. 74.
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IetoB metmi n\ťnnamně Hodcm SBoším Gmatobuífním a fončí ímátfem namfftfmení
\Bannb Marie. .

Nwsiak při tašbé pobožnosti gapolřebf k tomu bíeběti, bhchom m [áíce
a miíofti fBošf roftIi, proto něťterou chhbu obíošiíi a wždy Uějakou cnoft (imenomitř
neimíce nám potřebnou) 6 pomoci Božs si zaopatťiti -— ínab poťoru, neboť bez ní
mííelifá pobožnoft a fagbe' cmičení to enofted; iřefťanffbd) marné! Nno to náe nemá E famoa

Iáfce neb boceIa k pýsse bucbomní fmáběli, že čítáním m fnibácb duchownťch cmičenčjfíí iíme

nešli jiní n\e mčced) nebefkých; neboť ne ten tbo mnoho tof, ate fbo to činí má mětííí

gá'ílubu, a nab to: tomu mnoho bduo, ob tobo i mnoho šábáno bubc.
Ze fpolfome'bo faíenbáře pro mčííc četmen ítůiš zde náílcbniící: 1. čermna

btllbt') Hod Boši ímatobufíní, no beg příčina)„proftřrební"ímúteť namam') ob Iibu
naffebo, auf bříme i úterl'), třetí ben Swatodussui bnífe ímátfcm gaíměeenóm. Sat na
fašbou mčtífí ííamnoít círfcmm', mt 3míáíftě na tuto boot íe čaítčii náííebuiící mgbubiti pocítí).

Moďlitba papeše Elemente: XI. obfabuiict' neiblaimtčiíft' pocit-t)
dUsse zbošné.

Wěťim o qBone, ale Eéš měřím perončii. 'Donfám o sBone, ale kéž boufám iiftčii.

Miluji o Pmte, ale též miluji kořeleii. Bituíi o 13mm, ale féš bod) Iitomal bůtflimčíi. —
Řlaním íe Iobě co prmnímu půmobu, toužím po SZobě'co poílebnhn cílu, meIebím Tč co
uftamičnébo. bobrobince, m3ůmám Iě tor miloftime'bo ocbrance. — Twú moudrost mne

říbiž, ípramebínoft ublšui, bobrota potěffui, mocnoft ol'tříbej. — Dbčtnii Ti, o můj Bože,
ímé mbfílenfl), abt) byh) kTobé (íměřuiící), co bubu míumiti, abt) bylo o 'Iobř, co bubu
činiti, abl; bbío ble Tebe, co bubu fnáííeti, bt) bylo pro Tebe. — Cbci co Ty chceš, chci

ze to chceš, chci jat to chceš, chcř bofub Ty to chceš. ——sBroíím o <Bone, rač rogum můi

oímítiti, můIi roaníti, tělo whčistitř, bnífi poímčtiti. — Kéž optatámánt minnlbd) nem-aa
moftí, obbáním přííftí pofuííení, opl'amuii fípatné náftonoíti, aboťonaluii proípěfíné ctnofti. —
Dej mi, bobn') Bože, Iáífu k “Iobř, nenároifť ícbe, bortimoít pro blíšnébo, opomrbomání

ímčtcm. ——-.Kčš se snažim přebítamenňd; poííoucbati, bobřígemjm přifpímati, přátelům

rabiti, nepřátel ffetřiti, šábnému negáloibčti. — Nrcht přemabám rozkoš příínoítí, Iafomoít
fftěbroftí, mtašnoft gbošnoítí. — Llčiň mne moutróm m vobách, ftáh'm m nebegpečenítmícl),

trpělimbm m"protimenínvídy, pofotnům me fftčítí. — Učiň *Bane, ať jim na mointbě
pozorným, m bobomání ftřibmbm, m pominnofti aemrubníym, m přebíemgetíá) ítátbm. —
Řež fe ínažím neminnoít míti mnitřnf, slustost zcwnitťni, obcomání přífIabné, žiwot fpo
řúbanb. ——Kěž uftamičnč bbím fc zřrocomóní břírogenoíti, přítomání miíoíti, zachowáwúut

zúkoua, whziskúnť:si ípafem'. — Kěž ie učím ob tebe, iai ieít malicherné, co pogemífe', iať

melifánfře', co žbošffé, iaf frátfé, co čaíné, jat trmaiícť, co měčne' ieít. — íDei, abba)

ímrt přebeffet, íoubu se bál, pettu nífeí, ráj obbršeí ífrge Krista Púua naíícbo. 21mm.
13. M. 8%.553 bnefíníbo bne opět gtmrgeno uíneffení fnřnm Eírfemníbo chéífěbo

w Gařibrabě, že neibt. “Danna “maria mífím mámem íe nagbmá Nodička 230313 ponč;
mabá Slowo Boži — Shn Božt a fám hrami) Bůh ob mřčnoíti — ro plnoíti čaín na ní
„í'ětem“ — číomefem ——„učiněno 1e|t "

3. tafte'gó . a 6. jíou fuché bni, Ebt) iřeíťan ncieu ob maíitbď) poflmů fe gbrgof

mati ale i iíbta si obeimouíi (mbima totifo íobotu), totiš iebeuhát toIifo za ben fc naíptiti
má. “1310ti) maíogtoutb i to 3apomě5enť) čas ítůi zde náííebuiící nbátoft, o Eteté nominb

trorbí, ze fe jiltě přibobila. We Mnichowě (w feweruých Čechúch) pťissrl toť rn poílebním

čaje člowěk jist!) bo tamějffí [;oípobt) a gábat, ač bn! páteř, maío k obebmání. ©an se

mu íice, awssak ípoIn fpaíitelne' napomenutí, že je bneG poftní ben. tento ate bí me ímé
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ofmícene' moubroítt; „m, no, fnab fe neubómím?“ Whslowiť to, a ftrčít sousto bo úft —
a DÍC' fotma ie počínat poIifati, topífočií, pěší men bedgu [apaie a to hrubém ofamgem' bp!
ÍÍŠ antena Ubámil íe ífutečnč aapottvěgeuům maíem

1. prmní čtmrtet — obp. ptnom. na mobtitbu: „'Bopatřiě *Bane! fe Swatynč
ímé“ ntb. při náron'třmě neifro“ Gmátoítí oltářní.

iDnes gapočm'te'š třibenní pobožnoft k nejím. 'Iroiici Bozi, na ttetoušto
alífáč ben ne obpuftft) 7 let a 7 quabragen, me ímátef paf plnem. obpnítft), (Biuů IX.
8. hpna 1847), ftere'š i ča buífičft) lze občtomati.

$. M. Wc anucouzťch fIamnoít „$annp Marie witězné“ „gapříčinou ííamnébo
mítčgítmi frále Filipa Augusta nab žlIngtičant) (r. 1214). Bbošm') trát připiíomat to mi
tčsítnn' přímlumě moene' žBoborobičft), mpftamčt E ieií cti a íldmě Božskébo Shuu ieiíbo

metřoíept') chrám *Bánča nagmaí jej Notre Dame de Victoria t. i. “Bunny Marče wťtťzné.
5. prmní páteř, pInom. obp. 1. m bratrítrou Slxdce Pánč -a 2. w apoíftolátu.

7. Slawnost neiím. Irojice Boži, p(nom. obp. 113 zbožué nosseuť tříšfu
ím. Beuedikta; te'š prmní nebčte, tubij pinom. obp. m Řarmelit. Skapuliřř a na mooIitbp
Denně mpřonané „3bráma6 Rrálomno" a „“Bob ochranu Emou" tai i buboucí nebčti

14. topo měííce. \
9. Wrdlejssťones ílamnoít Mariúslskú, totiš: „*Bannt)Marie, MatkhBožské

mitoíti" t. i. $amátřa onobo melife'bo romnamenání, 230borobičh), že ob ofamžení mtčlení

Shua Bošiljo -- íimgto nám přiffto mpřoupení a tubíš rpffecft) milofti i tat'ě ífrge

poftul'ínt) fpoln frooIem' ŠIšcumt)Marie mitofti nebeíté ítrge ieií tnce miíoítimé k nám přidláňťíl
10. iDnes gapočni bemftibeuní poboanoít k Bozskému Srdci ŠIšánč (mis „Skola“

roč. I. ftr. &)
11 Slawnost Bošiho Tčla na památfn uítanomeníneiím. Swútostř oltářní

(mig ©fota I. 125 č. 20) tam i odpustkh pínom.
1'4. *Jřebčíeme:,i oftám em Božibo Tťla pIuom. obp. tam the průmob fe fond.
16“ "Den amoíeuí Seba Swalosti <Bia IX. ga papeže, tubíš mroncí za nčbo

mointbp foneí.
19. Slaonst Bozského Srdce Wúně (mia,GtoIaI. 126 č. %) tamť

i obpuítfp plnom.
21. \lšočátet letní bool) na ben sw. Nloisia, ienš ieft torunomačnf ben

Šebo Swatosti Pia IX. pročež bortime' o jeho sadyomání mointbu (ie již 76lctt') ftařečet).
Dneš fe tc'š oftamuíe m bratrftmu bcnebifu'uífe'm ítamnoft B. ©. $. aut mífe:

bníbo bne neíge ji boíti ííamnč obbímati; ptr-to fe oubům uběíuií ptnom. obp.
22. (13.5.02. Počácek círtemm'bo ínčmu Gifeeífe'bo (r. 431), na nřmšto báiena

bobnoít *Bannt) Marie eo Matky Bož“ť proti begbožněmu Ncstoriu; po tomto ínčmu,
zdú fe, přibána bota ítoma k pozdrawčxlťandťlsřému:„Swatú Maria Maťa Bošť
pros za náš bříffné“ atb.

23. (13. EU?. 'Drubé gafebáuf fnčmu (Efeůífe'bo (r. 431), m nťmzto fm Cyril
biífup Seruíaíemíťt'y meImi fráínou a přefmčbčuiící řeč měl fe cti *Bannt) Marie „Bobue
robičft)," fterááto řeč az bopoíub íe zuchowala med četnómi ípiít) jeho.

24.611). Sana Řřtiteíe, zajiste metiféboGtoatébo ano m adfončftatém nei;
mčtffíbo; wždht paf sBán fám o něm ptamí: „Mrzi ipm; jenffómi nepomítaí mětfíí
nab Sana Sřřtitele (Mat. 11,11). Dn tég přebóůbce “Bánč a proto (imenomitč
to abroentě) me fm. emanbčíium meími čafto fe nám přebftamnie. CDi-ímeieíftě nešli mea
řeinč mnftoupil, čteme o něm (Qui. ], 80): „íDítě pat rostlo ci pofitoroato íe: a bylo na
pouffti aš bo bne giemení f_me'boIibu iíraelífémuh

Wssak čím míec jei wychwaluje SUU Božť, tim míce íe fw. San ponijuíe;
pramí fám o íobe: „Sá iíem ien f)!ae moíaiíeíbo na poufftí ale u ptoítřeb más
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ítář (Rriítue), ftcrému id nciícm buben rojmájati řcménřau obumi jeho . . .. Du! muší
růfti, íd Pdf ie m e'uffitiJ' (Sou 1, 23. 26. 28; 3, 36) —- a pobimně: mámě buee
jiš ubíjmá bne aj ho 25. proíiuce mice a mice, put jaíc přibtjmá; jar trúíuč se to
iljobuic e oněmi florou, nemášgli ic íuab rabčji \ugiti o úmrtí obou, Šlřuiuže
powýsscn byl na fříši, ím. Sán paf íťat. „

2 Deu mučcbuicnuiím. apofítolů Petra a Pawla w Břímě, a fPDÍU
památfa \oífe'd) fw. apofítoíů, buce mice památfa ím qBetta, 5ítra 30. čer-runa mice
pomátía ím. \Bamla, obou paf ííamuojt trroá po celí) onom.

Zase rebo upfbuul celí) mřjíc, zafe o cch') mčííc jíme blíže ——u fmrti,
u hrobu, u n\i—čuoítiH Wssak pozoruji uyuť, milí) čtenáři! že tě jiš nebčíí gpomíufa ua
ljrob a na měčuoít, mšbbť iíi jiš bámno břichu scela je obřcřl, a Šiifš inu ctuoíti a bobaw
boíuoíti. &!jobbpě i učím) pro ííaboít [ibífou klrsl, žafe mftámáe a uefítěítím ímóm
poučen b\jnuio, bo hrubé opatrnčjíjí, bcblirořjífí — a proto je wíce o tebe a tmě ípaíeuí
nebojí taleubdřníf; tolifo fi přcic, abl) iii íetrmol m bobrc'm, jmenomitě u) Iáíceva pos
bošuoítí ! žBožířému ©rbci *Búuč a m pobožnofti f nejbí. “Barmě Marie; neboť anáé bobře
min-ot $áně: „Řbo fetrwci aš bo louce, ten ípajen bubo“ (Mcatd24, 13).

O vzědlaných. *)
)( Dle onoho příkladu, čili snu, jejž jeden stařec měl, jak jsem ti jej sdělil

v č. 1. „Školy“, domníváš se lehce, že já celý svět za velký blázinec pokládám, a v skutku
v tom se hlavně nemýlíš. Neb když to hospodaření ve světě trochu nestranně pozorujeme,
kdož by nemusel přisvědčiti, že ti lidé všech pět nemají v dobrém pořádku aneb že jim
některý docela schází? Nemluvím právě o politických věcech, nebo s tím nemá „Škola"
co dělat, ale o lidech vůbec, jak se ve svých řečích a jednáních ukazují. — Před ně
kolika lety vypočítal jistý angličan (ti mívají vždy podivné nápady), že v každém člo
věku vězí dobrý díl hlouposti, v jednom více, v druhém méně; a sice rozdělil všechny
lidí na 8 tříd. K první třídě bláznů jsou připočtěni, kteří mají samu hloupost a nic
rozumu; ke druhé kteří mají 7 částí hlouposti a 1 toliko rozumu. To jsou všichni i před
světem tak zvaní šilení blázni, jejich počet co den roste, ku podivu, “žeprávě nyní v tom
osvíceném (!) století. Slyšel jsem, že nově vystavený velký blázinec v Černovicích u Brna
skoro přeplněn jest. Tento druh lidí není ale koncem tak nebezpečný, an je každý
co blázny zná. Horší jsou—ti ve třídě 3., do které patří takoví lidé, kteří při 6 dílech
hlouposti sotva 2 díly rozumu mají, ne snad od přirození, nýbrž že vlastní vinou
takový bankrot na rozum udělali. Jestit jich veliký počet a poznáš je lehce po tom.
že smýšlí, mluví a jednají jako zvířátka, toliko těla a náruživostem sloužíce a té
trochy rozumu používají takřka výhradně k této hnusné službě, avšak tak nejapně,
že i nynější světská spravednost, která nebyla právě u Pána Boha v učení, nucena se
vidí jich se uch0piti a někam pod zámek uzavříti, jako dříve na Špilberg, nyní na
Mírov, do Val. Meziříčí a podobných klecí. Jsout to vůbec známí darebáci, kteří ve
službě svých náruživostí bud někomu kapsu ulehěují, aneb, majíce sebe tak asi za
zvířátko, i jiných ke své necudné vášni použiti chtějí, a brání-li se aneb obžalováním
hrozí, nějakým'příhodným spůsobem na onen svět doprovázejí i bez pasu. To vše ale
provozují dosti nejapně, neumějí to dobře navléci, tak že bývají polapeni a nevypráší—ii
se jim hned kabát (nesmějí jej ale sesvlékatl) na nějaký čas do šatlavy odkázáni, aby
času měli přemýšlet o marnostech toho světa a — jak by příště chytřeji to vyvedli,
připravují se pro 4. třídu bláznů. Tito jsou vlastně tohotéž druhu jako předešlí, ale
majíce prý již 3 díly rozumu, jsou šťastnější, neb ty u nás 'a jinde nevěší, bytby ne
vím co zlého spáchal-i, protože těžko je poznati a když, tož — jich chytrostí nemnohou.
K nim patří též jiní, kteří nemají právě té příležitosti spravedlnosti přijíti do ruk, ale
stejně mnoho, vlastně málo, zdravého rozumu mají, avšak za velmi moudré se po
važují a o věcech jak světských tak duchovních při sklenici,- v hromadě a jinde dobře
rnluviti umí. Svět nemá dále nic proti nim (někdy dostanou se i do úřadu), ale cír—
kev sv. nebývá s nimi spokojena, jsou u ní v černé knize. Do 5. třídy vřadil zmí—

*) Pokračování ke článku v čísle 1. „Práce Božského Srdce Páně.“
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něný angličan lidi, kteří mají asi polovici rozumu a polovici hloupoty, podobný jsou
jejich řeči a činy; s těmi ale může poctivý člověk již mluviti. Do 6. patří ti, jenž
mají již něco více rozumu než hlouposti, 57osmin totiž, a ti nejsou, jakby si někdo
myslel, příliš četní ve světě, je jich v skutku málo a. obyčejný člověk musí s nimi
opatrně jednati — nesmí s nimi třešně jisti — sice prý jemu lehce něconepříjemného
uvěsí. Z nich mohli by býti i ministři. Ještě řídčeji jest lidí třídy 7., kteří toliko
2 částky hlouposti mají, ti se sotva na celém světě jeden za rok narodí. A konečně
k poslední třídě, kde 7 dílu rozumu a jedna toliko část nerozumu jest, musí se při
číst-i toliko lidé takřka svatí, kteří již více světlem Božím osvícení jsou, nicméně ale
za čas něco se jim stává, co oni sami za nedobré uznávají, v tom ale právě velikou
svou moudrost ukazují, že to uznávají. — Tak si to myslel onen angličan. Věř mi,
příteli! když jsem si to sám rozmýšlel, dal jsem mu za pravdu a nevím, zdali i ty
mně nepřisvědčíš. A hle, všichni ti velcí a malí blázni, velcí a malí rozumní jsou
lidé, předrahou krví Ježíše Krista vykoupení, které on dosud miluje a u sebe v nebi
chce míti. Ale takové ztřeštěnce, (totiž když to sami zavinili), ty on nemůže k sobě
vzíti! Proto že je ale nicméně miluje opravdu,. stará se všemožně, aby je poučil
k lepšímu přivedl, používá k tomu tu trochu rozumu, kterou ještě mají, osvicuje je
a dává jim ještě jiné milosti, poučuje je rozumem jiných, pravdou, kterou sám nám
z'evil, svatou vírou totiž, ano inerozumnou přírodou —, a to vše mnohdy jest marné.

ěkteří přicházejí sice k rozumu, většina ale padá do větší temnoty duchovní.
Tyto práce našeho Vykupitele, snahy láskyplné jeho nejsvětějšího Srdce umí

nili jsme si sobě. a jiným na pamět uvésti. O těch prvních třídách, jakož i posle
dních nebudeme mnoho mluviti z příčin známých, začneme ale hned se čtvrtou
a sice s oněmi, kteří se domnívají býti moudrými a se za takové i vydávají. Po
dejme si je, nemusíme pro ně daleko choditi, neb jich *ňyní v každé osadě lze najíti
jako letos chroustů na každém dubě.

Tedy ti vzdělaní nového věku!'—— Bylo to 12, minulého měsíce, když
před soudem ve Vídni dvě osoby stály, které se též mezi “vzdělané čítali. Bylt to
můž. jménem Vácslav Thoma, dle zaměstknaní císařský komorní sluha ve Vídni
a jeho žena Barbora. Byli obžalováni z veřejného násili, tělesného porouchání
a úmyslného uškození na majetku. Obžalovaný ukázal se veleslavně, jak to u lidí
jeho zaměstknání v obyčeji, v celém černém vkusném obleku, jemné rukavičky na
rukou, jeho žena ale byla ve sprosté šaty oblečena a jaksi neduživě vypadala. Žaloba
odůvodňuje se tím, že manželé Vácslav a Barbora Thoma jistou Marii Schmid,
kteráu nich časteji peníze si vypůjčívala, za příčikou ztracené" tobolky s 13 zl. bili,
kopali atp. pak 3 hodiny uzavřeli, tvář a ruce jí poškrabali a šaty potrhali. Před
soudem upírá to Vácsl. Thoma a když se mu ukazuje, že má proti sobě vyjádření
M. Schmidtové přísahou stvrzené a dosvědčování 4 svědků, praví: „To jednoduše
není pravda; k tomu jsem až příliš vdělaný,“ aby toho učiniti mohl. Koncem
byl ale předce za vinného uznán a odsouzen k žaláři 2 měsíců s týhodně jedným
půstemi — No hle! to jest též vzdělaný dle nového způsobu, a žádný jej nepřesvědčí
o něčem jiném. Koncem ale já dopouštím, že jest vzdělaný; přijde toliko na to,
dle čeho se vzdělával, co měl za vzor. My katoličtí křesťané bereme si za vzor
Ježíše Krista a chceme, jej následujíce, samému Bohu podobní býti, jak to nám též
mnozí svatí dokázali, že to věc nemožná není. Když by ale-někdo něco jiného za
vzor si vzal a dle toho se vzdělával, byl by konečně svému vzoru též podoben; tak
ku př. když by si člověk vzal na vzor zvíře a je následoval, byl by tedy taktéž suro
vým, divokým, zuřivým, žrav ni, úskočným atd. ——stalo by se z něho zajisté něco
vzdělaného, ale — zvíře! íká se mnohdy o člověku: „ten je pravý dábel“, co
znamená tolik, že si vzal za vzorec ďábla,.že jest taktéž lhář, pyšný, svůdce, zloděj,
nepřítel Boží, jako ďábel. Takových lidí jest nyní bohužel mnoho, oni se sami zvou,
svobodomyslnými', liberálnými; že ale jinak od poctivéhokřestanazevnějškem
svým se neliší, ano mnohdy Vkusný kabát mají, rukavičky, cigary kouří atd„ k tomu
jazyk horší než stará ciganka, daří se jim jejich pekelné řemeslo, svádí duše od
pravé vzdělanosti k jejích zvířecí a ďábelské. Aby aspoň naši čtenáři od nich nebyli
svedení, projdeme příště dle potřeby jejich nynější řeči a spůsoby.
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Émhfl mnůliteh na mělíc (Éetmenz .
Wssemobouct měčm'; SBošel! ohřtuii Tobč wssecky ímé bnbrě ihltth a mobíithh me ípoicní B Ježlssem Kriu
stem a wssemi zbožnými a ímathmi dussemi w nebi i na gemi za wsseeko to, co si Páu Světě we íměm

abh'a :irlmn [watuu m
Sríku nchraňnmali a homřnž ji mítřgnmí popřál, a w ducssulprúwčben:

Den tc cti ůbpnlún'tč

1 Geil. íwábudm ahhs biífuph a fněac ofmítiti a íííiti léčil; ;,a bar trpčtimoíti
(II.hobímatob.) nmwcné oíobě; ga bar oíwícení a ohcgřetnofti 2 oíobám.

2 fm. Erazima, aa běínífh; aa poícpfíení manžela opirce; ahh Iáífa a swornost
bijí. mučcbn. m íebné bomácnoíti íe uhoítila; ga bar faiicnofti.

3 ím. Ríotilbh, za ífícchtice a jejich rábce; ga fmířcní bmou robin; za obmrácení
frálohmh p. těšthch pofuífcnf; aa bar čiítoth 1 nichž.

4 ím. Dptata za kučze nowo mhímčcené; ga poutnícfe' 1 mííto m Ggóách;
biífupa obítranční přítešitoftí ťe hříchu 1 oíohě; za metfčho hříífnífms

5 ím. Bouřfgcia, ga círfem ím. m “Rčmecfu, mmm za fatoIíEh m žBábeníEu; aa
biífp. muceb. 1 kuěze; ga ;mařem' náílebfů pohorffeni baného.

6 sw. Norberta, ;ařan.řďb Prčimonstrútský; zaklerikh téhož řábu m ciginěítubuiící; zn
biskupa něfolif farnoíti, na Morawě, kdemčtííina jest heímetů; ga 5 mtabífů.

7 neiim. Trojicr ga miíie třeíťanffé megi pohanh; aa ftáté zbramí fm. Dtci; zn
Wožtu 2 íemeniíftě' Iněšífá; ga bobré mhchománf nčkolřk míabífů.

8 ím. žDhbarba, aa treftnice a jejich přebítameuč; ga bar taiičnoíti; sa utmrgení m
biífupa bobrhch úmhíícch 1 oíobh; za 2 femenifítč chlap. a ieiich přcbítamené

9 fm_ÍBrima G_ za bat obhobtanoíti a ftátofti třefťauům báglimhm; ;a přeřagem
íšelluaua, muc. pťiležilosti k hříchu m ofabách, fbe moiífo 'ie uhhtománo.

10 ím. 932mm), 3a pannh fřeítauffe'; ga 1- matfu; za ílouglící w blizkě pťiležitosti:frátomouh za 3 řeholní bomh; sa bar ípofoienoítil mbomč.

11 Božibo rzcxbratr. uctění nejím. Gmátoíti; aa řáb fm. ?Beuebifta; ga Iehfom
Šela osobu; zanexnorného;za bar ofroíc afcbcgapír. 1 uomoíměc.knťzi

12 ÍlD—QŘGÍÍÍÍM, za ofobh f ziwotu fřeíťauffému fc namracuiící; 3a 5 ítubuiícíó;
__nwhnfřa za nčfoIiE panen; aa 1 lobinu fřeíťanífnu.

13 Ím- Alteoljťů za círfem ím. m Stam; za fřcífanífé mhchomání bítet we bmon
$abuanfíeho robinách; ga hobnoftóře círfclnního.

14 ím.__žBaííIia, ga knčxzskéíeminářc; ;;a fffoíh uáwbuí, abh mšbh m buchu fře
[“]qu ífanífěm thh mebcnh; ga íiebuoccuí ro;,folnhch Slowanů.

15 flv-vimim, ga círfcm ím. m čechách a na Mornwě; ga mícero míabhchw__—mu_ccbmfa hříffnífů; ga fnčge pronáílcbomaué. J

16 fm- íštantiíffa aa tomarhšítmo Sešíífomn; ga chorého kuězc; za Iehřoroóšného ítu
gřťglžf_ÍĚDŠŠÝŠ buiícího a icho robičc; ga bar oswic a ícbegapír. 1 nmvofmčc. fné3i.

17 'm QIDDIfa, za knčxze utiffomané me plnění fmčho úřabu; za chubého ítubu=
__ÍJIÍÝLPCL— jíciho; ga bar ítáIoíti m bobrc'm 1 nichž.

18 sw._—91[šběth za pumu) a mančaft) kťesianskč; aa ochrúněuí přcb alhm 1 mm;;
pumu) za buchu fajicnofti; ga bar hodim. a obesřet. 1 nowomhímčc. knězi.
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úpíné ofmobogmf přijiti fe gbá.

Dcn fe „, í mmmmš

19 nc'ím. thcc za bratrítmo neíím. Srdce a Krwe “B.Sešíffc; za cííaře Sřafouífébo,
ržissowa aa abar němeď. ípolfomébo čaíopiíu bratrítmí řcčeuéúo.

20 ím. Silweria, 3a ím. thc; abtya ucpřátcle círrme fm potořiti a zwláfst řífíi
paprze mřouífnu me pramé míře znchowali eáčil; aa chatou ícftru.

21 fw. QIIniíia za mIábeg, zwlússsť ítubuiící; za zachowciuč čiított) 42 oíobám;
zGouZagh ab\) úcta f ím. Nloisiowi mezř mlúdeži wic íe rogffiřomala.

22 fmÁBamÍina, &“ chudč a běíuín), abl) Iáfání ke břídm ftáíeji obpororoati; 50
b_il'Éupa 2 oíobt), abt) nebqpcčm') a poborfílimt') žšwot ímůj měnili).

23 ím. Ediltrudy, ga paní a pannr) robu sslrchtického,abl) fe za uábogeuítmí tř. mím
frálomut) běh) aíc boxlimťm jeho gaítómáuím ímčtu bobrt') přítlab bámaít).

24 ím. Sana za kcxzateloíloma Bošibo; 3a 2 mauzcle; za mbomu a její běti; za 1
Řřtit (:Ie. otce; ga m5nefie.1robinu; aaítubuiícíbo, aby buchu.měci íi oblíbit.

25 in). Shana, aa pnuiqífl), obi) poímátné pouti fe fme'mu ípaíení oplambu po
pouítcmnífa ugímaíi; ga cigánp, abl) íi ftáli), fřcíťaníh') ziwot oblíbili.

26 in). Sana a ga moíáh) fřeífauífé; za ímmnoít m 6 bud). robinácb; za po:
<13mm,mučebn. Iepfícní bratra; za ícbřomášuou oíobu, ' ga otce a ívna.

27 ím. Babiílama, 3a Hbqífo a nálobi) m uřm gijící; za 1 kučze; ga kuěze fat.
fróíe w ].“otífu a Uhrách ga obučcní zlošwyku tlení.

28 ím. Sremu. 3a učence, ga bar faíicnoíti; za ochranu Bozč m Dobré 1 zčxle:
biířp. muč. _;iíoíli; ga obínaněuí zťošwykr: roztopússných tanců.

29 im. Pelra a sa ím. otce *Bia IX, abi) mítčšítmí ím.cí1hne íám jefftř
Puwlu, apoíft. uzťel; ga Icpffí řígení m 1 fauwíti; za bar ftáloíti.

30 fm. $amla, za aemřcIé m bratrftmícb českomoxawslých; zcc spolupracoinky
xaposst. a příguimcc naffcbo ípoífomébo listU„ Skola.“

Modlitbn.
Božské Srdce xJežisse! strze nepofřmruěné Srdce Marie Panny obětují

Tolxé wssecky modlitby, práce a utrpení tohoto bne fpoLu se wssrmi úmníín,

me fteróď) fe uftamičně na oltáři obětuieč. szwlússtč obětují Ti je za ctrkew
fm. m Jrsku, tma tať bíoubo již utíačomána jeft, a pro ftetou fonečně nnní

D Spslsileli UekoUcčnšmiíomáuí hubni), uběl

fmúď) milosit jať paftíyřům této c(rfrne, ebn) fmú ftúba ble Twš můle fpta=

romali, tof i ručí-(címTomina, abt) [: ímůmi pafttjři fjebnoceni zňstali. Uččň,

abt) Jrsko ob QIninďa ofmobogeno brzo fe obměníti mobln ofwobozentm 91:1:

gI-iďa fame'bo nb swazkň jo!)o bíubů. 91mm.

Pťeslaďké Srbce 23mm) žmarie Bubiš mou fpdíou!

Gwatť) Michale, archmrděli, fmatí Cyrřlle a D)?etóobe, otobuitg za nás !

zmen núrobní lnčhtiíláml)3. ěnaim w Brně.



Šišůiteš
Božského Srdce Páně.

Měsíčný list
apoštolátu mo

dlitb y.

„Učte se ode Mne, ne
boť jsem tichý & pokorný
srdcem, &tak naleznete po
koj duším svým.“

Mat. XI, 29

Ročník ll. červenec 1868.

S povolením duchovní
vrchnosti vydává

PLACIDUS J. HATHON,
kněz řádu sv. Denetlktn v Rol

„Jedcnjest učitel
váš! ——Kristus.“

Mat. XXIII. 10.

Číslo 7.

Hymna ke sv. Benediktu a sv. Školastice,

(kteráž na Monte Casino u hrobu jejich denně se vykoná.)

$ Benedikte,otče náš!
(, Jenž dětem svým vždy pomaháš:

Viz stížené nás břemenem;
Chraň svým nás mocným ramenem.

Ty—vnikáš v taje nebeské
A sleduješ vše nadzemské.
Zříš duši světce Germána,
Jak od andělův vítána.

' Též svatou duši sestry své
Co holubice přečísté
Zříš v četném sboru andělském
Se k Bohu bráti nebeskem.

Teď těla vaše přesvata
Zde kryje rakev bohatá,
Jichž mysl stejně harava,
Jich stejna v nebi oslava.

Vás předky svaté prosíme,
Když přede hrobkou klečíme,
At k vám své dítky svodíte,
Jež svět opouštět učíte,

O Trojice ty odvěčná,
Buď sláva tobě převděčna,
Rač k svatých našich přímluvám
Nás druhdy přijmout v nebes chrám. '
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Výklad na modlitbu Páně.
Úvod.

„Dobrá věc jest modlitba s postem & s almužnou, lepší, nežli poklady
zlata schovávati.“ Tobias 12,8.

„Ve všeliké modlitbě & prosbě s díkůčiněním prosby vaše známy buďte
Bohu.“ Filip. 4,6.

Život lidský není co nějaká divadelní hra, není jen tak něco malicherného
a nepatrného, ale jest, — když všecko náležitě se uvažuje, — v skutku věcí důle
žitou, věcí povážlivou a to proto, že jako voda utíká a brzo pomíjí; pak ale že
všickni naši činové toho života mají spojonost s věčností. V turecké říši musí
hlásný, když s věže částky dne provolává, pokaždé na konci přidati slova: „Modlete
se, neb čas rychle utíká a soud se blíží.“ — Následovně jest i pohanům čas ži
vota vezdeišího velmi důležitý; ano čas a modlení jsou jim věci vážné, důležité a
svaté. A zdaliž nemají křestané dosti upomínek, kterými se jim často uvádí na
mysl důležitost života tohoto a pomijitelnost dnů lidských, kterými bývají často
nabádání k bdění a k modlení? O tom není,pocbybnosti. Také každý správný
křesťan nahlíží, že „potřebí jest bdíti a se modliti ustav'ičně;“ nebot mnoho může
modlitba spravedlivého ustavičná. — „Bděte a modlete se, praví \Pán, abyste ne
vešli v pokušení“ (Mat. 26, 41.) — „Tcdy pozdvihujme srdcí svých spolu s rukama
ku Pánu na nebesích.“ (Pláč Jerem. 3, 41.)

V písmě svatém čteme, že král Josafat od množství nepřátel okaOpený,
neočekávaje odnikud pomoci, v skroušené modlitbě k Bohu se obrátil. Nejen on,
ale i lid a obyvatelé Jerusalemští padli na tvář před Hospodinem a klaněli se Jemu.
(II. Paralip. 20.) Bůh pak spomohl prosícím a vysvobodil je meeí svou. — Též
čteme, že loď, na které se Jonáš plavil do Tarsu, byla pro bouři a vlnobití
u velikém nebezpečenství. Tu volali plavci k Bohu o pomoc a vroucně se modlili.
(Jenáš l.) Podobně byli učenníci v hrozném nebezpečenství na moři Galilejském;
pročež zbudivše Pána a mistra svého na lodi spícího volali k němu důvěrně a do
sáhli pomoci. — Do takové a podobné nesnáze každý z nás může přijíti; nebo co
jest náš život vezdejší? Není-li právě jako moře bouřlivý a nepokojný? Zdaliž tu
nepřicházejí brzo na toho, brzo na onoho člověka mnohá protivenství, trápení, pak
zlá pokušení a lákání? Také jest zde mnoho věcí odporných, kterým se nemůžeme
nikterak vyhnouti. Ano často se stává, že přichází na člověka — i na celé národy
—- křížek za křížkem, neštěstí za neštěstím. To jest se životem vezdejším neroz
lučně spojeno. jinak se to neděje.

V takovýchto případnostech žádáš dojíti pomoci aneb ulehčení; považ ale,
že to mnohdy není ani možno, aby tobě někdo z lidí spomohl, neb aby tobě po
lehčil a tebe potěšil. Pamatuj tedy, že nad tebou vládne Pán nejvýš mocný a do
brotivý; který řídí osudy tvé a osudy všech národů a kterému není nic nemožného.
Toho pros, toho vzývej, k tomu každého dne vroucí modlitby své vysílej, abys, až
přijdou na tebe dnové soužení, dosáhl od něho pomoci a potěšení. Aby ale tvá
modlitba nebyla marná, věz, že musí býti:

a) Pokorná. Pomni, kdo jsi ty a kdo jest ten, k němuž voláš? Tys prach a
popel a hříšník; 011 pak tvůj Bůh, tvůj Vykupitel, v němžto jsi živ, od něhož
jsi vzal, co máš, a jemuž ze všeho musíš vydati počet. Protož nevynášej se,

věda. že Bůh pyšným se protivuje a toliko pokorným dává milost. (Jak. 4.) —--o
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-— Pomni, že Abraham prachem se nazýval, dříve nežs Bohem mluviti počal;
— že publikán v chrámě ani očí vzhůru pozdvihnouti nechtěl a v prsy se bil
řka: „Bože bud milostiv mně hříšnému1“ I pomni na slova svatého Augustina:
„Před Bohem jsme všickni žebráci. Boha prosíme a od něho každodenně
všecko béřeme.“ — _

b) Upřímná a srdečná bndiž modlitba tvá! Když se modlíš, tu není potřebí líče
ných a pěkných slov, alebrž svaté prostnosti, tak aby ze srdce vycházelo, co
Bohu přednášíš. — Sám Pán a Spasitel náš dal nám k tomu návod a chce,
abychom srdečně, upřímně a důvěrně Boha nebeského vzývali a k němu
každodenně se modlili. —- '

S láskou spojena budiž modlitba tvá! Bez pravé lásky není přístupu k Bohu.
Protož praví Kristus, Syn Boží, abys se navrátil z chrámu i abys tam nechal
dar svůj na oltáři, jestliže jsi se rozpomenul, že bratr tvůj na tebe se hněvá.
Chtěje tedy k Bohu se blížiti a jemu se modliti, rozpomeň se, zdaliž jsi od
pustil vinníkům svým a se smíříl. Konečně
Stálá budiž modlitba tvá! Kdy ale jest naše modlitba stálá? Snadli ani
z kostela vycházeti nesmíme? — Nikoliv, dí svatý Augustin; ustavičně tou
žení po blahoslavenství v lásce počaté, věrou a nadějí živené, to jest modlitba
stálá. — Křesťan, jenž přítomnost Boží vždycky má na paměti, —4 necht
pracuje neb odpočívá., necht štěstím oplývá neb křížkem sklíčen jest, — at často
srdce své k Bohu obracuje a krátkými slovy jemu své radosti i žalosti obětuje;
v tom záleží modlitba stálá. Tak jako ptactvo často se od země vzhůru
vznáší, podobně mysl i srdce naše vznášej se často vzhůru k nebi a volejme
často za dne k Bohu o pomoc!

V druhé kníze královské (14 kap.) jest o ženě z Thekua řeč a to násle
dovně: „Joab chtěje pro Absolona u krále Davida milost a odpuštění vyjednati
poslal tuto ženu ku králi a vložil ji do úst všecko, co a jakby měla mluviti
a prositi. Když ona předstoupivši před krále, celou prosbu svou byla před
nesla, tázal se král, kdoby ji'k tomu navedl a jí takto naučil prositi? Načež
žena Thekuitská odpověděla: „Králi a pane můj! všecka tato slova, která jsem
mluvila, vložil mi do úst tvůj věrný služebník Joab.“ — Král hned v tu
chvíli povolil, oč v té prosbě žádala. — Pakližei my předstoupíme před
Boha prosebně a jemu slova vlastního Syna jeho patřičně přednesem, zdaž
budeme oslyšeni? Nikoliv; vždyt můžeme na spůsob oné ženy Thekuitskě
říci: „Slova, jimiž Tebe Pane a Bože prosíme vložil nám do úst nikoliv věrný
služebník tvůj, ale tvůj vlastní jednorozený Syn, v němž máš největší zalíbení.
Ano ten nás naučil, jak a oč máme prositi.“ -—

Slova, která nám do úst vložil Ježíš Kristus, modlitba, kterémás naučil,
jest „Otče náš“, nazvaná „modlitbou Páně.“ jenž se skládá z předmluvy a
sedmi proseb.

O
V

9..v

Otče náš, jenž jel na nebesích!
(Předmluva) _

V jedné dědině u Vltavy spadl nedávno mladík s koně splašeného, velmi se
poranil a hned odnešen byl domů na své lůžko. Byl to jinoch silný, zdravý a
v nejlepším věku. Ještě ani nevěděl, co jest nemoc, až teprv nyní cítí hrozné bo

lesti v těle i v duši. Pohlížeje do obličeje zarmouceného otce svého u lůžka sedí
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cího, volá v hrozném neštěstí svém: „Otče pomozte, pomoztel“ -— Otec, maje oči
slzami zality, povzdechl a pravil: „Milé dítě! o jak rád bych ti spomohl, kdyby mi
jen možno bylo.“ — Bolestí přibývalo a že prostředky lékařské nic neprospívaly,
ležel ubohý mladík za několik dní v rakvi. Rodičové a přátelé truchlili, plakali
i doprovodili ho ku hrobu, modlili se za něho a vracejíce se z pohřbu domů, pra
vili vespolek: „Dejž mu Bůh lehké odpočinutí a radostné z mrtvých vstání!“ —

Milý čtenáři! ty si pomyslíš: „Tot jest udalost velmi smutná a truchlívál“
— Arcit že jest; ale stojí zde, protože při ní se naskytují důležité věci k přemýšlení
& k uvážení. — Hle tebe snad nepotká nikdy takové neštěstí, abys odněkud dolů
spadl a oudy polámal, aneb abys nějakým spůsobem poraněn byl; avšak přijde ti
jistojistě jednou doba, kde nemocen na lůžku svém budeš ležeti a pak se smrtí zá
pasiti. Dech se ti zkrátí a pro strach a pro veliké úzkosti vystoupí ti na čele a
na tváři studené krůpěje. Tenkráte budeš k otci neb k matce, neb k jiným při
tobě stojícím lidem volati: „Pomozte, pomozte!“ Ale jak pomoci? Arci mohou tobě
pot utříti a hlavu ti výše položiti, mohou tobě pobožué modlitby předříkávati a
tebe těšiti; ale tobě spomoci, to nebude v moci jejich. A když ti začne v uších
hučeti, jako hučí voda se skal se dolů hrnouci i když smrt černým závojem svým
počne zakrývati oči tvoje a ty budeš mysleti, že se vůkol tebe stmívá, ke komu se
obrátíš v této důležité a rozhodně době? Ke komu budeš volati o pomoc?

V pravdě byloby zapotřebí, aby někdo jako otec dobrotivý v této smutné
chvíle “přispěl tobě ku pomoci; ale muselby míti úplnou moc nad nemocí a nad
smrtí. Taktéž musel by znáti dobře úzkostí duše tvé a uměti je náležitě vyléčiti;
pak jeho vladařství muselo by sahati až na onen svět, aby tam opatřil duši tvé
dobrého příbytku a patřičného blahobytu. Také by musel vždycky rád pomocí své
udíleti všem, kteří k němu v té žalostné době volají. — Takového mocného, útrp
ného a velmi laskavého otce měli bychom všickni míti. — Což pak neznáš nikde
takového přítele? —

Ale nejen v té době, když zápas smrti nám nastává, potřebujeme vy
datné pomoci, také ještě jindy, vždyt nás zde na světě lecjaké protivné a nebez
pečné věci často potkávají. Považ 'jen jak se to ve světě děje: Mnohý jest živ
správně a jest v dobrém stavu; ale že má .mnoho závistníků a protivníků, bývá
osočováu, pronásledován a často pro zastávání spravedlivé věci bývá uvězněn. Takto
odloučen od své rodiny, — někdy i od své otéiny daleko, — jest celý utrápen,
usoužen a ani neví, co by si měl v své úzkosti počíti. Ai zdaliž jest takový do
cela opuštěn? Není snad v celém světě žádného, jenžby mu mohl poskytnouti hojné
útěchy a značného ulehčení? Aneb mnohý chasník jde do úžiny, chodí dlouho
sem tam a nemůže si najíti práci u mistrů. Zima nastává a leckdes po kopcích
leží již snih. Chasník ale má nohy otlačené a boty rozedrané; již po několik dnů
cítí na sobě slabost a nic mu nechutná. Přichází na něho brzo mrazení, brzo hor
kost a v noci má strašlivé sny. Daleko jest od svého domova a celý jest utrápen.
-— Zdaliž jest docela v cizině opuštěn? Snad-li tu není žádného, jenž by znal
jeho bídu, jeho soužení i jenžby měl útrpnost nad tímto chudasem? -— Aneb ně
která žena, jížto smrt odňala muže, má několik malých dětí a při tom domek za
dlužený. Dlužníci, ti chtějí býti zaplaceni, ano chtějí, aby ten domek, ten kousek
pole a ta její kravička dražbou se prodaly. Smutná to případnost pro tuto chudou
vdovu; proto chodí celá strápená a mimo to ještě churaví. Ráda by ležela v hrobě
vedle manžela svého, ale neráda by také své ubohé dítky opustila. Leckdes mezi
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svými známými uchází se plaěíč o radu a o pomoc; než každý krčí ramenama a
lidé si ji takřka ani nevšímají. Ai což pak v celém světě není žádného, jemužby
si tato opuštěná vdova mohla postěžovati? Což není nikoho, kdož by se ji chtěl
ujmouti bez velikých útrat a výloh? -— Aneb než dostio tom! Kdožby mohl
naznačiti všecky ty nehody a trampoty lidské? Kdo vyjmenovati všecky ty ostré
kameny, všecky ty jedovaté štíry a hady, jakové se na cestách života lidského na
skytují a lidem nepokoje a trápení působí? A jestliže jsi ty čtenáři! posud nic
takového ani nepoznal, ani nezakusil, nemysli si, že se tomu vyhneš. Bud dříve
neb později ucítí ramena tvá, co jest kříž a ten může býti dosti veliký a těžký.
Tenkráte budeš hledati pomoci, ale nikdo z lidí nebude s to , tobě pomoci; a bytby

některý člověk mohl —tipomoci, nebude chtíti, protože by se tím v nepohodlí postavil.
Nyní pověz: Nevíš o žádném, kterýby v životě i v smrti, — zde na tomto

i tam na onom světě byl blízký každému člověku a to tak blízký,. žeby mohl pro
sícimu hned při ruce býti a jemu pomáhati? Arci že by musel býti velmi mocný
a nejvýš milosrdný, aby volání opuštěného a utrápeného člověka po každé vyslyšel.
Neznáš žádného takového? — Nuže křestane! slyš jaké návěští dává nám zjevení
Boží. Otevři písmo svaté (Mat. 6, 9); tamt nalezneš tato znamenitá a potěšitelné
slova:„Otče náš, jenž jsi na nebesích.“

Bůh, tvůrce a říditel světa, jest otcem naším; nebot nás stvořil a nás na
křtu svatém za syny své přijal. (Efesk. 1, 5.) — „Patřte, jakou lásku dal nám
Otec, jelikož synové Boží slujeme i jsme.“ Tak dí sv. Jan (I. list 3, l.) ——A_sv.
Augustin volá: „O sladké slovo „Otče“, o slovo a jmeno plné lásky. V tomto jmenu
leží jakási jistota, že obdržíme; nebot prvé, než jsme prosili, obdrželi jsme již veli
kou milost, že totiž smíme říkati „Otče náš.“ — (Lib. II. de sermcmc Domz'm' in
monte.)“ — „Dal jim moc syny Božími býti“ (totiž nám věřícím) Jan 1, 12.

Milý křestane! pevně jen věř, že Bůh jest otcem tvým, ——ale také se dle
toho chovej; pak zajisté nebudeš nikdy a nikde opuštěn, ano budeš státi vždycky
pod ochranou Pána nejvyššího, nejmocnějšího. Out není jako otec lidský a není ti
třeba, abys mu musel teprv psaní napsati, je zaslati a nápotom dlouho čekati, až
by ti přišla odpověd. Bud že jsi doma, neb při vojsku, —-—bud že pracuješ aneb
cestuješ v cizině co řemeslník neb co pmělec, -— bud že jsi na “zemi neb na moři,
aneb kdekoliv, — všudy jest Otec nebeský při tobě a to tak blízko, že si to ani
pomysliti nemůžeš. Pozdvihni nyní na chvilku mysl svou nábožně k němu; neb on
jest skutečně při tobě čtoucím. Tento tvůj Otec není jako otec vezdejší, který by,
když bys padl do nemoci, přisedl k tvé posteli a tobě by řekl: „Rád bych ti milé
dítě spomohl, kdybych jen mohl;“ nebo který by sklíčené vdově o pomoc prosící
pravil: „Mám sám mnoho dítek a mnoho dluhu, nemohu se tebe ujmouti;“ anebo
kterýby nešťastnému člověku řekl: „Nevím ti rady, mámt sám s sebou co dělati a
proti zlému osudu sám se co brániti;“ — nýbrž Bůh jest Otec všemocný a nesmírně
bohatý, jestit to Pán eelým světem vládnoucí a vše moudře řídící, kterému není nic
nemožného; nic velikého, nic malého. Čím pevněji toto věříš, a čím vroucněji
k němu voláš beze všeho pochybování, tím více ho dojímá i neodvrátí se zajisté od
tebe, aniž neoslyší tebe; nebot praví ústy proroka Isaiáše 30, 19. „Nebudeš pla
kati více. Lítost maje, smiluje se nad tebou, k hlasu volání tvého hned jak uslyší,
odpoví tobě.“ —

Zde by mohl snad někdo se ozvati a na to říci: „Také jsem již Pána Boha
prosil a k němu často o pomoc volal, a přece se mi lépe nedaří, přece jen musím
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kříž svůj nésti.“ _—Na to ti příteli! dávám tuto odpověd: Bůh není služebníkem
naším, nýbrž otcem naším a v tom jest zajisté velký rozdíl. Kdyby byl Bůh slu
žebníkem naším, musel by nám vždy dle naší vůle učiniti, oč bychom ho žádali.
Tak ale nejedná. otec rozumný otec a není hned po vůli'dítěti svému; alebrž žádá-li
dítě něco míti, moudrý a rozumný otec dříve uvažuje, zdaž by to dítěti bylo pro
spěšné a zdaž by se to dítěti právě v tom čase také hodilo. -— Rovněž tak jedná
Bůh a to nikoliv bez příčiny; nebot lidé mívají vesměs podivné a velmi pošetilé
náhledy. Onit mívají také podivné choutky a tužby; nebot žádají míti často věci
které jsou neslušny, škodlivy a pro život věčný mnohdy záhubny, jako časné statky

& rozkoše světa; ——a pak i věci takové, které jim Bůh dle nezpytatelné moudrostisvé nemůže bud hned, aneb dokonce nikdy uděliti.
Pročež příteli! pros Pana. Boha skroušeně a důvěrně, ale chovej se při tom

pokorně, to jest, upokoj se a odporuč to Bohu, chce-li tebe vyslyšeti, čili ne. Po
mysli si u sebe: „Bůh Otec můj ví nejlépe, žádám-li o něco dobrého, neb o něco
škodlivého a zpozdilého; nechat mi učiní dle své vůle a své moudrosti, já jsem se
vším spokojen.“ — Jestliže zlý duch tobě chce namluviti, že by ti to Bůh měl
přece uděliti a tak ti to učiniti, jak si toho sám přeješ a jak ty sám tomu nejlépe
rozumíš, — jinak že by nebylo ani moudrého řízení ve světě, —- tehdáž otevři
písmo svaté a přečti si, co tam Bůh k lidem mluví, a sice: „Nejsou zajisté myšlení
má, myšlení vaše a mé cesty nejsou cesty vaše. Nebo jako povyšena jsou nebesa
od země, tak povyšeny jsou cesty má od cest vašich, a myšlení má od myšlení
vašich“ (Isaiáš 55, B.) — Tato slova bedlivě na mysli uvažuj, zvláště když tvá
důvěra v Boha počíná se viklati a ty sám počínáš nespokojeným býti. — Hle jistá
osoba byla dlouho nemocná a ležela na svém lůžku již jako bez sebe pro veliké bo—
lesti. Tu zasvítilo jednoho dne jarní slunečko do světnice a sice až na její lůžko,
což jí bylo velmi milé. Cítila v sobě hned jakési síly i vstala, klekla na podlahu
a modlila se s utěšenou myslí: „Chval duše má Hospodina a nikdy nezapomínej na
všeliká jeho dobrodiní; nebot On tobě odpouští hříchy a vede tě cestou spasení.“ —
Pak vzdávala Bohu díky za všeliké nehody a trampoty' života svého a za všecko,
co byla dobrého na světě užila; ale nejsrdečněji děkovala za ty bolesti, jimiž Otec
nebeský ji ku Kristu Ježíši blíže přivedl. Také se modlila z lásky křesťanské za.
své přátelé i nepřátelé a odevzdávajíc se zcela do vůle Boží dokončila takto: „Ty
vnitřní bolesti a úzkosti, ktelé snáším, jsou ovšem veliké; pakli ale milý Bože jest
v tom tvá vůle, bych je déle nesla, chci jich ráda ještě několik roků snášeti. Na
lož se mnou, jak se Tobě líbí a jak sám za dobré uznáváš. Zůstaň jen Ty mým
Pánem a mým laskavým Otcem na vždycky!“ Načež opět ulehla do postele a dru—
hého dne povolal ji Bůh na věčnost. Ejhle tak smýšlí, tak se modlí a tak umírá
každý křestan, jenž má dobrou víru a silnou důvěru v Otce svého na nebesích!

„» Když chce člověk chudobný vzácné vrchnosti nějakou prosbu aneb záležitost
svou přednášeti, přemýšlí cestou, jakých by měl titulů užívatil aby snad v něčem
nepochybil. Vstoupiv již do nádherného paláce, ptá se bázlivě komorníka, jak má
pána a jak paní pojmenovati. Tak ale to není u Boha; nebot se můžeš příteli
k Bohu obrátiti beze strachu, důvěrně a kdykoliv chceš a můžeš k němu takto říci:
„Otče náš, jenž jsi na nebesích!“ — Boha, tohoto všemohoucíhoStvořitele a
Pána, jehož nebe a země nemohou obsáhnouti, jmenujeme Otcem svým.“ „Jsmet
synové Boží a vespolek bratří.“ (Říman. 8, 16. — Mat. 6, 31—32) — Nesmírná
i nevyslovitelná jest moc, sláva a velebnost Boha našeho. — „Veliký jest Pán a



-199—

velikosti jeho není kancel“ (Žalm 144, 3.) Znáš—li pak historii krále Šalomouna?
— O něm nám vypravuje písmo svaté (v III. knize král. 10), že si dal udělati ve
liký, skvostný trůn ze slonových kostí a ze zlata, jakovéhož v žádné říši tehdáž ani
nebylo; pak že měl mnoho bohatství. Všecko jeho nádobí bylo zlaté. Králové a
knížata přicházeli z dalekých krajin do Jerusaléma, aby viděli nádheru a bohatství
krále Šalomouna i aby slyšeli rozhlášenou moudrost jeho. I přinášeli mu množství
vzácných darů, ctili ho, obdivovali ho a vychvalovali ho po světě. Ale co byl tento
slavný a bohatý král proti Pánu Bohu? Toliko žebrák a bídák! -— A co jsou
všickni císařové a králové ve světě proti Bohu? — I ten nejpřednější archanděl
stojící před trůnem Božím, jest u přirovnání k Bohu toliko slabý odlesk slávy jeho,
toliko stín moci jeho. Tedy považ o člověče! tomuto velikému a nejvýš mocnému
Pánu říkáme Otče! — Rei směli-li bychom se opovážiti, kdyby on sám skrze
jednorozeného Syna svého nebyl “nás k tomu nabydl a nás takto volati naučil? —

A to není jen tak obyčej aneb spůsob mluvení, nýbrž Bůh jest v skutku
Otcem tvým. Z té příčiny dal tě pokřtiti ve jmenu Otce na znamení, že tebe co
dítě svoje uznává a potvrzuje. A jako v dávných časech byli králové křížmem ma
zání, tak i tys byl svatým křížmem pomazán na znamení, že pocházíš z králov
ského rodu, že jsi syn (neb dcera) nebeského krále. (I. Petr 1, 9 10.) To ale ne
smírně mnoho znamená. Hle mnohý jest na to hrdým, že otec jeho jest úředníkem,
neb bohatým pánem, aneb že pochází ze šlechtické krve. Než na “tom neměl bys si
docela nic zakládati, an smrt odjímá všecko bohatství i že zničuje všecky titule,
všecky znaky šlechtické; a skutečně nepoznáš to na hnátě na hřbitově, zdaljž noha
nosívala boty se stříbrnými ostruhami, aneb zdaž chodívala bosa.

Člověče! víš-li pak na čem si máš zakládati a z čeho míti potěšení? Z toho,
že jsi královské dítě, dítě nejvyššího a tím že na věky zůstaneš, pakli že zde tuto
svou důstojnost nezohyzdíš, jí za hřích zlému duchu nezaprodáš, a nehodna se ne
učiníš lásky svého Otce nebeského. Tudyž jest třeba, chovati se po celý čas života
počestně a šlechetně, nikdy nečiniti, co by nebeskému původu a královské důstoj
nosti se příčilo a se neslušelo, jako: obžerství, nečistota a hanebné mluvení, lhaní, sebe

přetvařování a jiných podvádění. Dobře praví sv. Řehoř Nazz'anský: „Všickni
tvorové, dí on, nemající ani rozum, ani vůli, kloní očí svých k zemi, protože jsou
pro zem stvořeni; ale člověku dal Bůh čelo vzhůru se nesoucí, aby očí svých k nebi
pozdvihoval. O člověče! ty jsi povolán, bys na Boha patřil a jemu se kořil, ne ale
bys duši svou žádostmi světskými zohyzdil.“ —- Dále si povšimni, že neříkáš: „Otče
můj, nýbrž Otče náš.“ -— To znamená tolik, že nesmíš Boha považovati pouze
za Otce svého, jakoby ostatní lidé patřili do hospodářství Božího co nějaká čeládka,
aneb co tvorové tebe nižší. Nenít Bůh toliko Otcem tvým, nýbrž Otcem všech
lidí. At tedy jest člověk slepý, hluchý neb němý, at jest hrbatý, kulhavý a. na
mysli pomatený i at jest v obličeji ošklivý, aneb ať—nemá ani kus poctivého oděvu
na sobě, na tom mnoho nezáleží, to nepatří k hlavní věci. Bůh jest předce jeho
Otcem. Byl-li jsi někdy ve velikém městě na konci mas0pustu, tedys tam mohl
v bále spatřiti osoby přestrojené a škraboškami zakuklené. Mezi nimi mohls viděti
osoby hrbaté a staré, pak sedláky, schr-omené vojáky a jiné podobné. Nevíš-li, že
pod tímto zakuklením ukrytí jsou lidé slíční a mladí, a že mnozí pocházejí ze
vznešeného rodu? — Podobně jest i každý člověk, at on si dosti chudě neb bídně
zde vypadá, přece jen přestrojené dítě, a to dítě z rodu královského. Ovšem člověk
se sám nepřestrojil k vůli nějakému vyražení, nýbrž Bůh sám ho z jistých ohledů
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tak neb jinak přestrojil. Když ale přijde smrt & sejme z něho tu tělesnou škra
bošku, pak se člověk objeví v bujaré síle a v královské slíčnosti své před Bohem
Otcem svým; ale jedině tenkráte, jestli Otce svého zde neurážel a nehněval, i jestli
pro mamonu a pro rozkoše světa důstojnost svou nezohyzdil a milosti Boží se ne
zbavil. — Kéž bychom byli na to pamětlivi a po každé, když s lidmi něco jednáme,
sobě připomínali, že tito lidé jsou opravdivé dítky Otce nebeského! Jistě že by bylo

mezi námi více svornosti) vlídnosti a ustupnosti, pak že by nebylo tolik křikuí a
na cti utrhání, tolik křivd, soudů a nespravedlnosti. I nemůže člověk nic hloupěj—
šího vyvésti, jako když jednou rukou podává zeměpánu prosbu svou, a druhou rukou
dává jeho dítěti políček. Chceš-li tedy příteli! u Boha dobře obstáti a modlitbou
svou u něho něco poříditi, pamatuj si, že Bůh béře ohled, ano že klade velikou
váhu na to, kterak se chováš k jeho dětem na zemi. to jest: kterak zacházíš s blíž
ními svými, kterak si jich vážíš. Nebot Bůh jest Otcem všech lidí! „Vy pak
jste všickni bratří.“ (Mat. 23, 8.)

A tento Otec náš bydlí zvlášť na ne besích!
Pohledni příteli! tamto na ty krásné domy, paláce a zámky. V nich b_vdlí

lidé, kteří mnohých vzácných a chutných jídel požívají, hedbávím a._drahou látkou
se odívají a větším dílem v kočárech jezdívají. Oni, mají každodenně dosti všeho,
co tělo potřebuje. Naproti těm mívají mnozí ze sprostého stavu nouzi a nedostává
se jim. často ani chleba, jejž těžce si dobývají. Přijde-li do země nějaké neštěstí,
na př. krupobití, povodeň neb horká nemoc, to vše nejvíce naléhá na lidí ze stavu
chudého a sprostého. Zdaliž proto nemusejí tito lidé býti strápeni a málomyslni?
Zdaliž nemusejí sklopiti hlavy své a u sebe s_imysliti: „Právě sprostému a chudému
člověku jest Bůh otčimem, ale pro boháče & pro pány, to má srdce otcovské!“

Na tyto tvé vrtochy dám ti čtenáři dostatečnou odpověd, a sice: „Otče náš,
jenž jsi na nebesích.“ Bůh totiž ukáže“otcovství své patrným a náležitým spů
sobem teprv tam na nebesích. Nemysli se, že to tam na onom světě také tak
bude, jako zde, Byloby to od tebe velmi zpozdilé ano rouhavé, kdybys si buď
myslil aneb pravil: „Bůh jest laskav vznešeným a zámožným osobám, ale chudobný
člověk bývá vždycky skrácen; i tam v nebi bude snad odstrčen a nanejvýš bude
jen příslušníkem“ Kdož by tak pošetile u sebe smýšlel! Víš snad dobře, že He
rodes měl hojnost vína a drahých pokrmů, že mu pěkná hudba hrála i že dcera
ničemné Herodiady před ním tančila a skákala, aby se srdce jeho rozveselilo? Tento
král s ženou hříšnou užil vůbec mnoho radovánek a -mnoho bezbožných- kousků
provedl. Víš snad také, jak se vedle tehdáž jinému muži, Janu křtiteli? Tento
seděl v žaláři, v němž byl skažený vzduch a žádné svčtlo. Odnikud nekynula mu
naděje k vysvobození. Najednou slyší lidské kroky a rachocení klíčů. Dvéře se
otevřely a — kat vstoupil se svými pacholky nesoucími meč a mísu. Ctnostnému
a'spravedlivému Janu usekli hlavu, položili ji na mísu a nesli Herodiadě. Tak se
s ním dělo a podobně dělo se s mnohými lidmi spravedlivými a šlechetnými.
Myslíš tedy. že byl král Herodes u Boha miláčkem a Jan že byl odstrčen a cpo—
vržen? — Také jsi snad slyšel o boháči, který den co den hodoval skvostně a
kmentem se odíval? Myslíš tedy, že byl též 11Boha miláčkem a že Lazar, ten
vředovatý žebrák u vrat ležící, že byl v nebi také opovržen a nenáviděn? O niko
liv! Bůh jest Otec, jenž bydlí na nebesích. Tam teprv se ukáže patrně, jaký jest
to Otec, ano ukáže se, kdo v skutku jest dítětem Bohu milým a kdo není. Ovšem
námíse zdá, jakoby statky tohoto světa byly mezi lidi rozděleny slepou náhodou a
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tedy nerozumně a neprávě; než ve všem vládne prozřetelnost Boží a Bůh ví dobře,
proč to učinil. Ont z moudrých a často i nepochopitelných příčin připravil někomu
stav nízký a chudobný, jinému stav vyšší a zámožný. Avšak tento stav zámožný
není v skutku tak závisti hoden, jak mnohému nuznému býti se zdá, což dokázati
věcí lehkou by bylo. Proto nač zpozdilcem býti, se nad tím horšiti, když se ti
něco dle vůle nedaří, aneb když musíš nedostatek, nepohodlí a nějaký kříž snášeti
a něco trpěti zde na této zemi? — Hle tuto leží churavý žebrák na hadrovitém
slamniku a má sen o plných bednách zlata, pak o tom, že má mnoho sloužících
okolo sebe, kteří mu pečeně, koláče a víno předkládají a začne pro svou náramnou
radost ze spaní výskat a tak hulákat, že se tím až sám probudí; '— tamto zase
leží ve spaní královský princ, plný zdraví a síly i má sen, že jest nepřátely ob—
klopen a od nich svázán i zděsí se toho, křičí a strachy procitne. Pověz, zdaliž
jest onen žebrák pro ten krátký a radostný sen svůj již velikým pánem, aneb
může-lí proto již za štastného držán býti? A zdaliž jest tento princ pro svůj těžký
a zlý sen nešťastným? Zajisté, že nikoliv; oba zůstávají tím, čím jsou! Tedy
považ: Pozemský život náš jest jako krátký sen; někdo z nás má zde sen radostný,
někdo zase těžký a_smutný. Avšak co vlastně kdo jest a kterak to s ním opravdu
vyhlíží, ukáže se teprv, až se probudí, to jest: až jej smrt vyburácí ze sna života
vezdejšího! —

Protož jest to zpozdilé mluvíti, že by byl Bůh Otcem stranickým a že by
byl někomu otčímem; vždyt dobře víš, že život náš rychle spěchá ku konci a že
všeliká žalost a všeliká radost, zde pomíjí jako ranní pára, —- jako západní červe
nost. Jen se spokoj se stavem, do něhož jsi od Boha povolán a nechtěj toužití po
vznešenosti, v níž by jsi snad do zlého padl. Všickní lidé nemohou v hod
nostech postaveni býti; avšak bezpečněji jest, choditi po nízké zemi, nežli
nahoře po skalách. Bud jen trpělivým, chovej se pokojně a dle vůle Otce
svého; nebo co zde konáme a jak spořádání jsme ve svém svědomí, to jedině není
žádný sen. .

Bůh dá jednomu každému odměnu v jiném životě dle toho, jak věrně zákon
Páně zde plnil a sebe zapíral i jak trpělivě snášel všeliká zde protivenství. Tam
v nebi jest plnost krásy a slávy, radosti a útěchy; tam jest plnost nevýslovné bla
ženosti po celou věčnost. I cokoliv lidé o nebi mluví a jakkoliv si je vyobrazují,
to všecko jest jen jako svítící lampička proti nesmírnému moří světla slunečního.
Pročež duše lidská! pozdvihní se z prachu země a nespokojuj se tím omamujícím
pozlátkem, tou pavučínou časných statků, a radovánek; nebot to jsou věci nestálé,
mizerné a kratičké. — Vzhlední často k nebesům, připomínej sobě to zaslíbené.
dědictví na nebi a jestliže se ti zde na zemi zle vede, buď jen trpěliva a Bohu
Otci svému věrna. — 'Očekávej Pána a ostříhej cest jeho a on vyvýší tě, abys, když
hříšníci zahynou, obdržel zaslíbenou zem, (t. j. vlast nebeskou) dí. (Žalm 36, 34). —

Do nebe máme spěchatí,-co do naší pravé vlasti, avšak to nejde bez mno—
hého boje - proti zlým našim náklonostem. Toho boje a opravdového nama
hání nesproštuje nás ona čest, že jsme dítky Božími. Poslyš, co se jednoho času
přihodilo: „Jistý král jel ve svém skvostném kočáře a spatřiv na cestě žebrácké,
otrhané dítě, usmyslil si, to dítě s sebou domů vzíti a o ně jako o své vlastní se
staratí. Prokazoval mu všemožnou svou laskavost; .ale dítě bylo neposlušné, roz
pustilé a při tom falešné jako mladá lyška. I pomyslil si král: „Budu s tím
chudasem míti trpělivost, snad ještě se změní a se polepší.“ Než dítě mohlo, ale
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nechtělo býti jiné, ačkoliv král pořád dobřejemu činil. Nebylo na něm pozorovati ani
dosti málo vděčnosti a zdvořilosti ku králi, ano spíše mrzutost, nespokojenost, jakoby
se mu nedělalo podle jeho vůle a jakoby mělo právo, všecko pro sebe žádati. —
Král varoval chlapce, po dlouhý čas ho napomínal a mimo to hleděl dvojnásobnou
laskavostí svou nakloniti si srdce jeho, jakoby ho — toho bídáka, potřeboval; a
přece toliko chtěl se ukázati dobrotivým a milosrdným k němu. To všecko ale bylo
nadarmo. — — Co bys příteli-! učinil s tímto chlapcem, kdybys ty byl tím krá
lem? Pověz to zkrátka, co bys s ním učinil? — Avšak ty nejsi tím králem, ný
brž Bůh jest takovým tvým králem a možná, že ty jsi tím nezvedeným dítětem, že
ty dávno již přestupuješ zákony Boží a že již dávný čas chováš se nezdvořile a ne—
vděčně ku králi nejvyššímu, dobrodinci svému. Je—li tomu tak a jestli se brzo ne
polepšíš, nebudeš bydleti v příbytku krále všemohoucího, alebrž budeš vyloučen a
vyobcován. Tot se stane všem nevděčníkům a zlopášníkům, jak se můžeš o tom
dočísti v svatém evandělium u sv. Mat. 25, 41. _

Jestlis pak zapamatoval sobě co bylo nyní povědino,_ jak bys „svůj život
zařídil? Hned když ráno vstaneš, snad bys se nechoval dle spůsobu němých hová
dek, která nejsou rozumem obdařena; ale ty pozdvihneš není-liž pravda? hned mysl
a srdce své k tomu, který tebe stvořil a tebe mnohými milostmi obdařil. Vstana
ráno pomyslí si, jakoby to byl první den života tvého, a jakoby tebe Bůh právě
nyní byl stvořil a na svět povolal. Pak počni říkati vážně a pozorně tato slova:
„Otče náš, jenž jsi na nebesích.“ — Hle jak velikáčest a sláva jestit to
pro tebe, že Boha, toho svrchovaného Pána, nazývati můžeš Otcem, — že z tako—
vého vznešeného rodu pocházíš a že jsi synem (neb dcerou)'Boží. Pročež učiň u sebe
pevné předsevzetí a mír „Láska k Bohu Otci mému jest mi nade všecko. Vždycky
se chci šlechetně a mravně chovati a nechci se dopustiti žádné hanebnosti, žádné
nepravosti, ani v skrytě, ani zjevně, ba ani nechci nic nectného z úst svých vy
pustiti; nebo Otec můj nemohlby se ke mně co k svému dítěti znáti. 011 by mne
musel vyděditi, protože bych mu dělal nečest. Mimo to chci se míti na pozoru,
abych nikdy žádného člověka neurazil a žádného bez příčiny nezarmoutil; nebo Bůh
jest Otec všech lidí a přísně na to hledí, jak s jeho dětmi zacházím, neb jak se
svými spolublížními nakládám.“ — Konečně, když ti někdy nastane den pošmourny'
a nepříjemný, který ti děla trápení, tu si pomyslí: „Jsem zde v cizině a v učení,
nemám zde místa zůstávajícího, ale onoho budoucího hledám“ (Žid. 13, 14.) Musím
zde dříve mnohou zkoušku přestáti, ale až se v otcovském domě, v nebesích usadím,
pak budu míti z toho radost, že jsem zde na zemi mnoho zkusil a mnoho přetrpěl
z lásky k Otci svému. Pročež nespustím se ho nikdy! —-—

(Pokračování příště.)

Slovo o missiích.
Často jsi četl, milý čtenáři, ve „Škole“ o missionářích i missiích. Bylo to

vždy hezké, a jsem přesvědčen, že, byl-li jsi sám někdy jak se patří takové sv.
missie účasten, dosvědčíš, že „Škola“ tyto chválíc nikdy nepřeháněla. Znaje pak
touhu tvou po vědění, nebot osvědčil jsi se býti dobrým žákem Školy, povím ti tu,
čeho jsem se dočetl o těchto missiích v knize napsané od výtečného a horlivého
kněze Jana Nep. Stogra*):

*) „Die Pilgerreise“ od Jana Nep. Stčgra, str. 410.
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Poslání mužů Božích v zákoně starém, aby hlásali Boží vůli, poslání našeho
Spasitele na' tento svět, aby vykoupil pokolení lidské, úloha církve a poslání její
pastýřů, aby přivedli ke spáse duše lidské, jsou zajisté největší a nejdůležitější po
slání missie. Neznačíli ale jméno to pouze řadu věroučných a mravokárných ká
zání, jež v neobyčejné správě duchovní tím způsobem a podobně slavně se konají,
jak poprvé užíval jich slavný missionář vlašsky Pavel Segnerz', a jak potom pozne
náhlu rozšířily se po veškerém katolickém světě; tu jsou pro lid tím, čím pro jedno—
tlivce jsou duchovní cvičení, či tak zvané duchovní exercicie zavedené od sv. Ignáce.

Při těchto posledních jest pak tři hlavité částky pozorovati: samotu, mlčení
a rozjímání.

„Jak rád mluvil bych s lidmi a sdělil jim svá tajná myšlení,“ pravil jednou
Pán k sv. Terešii; „však 'svět činí takový hluk, že lidé nemohou hlasu mého slyšeti;
poněvadž zcela oddaní jsou věcem stvořeným, nenalezám já, jich stvořitel, okamžiku,
kde bych s nimi mluviti mohl.“ ——Ba ovšem, kdo chce hlas Boží slyšeti, ten musi
utéci v samotu. „Ne-li vždy,“ píše sv. Bernard, „tož přece často; ne-li často, tož
přece jednou.“ Kdo opravdově o svém věčném blahu chce přemýšleti, ten aspoň na
krátko musí utéci. z bouřlivého těku tohoto světa, musí srdce své 'zbaviti všech po

zemských myšlení, jimiž obyčejně toto bývá přeplněno. „Přines Bohu srdce prázdné,“
praví týž sv. Bernard muži, jenž od něho svatosti naučiti se chtěl, „přines Bohu
srdce prázdné, aby naplniti je mohl Duch svatý.“ Bez pokoje a tiché samoty nikdy
nepřipravíme se k nečemu velikému. Vůdce jde v pokojík svůj, aby vymyslil sobé
plán k útoku na nepřítele; učenec zavírá se ve svou světnici; básník hledá tichý
život venkovský. Teprvé po čtyřicetidenní samotě obdržel Mojžíš desky zákona.
Skryt v sluji Skalné, ne při větru, ale při tichém vání větérku cítil Eliáš přítomnost
Boží. W poušti stal se Jan kazatelem pokání. Christus sám byl čtyřicet dnů na
poušti před počátkem veřejného svého života; iapoštoly své vodil, jak vypravuje
sv. Marek, časem z města v samotu, aby občerstvil ducha jejich. „Pojdte stranou na
místo pusté a odpočiňte si malička“ (Mark. 6, 81). A tak i my nic velikého nedo
kážeme, nezhotovíme-li si k tomu plán v tiché samotě a při pohrouženosti ducha,
neozbrojíme-li se dříve duchovní zbraní a nepřipravíme—li se v čas pokoje k válce.

Vysoce postavený důstojník dvora císaře Ferdinanda II. konal jednou v jedné
koleji duchovní cvičení; nebot touha po, věčné blaženosti jest tak dobře potřebna,
šlechtici ode dvora, vojínu udatnému, jako každému jinému. Aby nebyl vytrhován
poručil, by mu po čas exercicií podřízení jeho žádných zpráv nepřinášeli. Tu však
mu přinesou psaní, jež zrovna přišlo od samého císaře pána. Důstojník však psaní
neotevřel, ale položil ho stranou se slovy: Nyní mám řízení s větším pánem, s nej
vyšším, nesmrtelným císařem nebes a země.

V pravdě poučný příklad, jehož bychom měli následovati, když v tiché sa
motě myšlénky na naše světské starosti a záležitosti jako nějaké listy z ciziny na
nás dorážejí. Nemáme jim dáti přístupu; nyní máme něco důležitějšího na práci
a řízení s pánem největším, jemuž přede vším náleží přednost.

Ze vnější a vnitřní samotou musíme nutně spojovati i mlčení. Jazykem do
pouštíme se tolika hříchů, že ho sv. Jahub jmenuje „světem plné nespravedlnosti“
(Jac. 3, 6.); není tedy slušné, abychom za pokání ho aspoň krátký čas na uzdě
drželi? V mlčení a v tichosti přibírá duše více pobožnosti a cnosti, a vniká v hlu
boký, skrytý smysl písma svatého a Božího; v mlčení nachází cit lítosti a pramen

slzí, jež nám tak potřebny jsou, aby obmyly srdce naše od každé skvrny hříchu;
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v mlčení může, dle výroku Ducha sv. ve vší trpělivosti a naději očekávati spasení
Boží, útěchy a navštívení Jeho milosti. Ostatně to není nic tak lehkého, jak se zdá,
jazyk svůj po nějaký čas z úplna na uzdě držeti. Jest to obětí lásky, již Bohu při
náším. Ne nucením, ne přísnou povinností jsem k tomu zavázán. Což má býti ta
láska má k Pánu tak nepatrnou, že ve věci tak malicherné bych Bohu svému nebyl
věren? Jakým zahanbením by to bylo pro mne, jak zřejmou známkou slabosti ne

uvěřitelné, kdybych z lásky k Ježíši neměl tolik síly a mužné povahy, že bych kra
tičký čas nevydržel v mlčení a, v samotě.

Jistý o své věčné blaho velmi starostlivý muž utekl se v samotu, však cítil
se tu velmi zkormouceným; přirozenost jeho příčila se tomu hrobovému tichu, a ani
jedna dobrá myšlenka mu nenapadla; duch jeho byl tak vypráhlý jako země bez
vody, hodiny zdály se mu býti věčnosti. Tu pošeptal mu duch temnosti: Blázne! tak
odloučen, tak opuštěn, tak zbaven vší útěchy Božské i lidské! — Však sluha Bož
nedal se másti tímto hlasem pokušení. Pamětliv, že přirozenost sice musí bojovati,
nikoliv ale zvítěziti, a že vytrvalost jest korunou všech dobrých skutků, zvolal:
Stojím zde z lásky mého Ježíše a bráním stěny své poustevny. V pravdě, mužné
slovo! Zajisté byla to pevnost 'větší ceny před Bohem, než kdyby se bylo muži
tomuto dostalo vší sladkosti a útěchy duševně, čehož nezřídka při príležitostech po
dobných mnohým se dostavá.

Co pak při duchovních cvičeních jednotlivců tak důležitou jest pomůckou
k jich se zdaření, toho hledí se při missiích tím docíliti, že lid aspoň po několik
hodin svých denních prací a vyražení se vzdaluje, a tento čas v kostele na mo
dlitbách, v mlčení, aneb aspoň _u .vniterné samotě tráví.

Tak se to má i s rozjímáním. Jednotlivec nalezá ve vykonávání této vni
terné modlitby ono světlo, jež Duch sv. mu bezprostředně v srdce jeho vlévá.
Poznává, že tichy tento čas est pro něho dny spasení. Poznává, že Bůh
v čase tomto ničeho jiného od něho nežádá, a že vše jiné před ním ceny nemá,
nebot vůle Boží jest člověku zákonem nejvyšším. Poznává, že čas který tak Bohu
obětuje, pro jeho ostatní práce povinné není ztracen, ale že 5 tohoto pramene později
zdar a požehnání na jeho budoucí činnost vnější poply'ne. Poznává, že tato cvičeni
nábožná jako jsou prvými, mohou býti i posledními. Poznává, že milosti této jen
málo lidem se dostává, jak poznati může snadno i z povrchného pohledu na tento
svět a jeho shon. Poznává, že zatracenec by vypukl v hlasitý jásot, kdyby mu da
rováno bylo osm dnů, jichž upotřebením by se mohl vyprostiti z muk pckelných
a trápení věčných, jimiž by království nebeské mocí k sobě přitáhl. Poznává, že
blažení by rádi se sřekli osm dnů radostí rajských, kdyby jim dovoleno bylo v čase
tom tolikéž stupnů slávy věčné si zasloužiti, a pak nevyslovitelně blaženější zvýše
ných radostí blaženosti požívati. Konečně poznává, že na použití času tohoto snad
i jeho blaho věčné závisí, že snad jest prvním členem v řetězu jeho věčného milosti
vého vyvolení, že míra milosti na úplné odanosti našeho srdce závisí, že duše naše
proto má býti jako list bilého papíru, na němž napíše Duch Boží, co od nás chce
a co ne, a že tudyž na množství zápalu našeho a věrnosti naší v tomto času milostí
i množství zdaru a požehnání závisí.

Vše to, co jednotlivec na modlitbách a v tiché sebranosti poznavá, má býti
zřejmé lidu hlásaným slovem Božím, a vidno z toho, že missie jest jakoby náhradou"
za cvičení duchovní, jichž jinak jen malý počet lidí se 'může súčastniti. Ovšem ne
přednáší se o missích žádné jiné učení, než to, které věřící lid na každou neděli
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z úst svého horlivého duchovního správce slyší; 'a přece jaký tu převeliký rozdil?
Nehledě k tomu, že již půvab novoty, cizích, neobyčejných kazatelů slyšeti a viděti,
mnohou slavnost, jež jinak nikdy se nekoná, lid láká; juž i předměty samy, způsob,
jakým se výkládají, a konečně posloupnost a souvislost jsou zcela na místě, aby ob
jevily nám křesťanství v celé jeho kráse, 1 aby jak horlivost náboženskou znova oži
vily, tak iducha kajicnosti a bázně Boží vzbudily. Ěečí jednoduchou přednášejí se tu
ve výtahu nejhlubší a největší pravdy náboženské. Missionář ukazuje tu na původ
člověka, by ho upamatoval, že duše jeho jest dech Boží a tělo chrámem Ducha sv.
Ukazuje mu účel jeho bytí, krátký běh jeho života, kterýž v čase jenom pouhým jest
bodem jako čas pouhým bodem ve věčnosti. Vede ho v duchu k jeho smrtelnému
lůžku, a odtud před soudnou stolici, kde rozhodnut bude osud jeho pro věčnost.
Potom rozvinuje onen druhý soud na konci světa, kde vše, i to nejtajnější bude
zjeveno, sestupuje s ním až ku branám pekla, a okazuje mu zde v moři plamenném
to. místo, jež by zasluhoval pro hříchy své. Při vycházení z tohoto místa hrůzy vede
třesoucího se na Kalvarii, kde vidí, kterak Ježíš vstupuje mezi něho a Otec rozhně
vaného, jak béře na sebe muky smrti, aby nás vykoupil, jak krev jeho smývá hříchy
světa, jak smilování jeho jest nekonečné. Při pohledu tom dostává hříšník odvahy,
jeho slzi tekou, a v osudu Majdaleny a syna marnotratného nachází svůj vlastní
obraz a jest takto potěšen pln důvěry, že konečně se odvažuje pozdvihnouti zraku
k nebi a pozorovati to štěstí, jehož by změnou života a pokáním dosáhnouti mohl.
Pováží-li pak se ještě, že praktickým cvičením lid se tu poučuje o povinnostech všech
stavů, o používání spasitelných prostředků, o účincích milosti, o cestách ku spasení;
tu pochopíme, proč missie tak dobře otřese duší hříšníka jako nábožného, proč pohne
ji až k hlasitému štkání; tu pochopíme, proč bázní přestrašen, bolestí pokořen, však
nádějí opět posilněn a pohnut láskou hříšník konečně se rozhodne odtrhnouti se od
hříchu, činiti pokání, státi se novým, lepším člověkem, a žíti od té doby Bohu a nebi. *)

Při jedné missii obrátila. se jistá hříšnice, a zcela rozhodně zřekla se
smutného svého poměru, v němž s nebezpečím věčného zatracení tak dlouho a tak
neštastně byla živa. Muž, jemuž byla vyrvána, proto tak se rozvzteklil, že uzavřel
missionáře zavražditi. Ostrou dýkou opatřen šel do kostela, aby po kázání našel pří
ležitost k vykonání černého činu svého. Ale mocí slova Božího, líčením věčnosti
&nebezpečenství snadné záhuby, jestliže člověk s pokáním ustavičně odkládá a nedbá
na milující a hledající hlás Boží, byl tak dojat, že bezprostředně po kázání si přál
u missionáře se vyzpovídati. S radostí byl tento k tomu hotov, a odvedl ho stranou
do zpovědnice. Tu vytáhl divoký ten muž nabroušenou dýku a pravil: To jest první
můj hřích, že jsem tě chtěl touto dýkou, kterou ti tu odevzdám, dnes zavražditi.

Slavný mravokárce francouský, jehož pozůstalé spisy dokazují, že nenacházel
slov pro ohnivě své nadšení, P. Guyon, měl to zvláštní nadání, svých posluchačů
tak mocně dojmouti, že pláče zdržeti se nemohli. Jistý důstojník jenž to dobře věděl
ze zkušenosti, nebot vojáci často a rádi účastnili se po čas jeho missie, přemluvil
starého strážmistra, jenž u pluku znám byl pro svou příkrou, hrubou povahu & zdán
livou necitelnost, aby s ním šel na kázání a připojil: „Uhlídáš, že nebudeš moci od
olati a zdržeti se pláče;“ kterým slovům starý se ovšem vysmál. Mezi uchvacující
přednáškou missionáře pozoroval důstojník svého strážmistra a když viděl, že juž
tahy ve tváři jeho se mění, že kousá se juž ve rty, ano že mu slza kane po tváří,

") Viz Mae—Carthy-ovo navedení ]: misaii.
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tu pošeptal mu po vojansku, ovšem ne příliš příkladně: „U čerta, ty pláčeš ?“ ;
Strážmistr odvětil: „Tu taky aby čert neplakall“

Po jiné missii navštívil kazatel protestantského pastora, jenž rozhorlen mu
svou nelibost nad ní dal znáti, právě, že formálnosti její jsou jen na podívanou, po
hnutí že je plamen brzy uhasínající atd. atd. Co pak ale řeknete, pane pastore, když
vám dám zvučného důkazu o působnosti této missie? — Nuž tedy patřte zde tento
měšec s těmi zvučnými penězi. Ty peníze, jsou majetek váš, jenž vám byl odcizen.
Missie probudila svědomí; peníze mi byly dány, abych vám je vrátil. ——-To ovšem,
di pastor, jest něco jiného. Ach bylo by přáti, abychom i my měli tak účinného
prestředku k probuzení svědomí! —

Ze všeho toho snadno poznáme, proč se schází lid tak rád, když někde se
koná missie, proč obyčejně jest takový nával ke zpovědnicím, proč zbožní venkované
často celou noc v kostele ztrávj, jen aby našli příležitost smířiti se s Bohem. V So
lothurně zjednala si při takové příležitosti manželka měšťanova učitele, aby jí časně
ráno otevřel kostel; ještě za temna to tento učinil; když ale se svítilnou vstoupili do
kostela, bylo u zpovědnic juž plno lidí. Dobré ty lidičky dostaly se do kostela
po řebříků oknem.

Aby však takých účinkův a tak hojného ovoce docílili, musejí 'býti missi
onáři 'mužové ducha apoštolského, kteří nehledají ničeho jiného než království Boží
a spasení duší nesmrtelných, a kteří celou tu důležitost svého vznešeného povolání
dobře pochopili. — Jednou šel kazatel na kazatelnici; tu ale vyvedl chlapec, jenž
ho vedl. nějakou nemotornost, a kazatel rozhvrlen v nevoli ho udeřil, tak že to
mohl lid viděti. Za minutu potom pravil s kazatelny: „Učte se ode mne, neboť
jsem tichý a pokorný duchem.“ — Jindy zase byla v jednom městě ve Francii po
ostrém kázání hostina, při které kazatel byl velmi rozmarný a žertovný. Tu pra
vila k němu jedna též přítomná dáma: „Kázáním Vašností jste polekal svědomí
mé; teď 11oběda však je zase uspokojujetef' — Žádná velká poklona, ale skryta jest
v ní přísna pravda. Když pak se konají missíe jak se patří, tu nikdy nezůstanou
bez Božího požehnání, ovoce jejich budou velké a trvalé a památka zůstane v po
žehnání. Bohu' díky, čas náš poznal m'čemnost a jalovost těch námitek, jež dříve
tak často činěny byly proti nim, čas náš cítí potřebu take někdy mimořádných

užiti prostředkův, aby ve víře ustydlý lid křestanský opět k sebevědomí přiveden
byl, a pochopuje ten veliký duševný pr,ospěch jejž živé slovo Boží v tak hojné
přináší míře.

Nedávno stalo se, že muž jenž zprvu jenom s odporem missii přítomen
byl, tak se přesvědčil o důležitosti její v polepšování pokolení lídského, že neváhal
po ukončení jejím složiti kapitál, z jehož úroků umožněno bylo častější její opako—
vání. — Dojemnější ještě jest událost ze života jednoho muže v Elsasích rodu
nízkého. Jsa ještě mladíkem přítomen byl sv. missii, a byl tak pro ní zaujat, že
vzbudilo se v něm přání založiti nadání k častějšímu jejímu konání. Byl však
chud; a tu přimělo ho jeho horoucí přání ke skutku hrdinému. Zaprodal se totiž,
nevím juž, zdá-li dva neb třikráte, což v Elsasích znamená tolik, že za peníze vzal
na sebe povinnost vojenskou za jiné. Peníze tyto pak tak dlouho schraňoval, až
bych sto založiti z nich zamýšlené nadání.
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Důvěrný hovor ve škole Pane.
2. Nápodobení nejsvětějšihoSrdce Ježíšova jest k spasení nutno.

1. Ježíš: Synu, jednoho jest především potřebí, abys spasil svou duši; neb
tato-li ztracena, vše ztraceno; tato-li spasena, vše spaseno. Nespasíš ale duše své,
nenápodobíš-li Srdce mého, „neb kteréž předzvěděl i předzřídil aby byly připodobněni
obrazu Syna jeho.“ (Řím. 8, 29.) Který ale jest ten obraz Syna Božího, jemuž se
mají všickni, jenž chtějí přijíti k spasení, připodobniti, není-li to srdce Ježíšovo?
Všickni nemohou nápodobiti mé zevnější skutky aniž lze člověku tvořiti zázraky,
které jsem já. činil; také nedovoluje všem rozličnost stavu přijmouti. způsob života
mého. Ale všickni velcí i-malí, učení a neučení — všickni jakéhokoliv stavu mohou
a mají nápodobiti smýšlení Srdce mého. Chceš-li tedy věčně býti spasen, připodobni
se Srdci mému a přijmi smýšlení Srdce mého.

2. Třebas rozdal všecky své statky mezi chudé, podrobil tělo své nejtužšímu
pokání, věděl všecka tajemství a činil nejdivnější zázraky: nebylo-by ale srdce tvé
podobno Srdci mému, ničím bys nebyl aniž by ti to co prospělo. Dle podobnosti
srdce tvého se Srdcem mým budeš souzen a rozhodne se tvůj osud pro věčnost.
Množí mi řeknou v' den soudný: „Pane, což jsme neprorokovali, dáblů nevymítali
a nečinily zázraků ve jmenu Tvém ?“ Já však odpovím jim: „Neznám vás“. „Nevi
díte ran které jste mi učinili? neznáte boku, které jste prokláli, který pro vás byl
otevřen, do něhož jste přec nechtěli dojíti? Ničehož ti neprospěje, cožkoliv činíš,
nečiníš-li toho dle srdce mého.“

3. Ani zevnitřní záře zbožnosti ani pobožnost a posvěcení srdce nečiní člo—
věka opravdě dobrým a mně milým. Jen potud pojistíš spasení své, pokud srdce tvé
Srdci mému připodobníš. Čiň pro spásu svou dle možností, neb kde jde o věčnost,
není žádná starost příliš veliká. V smrti nahlídneš, že vše, co činíš, jest ztraceno,
nevztahuješ-li toho na mne a_své spasení. Důležito nejvýš tvé spasení, věz, že ná—
podobení Srdce mého rovněž jest důležito. .

4. Učení/c: O věčného spasení duší! Ty jsi to jedno mně nanejvýš potřebné.
Neb proč jsem natom světě, než abych spasil duši svou? Proč jsem vykoupen,
tolika prostředky ozbrojen, tolika dobrodiními obsypán, než abych snáze a přijemněji
spasil duši svou? Než ——posud jsem se tohoto díla upřímně neuchopil, proněž jsem
postaven na svět tento. Ač vykoupen učinil jsem se ostrokem & sice ještě bídnějším
a zahynul jsem zneužíváním právě těch prostředků a dobrodiní, jimiž bych tak snadno
mohl býti štasten a blažen. O Pane a Bože! Tys mohl ve vší spravedlnosti dopustiti,
abych věčně ztracen věčného trápení snášeti musel, jak jsem toho svou zlobou
a z neužíváním Tvých milostí zasloužil. Že jsi ale v neskonečné [dobrotě Srdce
svého toho nedopustil, nýbrž spíše novým a nesmírným dobrodiním mě naučil nyní
vážiti sobě a milovati věčné spasení duše mé, nechci býti více nevděčným aniž chci
více duši svou vydati v nebezpečenství věčného zahynutí. Proto si beru před sebe
a slibuji Ti spolupůsobiti s milostnými úmysly Srdce Tvého, jež duši mou štastnou
a. blaženou chce učiniti.

3. Naše všecka dokonalost záleží na nápodobeni Srdce Ježíšova:
1. Ježíš : Synu, tvoje celá dokonalost záleží na tvé podobnosti s Božským

Srdcem mým; nebot jest Srdce mé, Srdce Slova Božího, vzorem všech ctností, jest
svatost sama. Kdožkoliv tedy napodobí Srdce mé, napodobí Boha, svého Vykupitele
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t. j. svatost samu. Že ale jest Srdce mé obrazem dokonalosti a pramenem všech
milostí, musíš se od mého Srdce učiti, co 'ti jest činiti k svému posvěcení a musíš
tak vážiti z něho sílu k vykonání. Chceš-li tedy býti dokonalen, nápodobi Srdce
mé: čím mu podobnějším jsi, tím jsi dokonalejším.—

2. Mé srdce jest pokorno; pokora ale jest základem pravé svatosti. Neučíš-li
se pokoře od Srdce mého, nikdy nedosáhneš této ctnosti; budeš ji znáti jen dle
jmena. Chceš-li vystavěti stavení své dokonalosti na jiném základě, nepotrvá ale
sesuje se při nejmenším zavanutí. Mé srdce jest dále plno mírnosti a lásky; láska
ale jest dokonalá svatost. A nikdy neroznití se pravá láska v srdci tvém, není-li
tímtéž obrazem lásky roznícena, kterýmž mé hoří. Běda tobě, hoří-li cizí oheň
v srdci tvém! Budeš sice milovati ale ke své záhubě.

3. Nikdy nedojdeš důkladné cnosti ani dosáhneš pravé svatosti leč v nápo
dobení Srdce mého. Byt bys sebe větší známky cnosti_na jevo dával a sebe nábožnějším
se zdál býti, nenápodobíš-li Srdce mé, nebude všecka tvoje nábožnost než nezpůsobná
larva. Nemáš k očekávání žádné dokonalosti, nevezmeš-li sobě Srdce mé za vzor.

4. Tak bylo od počátku světa. Neb bylo v st. zákoně předřečeno a zvě
stováno, jaké bude jedenkráte Srdce mě a nikdo nebyl připočtěn mezi vyvolené, jenž
neměl vlastností mého budoucího Srdce ve svém srdci vyryty. A od založení církve
až do této doby bylo Srdce mé vždy posvěcením apoštolů, silou mučedníků, vytrva
lost vyznávačů, čistotou panen, statečností spravedlných, slovem, dokonalosti všech
svatých. Pročež zmuž se synu! následuj Srdce mé, kamžkoliv vede. Čím blíže je
následuje, tím blíže dojdeš úplné dokonalostí. Dokonalé vyplnění celého zákona a vší
svatosti závisí na napodobení Srdce mého. Jistým znamením předurčení k blaženosti
jest pevná snaha nápodobiti Srdce mé.

5. Učeník: O sladký Ježíši, pramene života a milostí! povzbud mne a pomoz
bych Srdce Tvé, tento obraz cnosti a svatosti poznal a nápodobnil. Osvobod srdce
mé od klamu a všeliké překážky, abych Tě s upřímným a čistým úmyslem vyhle
dával, smýšlení Srdce Tvého přijal, a Tobě se žcela spodobnil. Ach Bože! jak málo
jest srdce mé podobno Tvému! jak málo jsem se posud vynasnažoval život Srdce
Tvého v životě svém vyjeviti. O kéž bych ničehož byl neučinil, abych srdce svého
od Tvého neodloučil! O slepota! o pošetilosti duše mé! Smiluj se nade mnou nej
dobrotivější Ježíši, smiluj se nade mnou dle velkého milosrdenství Srdce svého! Jak
mnozí nežili tak dlouho a neměli tolik prostředků a posvětili se přece stavše se hor
livými učenníky Srdce Tvého! a já, já sotva započav pracovati na posvěcení svém
jsem posud hříšníkem. Čas již o Pane, čas, abych tak dlouho zanedbané dílo svého
posvěcení přísně začal. Útěchou a podnětem jest mi myšlenka: ještě se mohu po

světitikještě mohu býti učenníkem Srdce Tvého ještě se mohu ozdobiti utěšeným
znamením vyvolení. Vzpřím mne, o nejlepší Ježíši! pomoz mi, vzmuž mne: — —
viz, nyní začínám. '

l N

Zařizování bratrství nových a obnovování
časem již zašlých.

1. Při zařizování nového bratrství jest vždy tenpořádek pozorovati, (jak
to již častěji jsme řekli), aby duchovní správce napřed o schválení či dovolení toho
bratrství u svého biskupa se ušel; pak teprv na základě biskupského svolení jest třeba
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o diplom aggregační žádati u arcibratrstva tohož jmena, což ale obyčejně biskupský
ordinariát sám ochotně činívá. Některá bratrstva ale, vlastně řečeno „zbožné
spolky“ mohou od biskupů samých zařízeny býti a proto k uvádění jich ve farnostech
toliko jejich vědomosti o tom třeba a sice: 1. Spolek Leopoldinký, k podporo—
vání missií v severní Americe; 2. Spolek Mariánský pro missie vnitřní Afriky;
3. Dědictvo sv. Jana Nep. k rozšiřování dobrých českých kněh; 4. Spolek (obyčejně
jmenováno „bratrstvo) živého růžence; 5. Spolek Dědictví Kristova k vykupování
pohanských dětí; 6. Spolek „nepoškvrněného Početí Panny Marie“ k podporování
katolíků v řísi turecké.

Dle zákona spolčování od 15. listopadu 1867, kterému i katolická zbožná
bratrstva podrobena jsou, jest při novém zařizování každého bratrstva neb spolku
mimo uvedeného církevního dovolení i toto potřeba: aby se státnímu zastupitelstvu
ohlásilo (nikoli o dovolení žádalo, an spolek zařizovati dle téhož zákona každému
volno jest) zřízení toho spolku, stanovy, předseda a místo shromažďování. Zastu

pitelstvo státní může obmýšlený spolek v době čtyr neděl zakázati, udajíc zároveň
příčiny, proč?; proti takovému zákazu může se odvolati v době 60 dní k ministerstvu
vnitra. Neučinilo-li zastupitelstvo státní žádného zákazu ve lhutě 4 neděl, může
spolek činnost svou ihned započati. *) Na bratrstva ale již dřív zřízená vztahuje se
tento zákon toliko v pádu, že by své stanovy změnila.

2. Jak se obnovují neb z novu zřizují bratrstva již zašlá? Pozorování hodno
jest, že bratrstva, jež církev sv. toliko pravomocně zřizuje a jim i duchovních mi
lostí — odpustků, privilegovaných oltářů ap. — poskytuje, jedině “od ní samé
právně zrušena býti mohou. Zákonům světským podléhají nyní toliko co spolky
občanů a proto ovšem, kdyby jejich činnost říši záhubnou se stala, od světské moci
zakázána býti mohou. Takových bratrstev církevních, státu škodných není a nebude.
— V miulých časích zašly ale z rozličných příčin mnohé katolické spolky, bud
částečně, bud úplně, aniž by od moci duchovní — od biskupů — byly zrušeny
Zašel-li takto při některém chrámu Páně neb klášteru spolek částečně a má—liaspoň
jediného ouda ještě na živé, tu třeba správci duchovnímu, aneb osobě od něho
splnomocněné, toliko onoho zanikajícího bratrstva se uchopiti, do seznam oudů nové
přijímati a takto v život opět uvésti spolek, který vlastně ještě nevyhasl. Knot
shasinající rozžhal se.

Jinak jest to, když bratrstvo někde řádně zavedené a církevní mocí nikdy
nezrušené nicméně vyhaslo. Tu jsou dva pády možny, a sice, že

a) při chrámu neb klášteru, kde bratrství řádně či kanonicky zřízené bývalo, jeho
stanovy, úplně a zřetelně se nacházejí. Pak jest třeba k novuzřízení jeho
toliko příslušícímu biskupu to oznámiti, a bratrství ihned v bývalém způsobu
uvésti a řídíti.

b) Jest-li ale listina zařizovací a stanovy zašlého bratrstva najíti se nedají, pak
musí se bratrstvo jako z novu zříditi způsobem již známým, totiž předně od
svého biskupa svolení se vyžádat, na základě kterého se hlásí bud bisk. úřad
aneb farář sám o diplom aggregační u arcibratrstva, a konečně se zařízení
bratrstva, jeho stanovy, představený a místo shromáždování zemskému zastu

*) Nedomnívame se, že by zbožná bratrstva od státu rakouského na základě nynějších zákonů

kde byla zakázána., uveřejňujeme to ale, aby se všem možným nepříjemnostem hned na
počátku vyhnulo.

14
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pitelství ve známost uvede. Čeho dále šetřiti potřeba, jest, že stejná bra
trstva, tohotéž jmena a účelu, v jednom místě více než jedno nesmějí býti,
musí aspoň 1 hodinu od sebe vzdálena býti. Vyjmuto jest toliko bratrstvo
„nejsv. Svátosti“, „křesťanskéhoučení“, „nejsv. Srdce Ježíšova“ a odbory či filiálky
arcibratrstva „útěchy duším v očistci“. (Dle papež. usnešení od 23. srp. 1861.)

Oživování bratrství starých na místech, kde již zašla, jest zajisté jeden
z nehlavnějších prostředků, zbožnost našich předků, kterou nyní bohužel sotva dle
jmena známe, z hrobu vyvolati a ve.společnosti lidské udomácnčti. Duchovní
správce, který se o to zasazuje, najde zajisté u svých velepastýřů té nejmožnější
podpory. Nebot on je tím spůsobem nejpříhodněj podporuje, jejichž snaha zajisté
všech jest: všechny milosti a výsady apoštolské Stolice, jež v běhu nepříznivých
časů zanikly,_ obnoviti, . lidu věřícímu přístupny učiniti, jak to vyslovil vele
krásně 'nejdůst. kníže-arcibiskup Olomoucký v oběžníku na duchovenstvo arcidiec.
od 25. dubna 1863 mluvě hned z počátku: „K “řízení této arcidiecese, ač při záslu
hách nerovných, nevyzpytatelnou Boží prozřetelnosti radou, postaveni jsouce, když
jsme poznali, že záležitost privilegií apoštolských a bratrstev, jež dříve v této arci
diecesi veleutěšeně kvetla, nepříznivých časů osudy na nejvýš skracena, ba v nivec
takřka uvedena byla, zároveň ale an dobře víme, že k obnovení a pěstování kře—
stanské zbožnosti, nyní bohužel již příliš kleslé, zvlášt mezi věřícím lidem výdatněj
šího léku není onoho, který poskytují zbožná bratrstva obecného lidu; zaujímá
sotva co více pastýřské 'naš'e péče a starosti, jako aby tato vele
důležitá záležitost se uvedla v patříčný církevní pořádek a ke sta
robylému nejživějšímu rozkvětu, v jakém se v této části Hospodi
nova stádce dříve velebně ukazovala. (viacquz'dmagz'spastorales Nostras
c'wras occupam't atgue solzbz'tudz'nes, quam grambsz'mz' hujus negotz'i z'n debz'tum or—
dinem ecclcsz'astz'cum atquc prestz'num, quo z'n hac Domz'nz'cac gregz's portione re
splenaluz't olz'm vegetz'ssz'mum florem restabz'lz'tzb.) — Pro velikou důležitost, již
mají zbožná bratrstva právé v nynější době, patrno, proč nejdůstojnější vele—
pastýřové česko-moravští náš list spolkový „Škola Božského Srdce Páně,“ blaho
šklonnč schválili a adporučili, co při této příležitosti slušno uveřejniti.

Tak dí'kurenda konsistoře Olomoucké od 24. pros. 1867: „Veleb. duchovenstvu
arcidiec. — ve známost uvádíme, če nejdůst. J. Arcib. Výsost žádané schválení netoliko
nejmilostivěji udělila, ale i nařídila, aby řečenému listu obzvláštní pozornost vel. du
chovenstva se vymohla a on příznivosti tohotéž vel. duchovenstva úsilně se odporoučel“.
(_ insz'nuamus, Rosmam. Suam Arch'z'ep. Celsz'tudz'mmsub ddto. 11. Decembrz's a. c. N.
0. 1385 non modo petz'tam approbatz'onem gratibsz'ssíme concesszšsse,verum etz'am dz'ctz's
pagz'm's specmlcm attentionem Vener. Llerz' rcguz'rendam, casgue eiusdem Vener. Clem'
favorz'bus z'mpensecommendandas mandasse. ) ——Budějovický nejdůst. biskp. ordina
riat dí v kurendě od 4. pros. 1867: „Oučel nábožného časopisu tohoto („Škola“)
směřuje k rozšíření círk. bratrstev a tudyž k rozmnožení církevního smýšlení a ná
božného vzdělání. Že církevní spolky veliký mají vplyv a vliv i na mravnost lidu,
leží na jevu a mnohonásobnou zkušeností jest stvrzeno. V tom časopise najde du
chovní pastýř vše, čehož jest mu třeba věděti o kterémkoli bratrstvu, bud že již
v osadě jeho jest zaraženo aneb že se má teprv zaříditi. Zbožnému pak našemu
lidu a zvláště těm'osobám, kteréž jsou se některému bratrstvu přivtělily, poskytuje
časopis tento velmi prospěšné a příjemné čtení. Za tou příčinou jej schvalujeme
.. ———“. Podobně jej i schválil a odporučil nejdůstoj. bisk. ordinariát Brněnský
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a kníž.-arcb. Pražský; a nejdůstojnější pan biskup Litoměřický měl tu milost, list
náš spolkový, jak jsme se později dozvěděli, sám při duchovních cvičeních m. r.
svému veleb. duchovenstvu' odporučiti. Veledůstojná bisk. konsistoř Kralohradská
ale vyslovila se o časopisu našem a spolu i o věci jím zastoupené výnosem od
5. prosince 1867, jak následuje, což i povinni jsme našim pl. t. spolupracavníkům
a čtenářům, ve známost uvésti: „Dosud vyšlá čísla v obsahu bohatá dávají velepo
těšující důkaz o upřímné snaze, dosící cílu sobě vytknutého ke cti Boží a ke spasení
pilných čtenářů a spoluúčastníků. Zejmena jest tento s obzvláštní obezřetností
a láskyplnou horlivostí spravovány časopis spolkový ve vysokém stupni způsobným,
aby katolické sebevědomí ve všech spolcích a skrze tyto v dalších křesťanských
kruzích probudil a oživil, k dětinné úctě nejsvětějšího Srdce Ježíšova pobídnul
a k rozšíření apoštolátu modlitby, který se nad míru prospěšným dosvědčuje, přispí
vati. Protož zasluhuje nerozdělené pozornosti všech duch. správců, kteří v něm na
lezou mnoho látky k prospěšnému vedení zbožných spolků již stávajících aneb teprv
příště zařízených a sebe samy na srdečných, zbožnosti o křesťanskou láskou pla
noucích pojednáních a návodech občerství a vzdělají. — Biskupské konsistorium vidí
se tudyž vedeno, jmenovaný měsíčný list vysoce—a veledůstojněmu duchovenstvu
a skrze ně učitelstvu, spolkům a všem zbožným věřícím nejsnažněji oddoručiti. —“
Jsme povinni, a neopomineme toho, často z celého srdce se modliti „Pán Bůh
zaplať !“ nejdůstojnějším velepastýřům našim, že porozumíce naší snaze, slovem
i skutkem nás tak milostivě podporují. Ukládá nám ale toto nád míru shovívavé
a příznivé odporučení tu povinnost, abychom na cestě již ražené s pomocí Boží co
den obezřetněji a důsledněji kráčejíce, odporučení toho opravdu hodnými se stali,
o což seč sil stačí se vynasnažiti chceme.

Ze jmenovaných již zašlých bratrství, která by se nyní s prospěchem znovu
zříditi mohla, uveřejňujeme předně'slavné druhdy bratrstvo „nejsv. Rodičky Boží
a bolestné Matky Panny Marie“, v klášt. kostele Nanebevzetí P. M. v Polici nad
Met. již 1592 začaté a 1666 stvrzené.

v—Mzwfo

Bratrstvo nejbolestnějši P. Marie.
(v chrámu kláštera Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují.)

Stanovy.
g. 1. Jakož všech jiných mezi věrnými křesťany ke cti blahoslavené Rodičky

Boží založených bratrství cíl a konec k tomu směřuje, aby se čest a sláva Boží
a nejsvětější Marie Panny rozmnožovala a lidé se jak k—modlitbám tak i k jiným
pobožnostem a skutkům*vzbuzovali: tak i tohoto bratrstva bolestné Panny Marie
pod křížem nejhlavnější cíl a účel jest: památka hořk'ého umučení Páně a nejsvě-
tější Rodičky jeho. A protož kdožbykoliv žádal k tomuto bratrstvu přivtělen a při
pojen býti, má horlivě slávu Boží v památce jeho svatého umučení a čest nejsvětější
Panny v památce její bolesti pod křížem vyhledávati, o spasení duše sve se starati
a nejen sebe sama ale iblížního zvláště pak domácích svých ke všem dobrým
cnostem a skutkům vzbuzovati a napomínati.

5. 2. Že ale taká bratrská společnost všech křesťanských chvalitebných
mravů a cností školou býti má, proto mají především bratři společnou lásku, čest

14*
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a svomost vespolek zachovávati, všelikého rouhání, hněvu, pomlouvání, svárů, různic,
zlořečení, her neslušných, povyků, ožralství a jiných zlých skutkův podlé možnosti
křehkosti lidské se varovati a jak se na věrné a pobožné syny též matky Panny
Marie sluší, doma i venku, v městě i ve vsích a kdekoliv dobrý příklad na sobě
poctivými a chvalitebnými ohyčeji a mravy dávati budou, aby takto jiní lidé k ta
kovému bratrstvu a společnosti pohnutí a přivedeni býti mohli. (Téhož bratrstva
přední správce a rektor perpetuus (ustavičný) bude J. M. dědičný Pán opat Bru—
nevský na Brumově a Polici, a jemu přidáni budou podříditel, 2 přísedící, (se
kretáři, 6 neb 12 rádců, opatrovníků atd. A ti všickni mimo J. M. Pána praesi
denta nebo voliti nebo obnovovati se budou a jim pak ode všech bratří náležitá čest
a poctivost a ve věcech bratrstva se dotýkajících poslušnost činěna a zachována
býti má. Naproti tomu mají oni vyvolení chvalitebným chováním a příkladnými
mravy se stkvíti, aby tím každý k pobožnému životu zapálen a všemohoucí
Bůh oslaven byl.)

5. 3. Kdožbykoliv do řečeného bratrstva přijat býti žádal, má napřed jeden
neb dva měsíce dle hodnosti nejprvé od starších jednomu k tomu nařízenému na
učení odevzdán a poručen býti. Po čemž má v den ustanovený k sv. zpovědi při
stoupiti a potom velebnou Svátost oltářní, vyznání víry katolické dle vydání sv.
sněmu Tridenského vykonati, blahoslavené RodičcejPáně modlitbou: „sv. Maria“ se
zasnoubiti; též na znamení lásky nejsvětější Panny Marie křížek přijmouti a bude zapsán
a toho dne stane se účastna úplných odpustkův od jeho svatosti papežské udělených.

%. 4. Aby pak k umučení Krista Pána a !( bolestem P. Marie pobožnost
zachována byla, má každý bratr ráno vstana Pánu Bohu poděkovati a ke cti pěti
ran Kristových pětkrát Otče náš a tolik Zdrávas říkatí přidaje: „Stála Matka
litující.“ Kdožby pak čísti, aneb tuto píseň říkati neuměl, vymodliž se místo toho:
dvakrát Otče náš a Zdrávas. Též budou bratři každodenně, bude-li jim možno,
ke mši sv. chodíti avečer po zpytování svědomí, co ten den zhřešili, a vykonavše
jmenovaných opět 5 Otče náš a 5 Zdrávas v prsy se udeří, křížek políbí přidajíce:
„Jenž jsi trpěl za nás Jezu Kriste, smiluj se nad námi.“ Blahoslavené pak Panně
Marii se poručí řkouce: „O Matko žalostná! pros za mne hřišného nyní i v hodinu
smrti mé, Amen. “ Na to se položivše pokojně usnou. Poněvadž pak každý pátek

v chrámu klášterním mše sv. 0 sv. kříži se koná, pilně k ní budou docházeti páni
bratři a při ní „Korunku bolestnou“ říkati.

Svatá Anna, matka Bohorodičky.
(dne 26. července.) .

Sv. Anna, matka Pahny Marie, narodila se, jak dodání vykládá, v Betlémě,
městečku asi dvě hodiny od Jerusaléma vzdáleném. Podle otce pocházela z pokolení
Leviova, podle matky z pokolení Judova. V nábožnosti a bázni Boží byvši vycho
vána zasnoubila se v dospělých letech s Joachymem, mužem váženým a zámožným
pokolení Judova, z rodu Davidova. Oba byli spravedlivi před Bohem; jemu se
líbití, jeho svatou vůli plniti bylo jich nejvroucnější snahou. Avšak i na nich se
vyplnila ta pravda, že miláčkové Boží často těže zkoušení bývají. Manželství jejich
totiž zůstávalo dlouho neplodné, a neplodnost považována 11Židů za tu největší po
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tupu a trest Božíí snášeli sice trpělivě úštěpky krajanů svých, ale nepřestávali se
modliti, aby Bůh tuto hanbu s nich sňati a manželství jejich požehnati ráčil, sli
bujíce, že by to dítě službě Boží zasvětili. Již se však byli značně sestarali, aniž
byli vyslyšení. Již počínala naděje jejich mizeti, an tu najednou zjevil se jim anděl
stím radostným poselstvím, že Bůh vyslyšel modlitbu jejich a že je požehná dcerou,
která se má jmenovati Maria, ta že od narození milosti plna a Bohu sloužiti bude.
Přislíbení toto se vyplnilo a když dceři jejich milosti plné byla. tři leta, zavedli ji
dle svého slibu do Jerusalema a odevzdali ji kněžím, aby ji učili v chrámě službě Boží.
Jak dlouho sv. Anna a manžel její sv. Joachim po tomto obětování Panny Marie
živi byli, není známo; zdá se ale, že oba umřeli dříve než Slovo tělem učiněno
jest, nebot písmo sv. nedává o nich žádné zprávy. Tělo sv. Anny bylo na začátku
8. století do Cařihradu, a od té doby chlubí se mnozí kostelové, mezi nimiž i arci
biskupský chrám Pražský jejími ostatky. — Tot krátká pověst o životě sv. Anny;
mnohem delší by ale bylo vypravovati o „všech milostech a zázračných pomocích,
jakých sv. Anna svým .ctitelům až do dnešních časů u Ježíše Krista, svého vnuka
dle těla, vymáhá. Aby ale ctitelové Pána Ježíše a Marie Panny podzbuzeni byly,
zvlášť v tomto měsíci sv. Annou za ochranitelkyni, za patronku si vyvoliti, aby
předešlých dvou měsíců dobrá předsevzetí vždy ve skutek uváděli a na cestě zbožné
jednou již započaté nikdy neslábli, aby sv. Anna svou přímluvou jejich započaté
dobré skutky nechala dozráti —; podáme k upevnění důvěry k Světici aspoň
jednu zázračnou pomoc. *)

Ve farnosti Gomane, biskupství Maclovenského v Anglicku stalo se roku
1629, den po svátku sv. Anny následující. Když otec Jvo Samson právě s jinými
pracovníky ve mlýně o zázracích sv. Anny rozprávěl, přinesla jistá osoba jemu
zprávu, že nejmladší jeho dcerušk'a, Johanna, do vody spadla. “Jak mile a takovémto
neštěstí uslyšeli, přiběhli ihned k poznamenané vodě. Otec celý uděšený vstoupil do
vody, aby vyhledal dcerušku, která již na dno byla se pohroužila. Když jí byl již
dlouho marně hledal zároveň s jiným mužem, který za ním do vody vlezl, vzýval
sv. Annu o pomoc spolu s manželkou, která na břehu na kolenou se modlila, a slí
bili pout k jisté kaple sv. Anny, jestliže by se jejich dceruška našla. A hle! jejich
prosby nebyly nadarmo; otec nalezl ji v báhně, po které dříve celou hodinu marně.
pátral a sice na témže místě, kudy před chvílí vzývaje sv. Annu šel. I vytáhnul ji;
ale s největší žalostí spozoroval, že celá již ztuhlá a beze všeho i nejmenšího
znaminka života jest.

Rodičové ale, kteří moci přímluvy sv. Anny okusili,_ měli pevnou naději, že
jim k životu přivede jejich milované dítko. V této naději zvětšili své sliby
a prosby. Na začátku noci dostalo se jim té útěchy, že se jim zdálo, jako by jakési
vzdechnutí slyšeli a.pak zavrácení očí pozorovali. Když ale děvčátko ostatně nepo
hnuto zůstávalo, ani žádného znamení života nedávalo, počali pochybovati, zdali dříve

*) Dle Bollanda. Nynější osvnícený (!?) svět nevěří sice v žádné divy a. zázračné pomoci a řád
by i ty zazraky, které miru sv. evandělium o Pánu Ježíšovi a jeho apoštolích vypravuje na
přirozené věci pouze vyložil a'musí mnohdy k těm nejhloupějším důměnkam své útočiště
bráti. Avšak moc Boží ještě ueochabla. Tak se zdá„ že právě v tomto věrochladném času
P. Maria místo si vyvolila, kde svou přímluvou chce činiti divy & zázraky, kterých svět co
takových popříti nemůže. Jcstit' to Filipsdorf , v severních Čechách místo, kde od roku
1866 mnoho nápadných, opravdu zázračných vyslyšení modliteb se stalo, o nichž "též
v příštích číslech „Školy“ spolehlivých zprav přineseme.
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dobře pozorovali. Avšak druhého dne odpadla všechna pochybnost. když děvčátko
na úsvitě matce pravilo: „Já. bych spala“ Na tento hlas vyskočili rodičové radostí,
a otec uchopil se bez prodlení hole poutnické a chvatal k kaple aby své dobro
dinkyni diky vzdal. Takto zazrak, který biskupský vikarius Macloveuský (stolice
biskupská. bylo toho času uprázdněna) řádně a přísně vyšetřiti dal, nedá. se nikterak
popírati. Osm svědků svědčili pravdě a jiných 10 jejich svědectví podepsali. — To
toliko jeden z nezčíslných zázraků, kterými sv. Anna. svým ctitelům ku pomoci
přispěla. Nechat nás povzbudí, abychom zvlášť tento měsíc jí zasvětili a ukážeme-li se
co praví její ctitelé zajisté neodejdeme prázdni, když ji o nějakou milost prositi budeme.

Modlitba !( nejsvět. Panně Marii a sv. Anně.
Připisem posv. kongregace odpustků od 10. ledna 1815 udělil Pius VII. na věčné časy

všem věřícím po každé odpustky 100 dní, když aspoň 8 kajícím srdcem následující modlitbu ke
cti blh. Panny Marie a její matky, sv. Anny vykonají. Oni ale, kteří častěji se ji ,modlí, v měsíci
aspoň 10 krát, dosahuji na den sv. Anny (26. července)plnomocné odpustky, když na ten den
sv. svátosti hodně přijímají, chrám Paně zbožně navštíví a tam na úmysl sv. Otce se modlí.

Modlitba.

Zdrávas, milosti plná, Pán s tebou: tva milost budiž se mnou: požehnané,
tys mezi ženami a požehnané, budiž svatá. Anna, matka tva, z níž beze skvrny
a beze hříchu vyšlas, Panno Maria. Z tebe ale narodil se Ježíš Kristus, Syn
Boha živého. Amen.

Spolkový Kalendař.
Červenec.

Mťsic letní, to! j'tojí to falenbdři obyčejném, nebo začalo prámč hrubé pečují w roce,
jenž slowe leto. W faíenbúři pak tmém míli) čtenáři! w falenbúři budicí-oním, bujjema
ním, nebejfe'mbube neipřimřřeněji jtóti nabpié: CerweUec, mějíc Iáj'ťt) Uebeské.

“Into Iájfu jmatou nám kúze slowo ňují: „Mťlowati bubeš $ána Boha
jměbo z celého jrbce jiného a z celé bujje jiné a ze míjí sťlh ímé i ze najít mpfli jmě ——

a bližního jaťo jebe jaméljod' (But. 10, 27). We co iejt to: „milomati ?Bobaím co jejt
to „Iájta" nebej'fó? Sejt to cnojt třejťanjté bujje, a sice ta neipřebnějjji, nejpotřeb
nčjjjí, neiwljšjjí — o fterou přebe mjjím máme Boha projití, paf ale ! jami je w ní
cmičiti, si ii aaopatřiti a zachowati. Sat to ale poznám, zdaťi [ájfu tu mám? Slhš:
[ájfa nebejfó.iejti tatam) jmčr bujfe, še si Boha nabe mjjeďo, na jit—umím mijtě
múšime, Samu je zcela obbámáme, tafjc jměbomitóm brněním Jeho pťikázúni chceme je _

MU zalibitř a Sei tojbt) u sebe míti, mirojtí Seba. Prawiš, je tomu bojti neroaumfě!
nic nebělá jen fbrjj to p(m'š; jat prami btabojl. tomáš Kempenský „lépe iejt [ájřu plniti
jtutřem nežli pojem Iájh) měbětif' NermUt je proto, je nemiš bobře co iejt Iújfa nes
bajtů, co iejt milomati Boha; jen miluj a w [djce jmaté je cwič, o ojtatní je
nejtarei. 21 ÍaEó jjou promítla u milomúni iBoba? Pismo jm., Syn Božť jám ti
je pobámd, a sice: 1. že prmní a nejhlamnějjji při tom mčc jejt — zachowati pťikázúlň
Boši; nebo!pramí: „Kdo má pťikúzúnť má a zachowúwú ie, tmť iej't, iterňá
MUe miluje," (San 14, 21) a již přelitim: „MilUjete:li mtm, pťikázúnimá
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zachowúwejtc,“ (w. 15.) a opět (na. 23): „Miluje-li Ebo Mne, řeč mou gaďyomároati
babe/' a info bt) to nebyl iefftě boít jafně řell obaluje (15, 14): „Wh ifte moji přátelé,
učiniteeli co já přifaguii mám." 2. láíla ta muíí bt')ti ftúlá, inf m íftčítf, tal i w ne
fftěítt', júl to rabofti, tal i to šalofti, jal ro potčffeni tal i to aármutlu muífme, 6 celóm
írbcem BohU bňti obbáni fteinou měrou prúmě tal iai činil Kristuš Púlt, z láíft)
! nám, ač mnoho raboítí a poiěffení nezažil mezi libmi nembččnúmi, aa to aármutlu a
fouženi boft a boft, ano i přebořle' utrpení (: neiboleítněiffi fmrt, a přebee . . .. „milomam
swé — aš bo tonce ie milomal" (San 13, 1). $roto i napomfnú nás f ftále', mtr
trmalě Iáfce, fterá fe ničím nemění, ničím nebá obloučiti ob přeflabfe'bo přebmětu milou
mání; pramt' totiž: „3ůftaňteš t. i. íetrmejteš .. m milománimém," (Sun 15, 9),
aby nám nemuíel motólati, jabo onomu biíťnpu (to 31cm. ím. Sana 2, 4): „Múmt něco
proti tobě, totiž, že iii tu prmni láílu (mon opuítil.“ LúskaUassr mei boti prambou
toho, co čafto nábogně zpťwúme:

„Jestli mne miluješ, Tč miluji, '
Seitli mne aamrbneč,ze miluji,
Jestliže mne trefceě, neměnim fc,
Bakli zalratit cbceč, nebiroim fe.“

R tafométo brhinfřé látce, abo Ífi boípěl 6 pomoci Boži, umožní pozorně a
nůbošně příllabt) Swalých, jež nám čermenec pobdmd.

1. Sw. RUmold, orcibiífup a mučenm'f w Mecheln (w Nizozemťch)— při:
flab ! náílebomání wssem zúmožným a wznesseným toho fměta. íBoltč fun frúle Glota
flěbo S'Datoiba a math) Cecilie lněgnt; íicilífě. ŠBo ufončentjcl; fftubiíd) byl to roce 16.
wčkU fmébo, ble můle otcomt) uítanomen w úřabč bmotífěm, neměl wssak žúdného zalťbeni

na rozkossťcha rabománlácb hmotu trálomílěbo, toušiltě iebiuě „po bomu ©oípobinomě",
proto bbmal čat'to ro bobácl) wolných, Ebe íe jiní bmořane' mefpoleť obmeíelomali, nalqen

to fapli bomácí, fbe polorně, flcče moblil fe f Dtci nebeífěmu. Z moblitbt) nábošné při,
chúzelo mu mffclilé poeěsseni a po'filněni m boiid; proti ílúmě ímřtfřé tat matte, že ob:
řelnum fe práma na forunu otcotoífou gmolil fi cbube'boSešíffe náílebomati to ftarou
bucbomním, tnčgífe'm, fbe biflupem w DUblině, napotom arcibiífupem to MechckU učiněn

aaíloušil fi i forum: mučennictmí. Na tomto Swatém mibt'me prambu slow pííma ím.,
(Řím. 5, 3. 4. 5): „Souženi trpělim'oft půfobí, a trpělimoft kusseni, kusseUťpat
naběíi, a naběie neaaimnbuie."

2. “Bi—umi čtmrtef. _

3. sBrioni pátel. $amátla poťort; cBannt) Mariee „Wokora, ptamí fm. žBere
narb, ieít adflab (: oftraba cnoftf, a to tofffm prdmem; nebo bez pofort) nemůže fe ni,

šábná cnoft jiná ro dussi uboftiti. thbh kdo i toffeďt) cnofti měl, opuftill) bt) bo ibneb,
ialmile opouffti' potom." ?Bůl) miluie potom tal melice, piffe fm. Frantisfek Saleďský, že
tam pospichá, tbe iifoatřuic. — Bťed narozeUtm Púně byla tato fráíná a ta! potřebná
cnoft ncgnámá; proto přiffel ShU Bošl na tento ítoět, abl; nás na ní moučil, a chtěl
abychomSei to ní neimíce náílebomali: „učte se obe Mne, neboť Hem ticbt') a
pohnut) [them/' (Mat. 11, 29). 8an ale toe wssechcnoítecbMaria Panna bola
prmní a neiboťonaleíffi učennici, byla to zwlússtě to poloěe, pro fterou aafloužila nabe

wsseckaftmořent btjti pomňnenuJ' Gp. alfons Eiguori.
4. Sw. $Bentona, (wiz (štola roč. I.) *Bamátfa*BannoMarie potěffně,

t. i. oamátla mffecl) miloftí, fteré nebes Reálomna ffličent'ym a Barmoucenňm uoělotoala,

ubčluie a pomžbt) až na louce íměta ubělí potěffenfm swým; proto k ni moleime zwlússt
ones: „Šthčffeni zarmoucenúd) orobuiza nás.“
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5. SS. Chrilla a žlRetuba čili Metddťje (Strachoth) mia roční! I.
letos fe mufí něfbe přelošíti na 7. tobo měííci lmůli ílamnofti bnen'ni neběle,
totiž: Nalosstitdeni sWant) Marie, ltere' fe mlaftně 2. četmencemá flamiti.
sBřebtnět ílamnbfti tě a památla je gnómů, méně mfíat anúmá příčina aamebení w cír:
kwi Bošť. Zawedl slawnost tu asi rotu 1380 fmatí; Dtee Urban VI., ienš fpr-amo:
mal círlem Boži sa čafů brognbcb rogbroiů a přešaloftné roztržkh, to niž si nepon
flufíni tarbinalome' amolili protipapeše Rlimenta VII., pramí) pat náítupce Urbana VI.
totiš Bonisúc IX. &ameblflamnoít r. 1389 na celé citlmi latoliďé. Noztrška ta nefftaftaá
trmala afi 50 let. — Ke cti Nawsstiweni Pamlh Marie šawrdl fm. Frantissek Salešský
r. 1619 zmláfftni řáb „řeholnic ob Eliamíftímení Bannh marie" řečenbcl),z kterčžto řebole
bplai blaboíl. Markéra zNťacque. SDneB te'á prmní neběle m měfíci — a poílebni
m pobošnofti 6nebělní k fn). onom, tterá fe i iinbp bo rotu může tonati; wssak obpuítfp
ien iebnou ziskáme; také fe tp nebčle mufí nepřetraeně zachowatř.

6._ *Banběli ílpífe mffi fm. nůbožně a za dusse w očiftei ii obřtuie zťskúš plno:

mocné obpufttp i bez fm. přijímání (iebintě to obpuftlp plnomocné i mimo gprámu Boži),
fonděvli benně brbiníh') skUtek lúflp k buffičlám, t. i. obětuieězli mfíeďt) moblitbp
a bobré flutlp za žiwobhtč fmebo i tp aa tebe občtomané po fmrti ——-neiblaboíl. Pannč

Marii, abt) ie za buffe m očiftci obětomala BohU. iDnes téš flamnoít nejbrašfíí krwe
Kriskowy pro naffe fpafení prolité.

7. Sw. Sisoeď melilí), pouftemnít na bořefm. alntonína m Ibebaie (w Eghptě).
Sisoeš opuskil iii m mlúbí swět a jebo marnoft a rozkosse, a obebral fe na poufft, abl)
neatratil dUssi son neímrtelnou u proftřeb zkaženéboswťta, ale ii fpaíil._ Sefti patron
ímíření fe nepřátel a k přemályóní' bněmu a pomftt). Rbníi mu fbělil fpolubratr, že se
prámč ubírá f iinému, jenž po těžce urazil, abl) fe na něm pomftil. (žiíoee fe při
činil, aby mu tatorní) netřeftanf tí) úmhsl mbmlutoil; “žewssak žúdné bomloumdni ne
meblo k cíli, řell ! němu: „Bratťe! alefpoň fe břime Be mnou pomobli, nešli půibeš
íe pomftit,“ a moblil fe 6 ním tatto: „D Bože! nebplo zapotřebí, že iii íobč
famému poned)al pomftu a ofprameblnční urašenbcl), nebot mpílí tento
bratr můi, že b'bdmm fe íami měli pomftiti." Sotwa uslhsselmftimt')bratr
floma ta, ibneb pabl ffrouffeně k noboum naffebo fmětce :: nepříteli obpuítil. Gifoee
aemřell. *B.428.

8. Řašbou (třeba gíffaií plnomocné obpaítfp oubome bratrítma me fm. Gťapuliři
Šarmelitffém, owssew po aprúroč Bozi. Wúbec se připomíná mfíem čtenórům naffim, ěe
plnomocné obpuftfl; aiífómejen tenfráte, kdhžffutečnčžimota fmčbo napramu,
ieme; tbo sice fe apomíbú, lituje, ílibuie atb., awssak nemá pemně přebíemgetí, že fe
ffutečně chce polepffiti, a nilbp, nitbp wíce nebřefíiti, lbobl) třeba jen ! mffebnímu břírbu,

(tu př. marnofti m oběma, nebo lenimoíti w ftámúní) měl nácbplnoft; nářlonnoft a ne;
cbtěl[e_u'přímněi ro tomto mffebním břichu přemabati, neaíířal bp šábnbrb
obpufttů. Dost možná tebt), že mnobí) ;, nás poínb — ani iebinťód) pllwnwc:
ných odestků nezťfknl! Wssak co nebnlo poíub, bd fe napramiti, nabrabiti -— oba
lošme upřímně tu nátlonnoft t břídw ač ien mffebnímu, polepffme se oprawdowě, pal —
pal zase zťskúmemffeclt) obpuítlt). Polepss ení šimota — toť neiblamniifíí mbmínfa
! aíílání obpuftlů.

9. \Bamátta 913_annpMarie zázračné, t. i. pamatla wssech zázračných UzdraweUť
a pomocí pofolení libffému Bohem prokúzaných na přímluron neifmf-íBannn Marie.

10. Sw. Baldomer řemeflníť. Salže? řemeílnil? tab tebpmftawumém
dyubíčlemmobu bbti botonalbm a ímatme Ba omffem, w tažbém ftamu lze bj pomocí
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Bošť a mlaftnim přičiněnímsíe býti bolonalpm lřeffanem (: něfbp meltltjm Gmatpm m
nebeíid). Gm. žBalbomer bpl jmétjo řemejla lomář to Bponč (me %rancii). *Boněmabš
bpl chndých tobičů fpn, nemoljl je točbám učiti; naučil se wssnk ob maličloíti sBána fóoba
báti a Seno. ben ke bni mice milomati; a to jeíti aujifte' nejmpšffi měba a úměni Swatých
Byltě přimětimt'), tolibnt'), froečnt') a upřimm') fe fašbe'mu, při tom míjal i opatrní) a třes
ffanffp prozřetelní). ?R je těšee mníel široiti těžkým řemcflem, přebce nifbt) nenařilal na
ímé řemeflo, nifbl) nereptal ale bleběl je i mřemejlniďěm ftamu abofonaliti a pofmieomati

moblitbou a ípromájoěnou mpflí. Wssrckh jeho práce bplp gaímčcenp bobrpm úmp:
flem, Bohu fe aalihiti. „We jmenu Eišáně! me jmena sllšánči“ tal 'molal, při fažbém
ubeření 6 flabimem. KaždoU nebčlí a tažbt') fmátef bůmal na ílušbácl) Bošťch, pilně též

namfftěmomal lágáni a řřejfanjtá cmičeni, a co bobte'bo a fpaíitelne'ljo jlpíjel, cbajnífůut
fbčlomal, fteréfj po !ašbe' bleběl k láfce Boži powszditi, a protož netrpěl 1: nic!) žábnt')

příď), šábnou lboítcinoít toe mlže, ale přítlabem i flomem mebl je ! bobabojnoíti. K fobč

bpmalť melmi přiíntý; co ji z tižléljo řzmcfla mpbělal, čaíto si utrbomal, abp chudým
mohl uběliti almušnp. Wssak ale mfíeďt) ímé Dobré ffntft) z pofort) přeb jinpmi tajil.
WssUde měl Boha na mpíli, míjeďo co činil, jen z láffp f Bobu fonal. Qonečuč na
prosbu jiíte'ljo opata m lláífteře poílebni čas gtrámim Ímatč zemřel r. 660.

11. $amátťa fm. Dice žBenebilta, miz, ročnif I. ŠDneBtež památfa ím.
MnriUh z Eskobar, patronů) bitef m láfee Boži. ineho! kdhž ob zbošné tetičtp, již
bpla na wychowčmi bána, mnopo fpajitclne'bo byla ujlpífela, jmenomitč o milotoání Boba
nabe toffeďo, tágala je maličlá: „?lle, tetičfo, co pal jeft to, milomati Boba nahe toffeďo?“
% obpoměběla teta: „Io anamená, milomati Boha mice neš otce, neb maltu a wsseckona
íme'tě.“ SDítě paf, m;; bolo famotne', pollello pob kťižek Búnť a íepjattjma tučičlami
amolalo čaítořráte: „D můj Sežifflu! já Tě miluji mice neš tátínfa, mice než, maminfn,
mice než tstičfu, ano mice nežli wssecko na fmě'tě.“

_12. TDi-upa nebčle, o fterou nemáš amefffati plnem. obp. na moblitbp (benní
po celt') měfíc mpfottané) ráno: „Borátnas Řráíomno“ a mečer „\Bob ochranu Emou"
na úmpf l, ga boftučiniti za fřimbp iRobičce Božt a Swatým učiněné a za rošmnožeUi

úcth k jejicl) obragům projití. .,
14. Sw. Markéta, panna a mučebnice. Cistolcl a láfla, toť tp bmč nei:

wzúcnějssť cnofti, tn nichž máme jmenomitč ím. pannt) nebeffé náílebomati. Gm. Markéta

je mpobrayuje B lřišem w pramici, a bralem umája'npm pefelnt'nn pob nohama. Kťťž
w pramici “nám připamatuj floma tím. Sana Blatonftéljo: „Éříš poťořuje pňďju, gas
pasuje míjeďu mlašnoft, webe k trpělimofti a nemaje matnoft wssech wezdejsstch med."
21 floma bl. Iotnáfje Šampenífčbo: „583 lřiži ípaíeni jeít, m třiži žiwot w kťiži
ochrana přeb nepřáteli, w kťiži naplnění flabfoíti nebojte, wx lřiji fila mpfli, m kťtži
taboft bacha, na fřiši nejmpčíjí wrchol enoíti, m fřiži bofonáni fmatoíti. Nenit ípaíeui

buffe, ani nabije šimota mžěněbo, jebině m fříjif' — al umáganly brať připamatui nám
slowa fm. Žluguftina: „ŠDábel jeít jalo pes umágani) na řetčge: fftělá a brážbí ale
fouínonti nemůže leba topo, tbo je mu íám pobámá. Nesskodi nucenim než jen raběním,
on tolifo žábá abpďjom ímolili, ale ímolenf mpnutiti nemůje.“ Iělo fm. Markéth
obpočimá prt') m Monte Fz'ascom w Eoftánjtu, jebno celé rameno pal to fláífteře u jm.
Markéth, blíže sBrain), fbe sc cbomti to přefráíne' a památné ífřini u oltáře f!Bannt)
Marie a bátvá íe měřicím po celt'; ottám libati. Na blamnim oltáři je poglacená fotba
téše fmštiee m těleíne' melifofti. Cti je co patronfa be'fftě to čas melife'ljo sucha a ob šen

co patronla ffťaítne'ljo porobn.
14. Sw. Éonamenturajarbinál, biflup AlbúUsky,z řábu ím. Frantisska.„Sato
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fám z rožjímúní umučení Wine čerpal mffelifou měbomoft a fmatoít žimota třeffanftého,
——řifámalť utužuje na tříž Slůně: „Gjhle fniha z nížto fe učím, z níž i jinhch topučuji"

— taf i nám, jmenomitě řeholnífům a fnřžím obporučuje rožjímúuí Rrifta ufřižomaného.
„Uftamičnc' rožjímání Scho“ mlumí, „pomžnáffí mhíl k Bobu; utužuje co činiti, co tožjía
mati, co měbčtí třeba. možnčeuje k lájce a bobámá jílh, i nejtěžfíí mčci trpělimě ínáffeti;

poímčbcuje mhfflení, řeči i ffutthf' -— 'Dále pomžhužuje k bohrému jehe jame'ho po:
žnánl. „*Božnómej bobře 1. jpáchané hříehh, 2. fažbobcnní chhhh, 3. nebbalnft m bobrčm,

4. natlonnoft k smhslnosti a marnofti 5. hleb pšbp na íroce jiné.
15. Sw. Sinbřich, římfťh cíjač. Zc je uproftřeb marného fmčta a prací po;

nomniďhch mčuomal cnoíti, bofonaloíti, toho mimo jiné bhlo příčinou žjemení na hřbitotoč
Řežnčnífém u hrobu jm. Gmmerána, tbe m tiché noční bobě nábožně fe moblil. Widěl
totiž nab hiobem na žbi napfáno: „Sefítě ffeít“, a pomažomalto ža žnamení úmrtí

„Sefftč ffeft bní" pramil fám tíobč, „a zemřeš; i připramomal je proto o nejmětífí ffi-ou!
ffenoftí na hobinfu ímrtí. Ze nepťissla po sscsti Dnech, pramil si jefftč fíej't — neběl

.:potorn jefjtč ssrst — mějlců, .. .bdle jefftč fíeft — let, a tatto ben jat beu, měfíc
ža miíícem, tof ža roiem připramuje je na ímrt bojáhl melith ftupeň boťonalofti a swatosti
třeífanífe'. „Sbi a čiň pobobnč“.

ŠDneBjlufíí í mžhmatí a ctíti panenjlou jeho choťjm. Runhntu (Řunegunbie)
$. 2m. íDncffního bne r. 1099 mhbobiltlšohumír Bouillonský na přímlumu Roďičky Boži
mějte Seruíalcmjfe' z rukoU mohamebánífhch.

16. Gólamndpamátia *Banh Marie z horh Karmelské, t.j. mhročníben
žiemení je nebes Řrálomnh jn). Simona na hoře Rarmel w Palestiltě, w zaslibené semi,

the tenthž fmčtec namfftímil co jencrúlní mifář ímé fpoluhratrh ble jmena horh nažmanhch

Řarmelitánů, z fterčhožto fláffteia je po celé žemi bhli iožffířili. Zawedl totiž sw. Simon
pobožnoft uftaroičnou k žRobičce SBoší, nab čímž jemu bnefíního bne aji 'L'. 1245 \ne

žmláfftním žjemení ímé žalíhení mhílomila a nab to i zwlásftni odznak ctitelů žanechala,
totiž fm. fífapulíř S tím bivojím žaílíbením: 1. že Ibo žhožně u íebe chomuti hube fiat
ten, w těžiém hříchu nežemře, „neoiuíí raut chelnheh," a 2. že nejblížíjí johotu po úmrtí,
palli je toho hobnhm profážal, mhjmohožen Dube z očistce.

W Cúchúch (Ž).Iachen),m nčfbeifíím mčítě forunomačním ital-heh clíařů — mhrnční

památfa žajmčcení prmního foftela te cti *Bannh Marie, jejž ciíař Siarel EIBelifh bal mh!
ftamřti, a jejž papež Beo III. u přitomnofti 365 biíiupů a opata pojmetil.

Íe'j památfa ím. onen e, jenž na prmní noci po užamřeném íňatfu manželffe'm
žláífh k BobU neměítu a robiče opuítiro chubičfí) žiwot mohl na poutích, až toneěnč

w bomě oteomjtčm nepožnán, co chubí) žebrúk žemřel. sBatron žbrželimoíti ínouheneů.
18. Sw. NrseUiUš pouj'temníťpramí: „Tťi slowa mebou k žimotu: Iltífatí,

mlčeti,trpěti“:11tífati přeb hříchem,přeb žlou fpolečnoftí, přeb fažbhm pofufíením;
. mlčeti fe fřim'oám a nrážfúm .. .tepiti toffeďo ž láílh k SBohu.

19. Že úcta k nejíl. $annč Mariř mocná je i k žachomání žimota mežbejfjího,

skusil fm. WinceUc sBaulánílí), ant mhjmobožení z otroetmí nepřátelítého přímlume $Ro=

bičfh i_Boží měl bělomatí.
20. R. 910 oblehli mormonné mčfto (Schartres (toe Francii); že fioro bež

hrabeh bhlo pemnhch, neměli obhmatelé mnoho naběji k žadjomání febe; pročež fe utefli

pob ochranu Rodičkh Boži a fffatně bhlí žaehránčni; neboťpojebnou přitáhl Richard, fníže

BurgUndský na pomoc a přemohl nepřátelp.
21. Sw. ?Brageois, bcera fm. sBrubeneia, íenatora římítého, fejn-a sw. “Brna

bentiana — robina Swa!ých, m jejichžto bomě tonámal sw. apofftol “Bett- frontů tajemjtmí
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(mffi fw.), ia! boímčbčuíepofub aaóomalíy kam. ottúř hřmění) o nápííem: „Na tomto
oltáři občtomat fm. Aposstol Petr Tělo a Krew Púnč ga žítoé i za mrtmé
:: roamnoěení počtu měřícídy"

22. Sw. Mařť Majdalena řaiícnice.Majdalena marná, smhslnú,břín'nú .. .
púchú břícb sa břícbem, přibámú nepramoft nepramoftí wssak iiš ii blood miIoírbm')

Pún, již ii mííoftí Swou nalezt, již Hečí u poímdtnbcb nobou icbo pína ffouffenoítí o Ii
tosti ano zcela změněna — iii jfou ii obpufítěnt) břícbt), z bříffnice weliké učiněna melitd
milomníee “Mně po miláčfu sBáně fm, Sana, fnab neimětffí z Učenniků (! nábožníyd) čen.

— Bhřeffií iii? Neonsej — náílebujš jen tající MajdathU — Sen prawé pokúni při:
ndn'í ptamb potoi írbce.

23. Gm. Npollinar biskup a mučebníf. Bzúcllú ieíti bamátfa tobo swťtec,
neboť byl učebnífem fníšete apofftolů, ím. Petra. — Dn něho to? bn! fe naučil amušiloftí
a whtrwalosti i ro neitčjffíd) otáčecí), w Uichži rolaítní žiwot naíabit, obi) forum) ziskat pro
míru Rriítomu. Těssilt fe w tom gaiifté bíašcnbm přífííbením Shna Božiho: „Rho
attatí žitoot fmůi pro mne, nalegne iei."

24. L. P. 718 zwitťzil Peldiuš I. frál Ěpanělífb B nčtoIifa 1000 mojim) nab
nefietrníym moiífem Saracenů, asi 20.000 bolo pobito, 60.000, Ualezlo we wodúch
fmrt .. . jat mbřčm')frčí! boíměběil, ftalo fe to po mroucném wzýwúni mocné nebes krúlowny.

25. Sw. Satub. Wětsst aposstol Uazwán, poněwadš bot pofiaroo mčtffí Uež
brubt') Satub (1. fmčtna), nebo fpíffe, še bříme t úřabu apofftoííťému bb! zwolen. Bysl
též prmní se ím. &lpon'toíů umučen.

26. Sw. anna, motta Bohorodičky, rohu wznesseného,w mčít Dawidowě, to
Betlemť narogena Seftí pan-onto wssrch mate! kťeskanskýchu mocbomáuí bíteť.

27. Sw. Bantaleon, Iefařamučebnít — patron Iéťařákťeskanskýchanemocnbď).

28.T—._©m.CelfU 6, paďyolútfo, mučebníf se fm. Nuzariem, ieboš na ceftácb iebo

kazatelských ndítebomal a pobporomat. Kdo si tu nemgpomene na Homo Kristowo U ho.

933% 21, 16: „3 úft nemtumňátet a těd) jenž prix; pošímaií, bofonaI si obmění/'
(Balm 8, 3). '

29. (šlo. Smarta, sestra Maťť EDIaibaIeno. sBřmomínú nám slowa Mně:
„Marto, Murto, pečliíoá iii a rmoutiě íe při mnobůč) wťcrch,ate icbnobot ieft po,
třebL" (But. 10, 42).

30. Sw. BožeUa (Beatrix), sestra fm. mučetmíl'ůSimplicia a íšanftina, ml):
znúwala fpoíu 6 ními neobroaenč míru KristowU za čaíů ufrutnébo fráte 'Díofteeidna.
Byťa Utzawťena bo žaláře a tam aarbouíena.

31. Sw. Sgnác, ieboš přemábóní febex íame'bo mnoho ftáto bojů, učí nás,
fterat i m1; potřební) ten boj sstastně můžeme ukončili, totiž pob orbranou Rodičky
Boži; neboť ii wzýwal na počótťu, k ní íe utíťal m boii famém, ii bčfomaí po ffťaítném
boje ufonření, proto se nin iii rabuie s ní mččnč blašen ro ncbeíiď).
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Hus v Kostnici.
Zasláno.) _

, Není pochybnosti, že Božskému Uči(teli v naší Škole mnoho záleží i na tom, jak síjeho
dltky — čtenářové „Školy“ Božského Srdce Páně _—i doma a u veřejnosti občanské počínají a se
chovají; nestačí tudíž, aby jeho pomocníci - dopisovatelé do „ koly“ — křesťanské duše_po
učovali jen o chování se v kostele a doma v čas modlitb a duchovního čtení —-i ostatní život
nasich čtenářů musí býti v pravdě křesťansk , katolický, smýšlení křesťanské, katolické; řeči
necht jsou křesťanské, katolické, jednání čistě atolické.

Mnohý ze soudných čtenářů již uhodne, kam as míří članek tento? Stalo se ve

dnech dprávě minulých a mluvilo se mnoho a tak děje a připravuje se mnoho, při čemž duše
v prav ě křesťanská, katolická nemůže a nesmí býti lhostejná. -Míním tu 1) v- Praze řeči a šočínání si při kladení základu ne „národního divadla“ ——ale národního divadla v čas služeb o_
žích na největší v Čechách slavnost církevní na sv. Jana; a 2) přípravy ano již i úmysl pouti
ne do Kostnice k amátníku Husovu, ale k Husovi „svaté paměti,“ k „mučenníkovr'f veh

ému. -— Tím chci říci: ad 1) že národní divadlo vystavěti jesti dílo zajisté znamenité, veliké, a
bude-li se v divadle tom jen mravopočestnost & skutečná věda pěstovatí, i chvalitebné — ale
nemělo se kladení základu díti v čas služeb Božích a za pronášení řeči, která by kritikou _Božského
Učitele dobrou polovici byla pozb la; ad 2) pak chci říci, že dobře jest oslavovati pamatku z_na
menitých mužů národa, 'eho „otc “ a „křísitelů“, co se týká národnosti, ano že jest to povin
nost naše, že však sluší ve všem jíti rostřední „zlatou“ cestou. Nechci připomínati, že ne sou
Hus a Zižka ani nejprvnějšími ani nejh avnějšímí „velikány“ národa našeho, že ěítáme Bohu , k

na sta jiných v (pravdě a v skutku zasloužilých mužů, že se zásluhy Husovy a ižkovy_ o naročesko-slovanský aleko nerovuají zásluhám mnoha jiných výtečníků atd. — — jen Jednaký
předmět k dobrému uvážení pro všecky, jichž se to týká, a jenž snad ze zvědavosti dnešní číslo
„ koly“ k vůli tomuto „Zaslano“ do rukou vzali, bych zde položil: známť něco vyššího než na
roduost, známt' věc potřebnějšínežli uvědoměnínárodní — jest to víra svatá, víra katollcka,
bez nížto (kdo ji z vlastní viny nezná, nepřijímá, neb kdo ji z jakékoliv příčinyopouští)
nelze nikomu k spasení přijíti. _

Neboťpravda jest jen 'edna, a nemůže být dvojí; víra Kristova jest jen zeů,uq
a nemůže nijak a nikterak býti vojí. Bud mají protestanté neb jak si říkají evanjehcl
pravdu a my všickni, všickni jsme v bludu — anebo katolická víra jest pravá víra Kristova, a
ostatní vyznávači všickni, všickni jsou v bludu. Jedno z těch dvou — jiného není možna.
Nerci: „oni ale předce také mohou míti pravdu!“ nikoliv příteli, to není možná, jak pravrm,
pravda jest jen jedna, bud tedy m — anebo oni, a to všickni mimo nás jsou v bludu; &_mam

tobě co katolíku, jenž dobře znaš Božský původ své svaté víry od Krista Ježíše a původ 1 počátek v znání luteránského neb augsbur ského neb helvetského, mám tobě teprv vysvětliti a o
kázati, do z nás je vbludu, mám ti u ázati, že jen to učení, jen ta víra jesti víra Kristova,
kterou Pán zanechal svatým apoštolům pod vedením sv. Petra, kterou nám káží nástupcové apo

štolů, biskulšpvé pod vedením nástupce sv. Petra v ímě, čili římského papeže; to jest víra katoIÍCkÉW -— čru tak 111110110,tak krásného, tak přesvědčujícího již bylo psáno, nejen asi před 100
lety, ale již před třemi sty lety, (ano máme-li jinověrcc starší na mysli více než před tisíci lety)
k obrácení evan'elíků, a to i od samých evanjelíků, že za našich čas-ů evanjelíci nemo
hou vícc s do rým svědomím ve svém vyznání setrvati, ('ak snad jindy s dobrýmsvě
domím mnohý neznalec víry pravé ve svém vyznání dobře činil a tak ke spasení přišel, ač neměl

víru katolickou),ale nyní přitom nesmírném množství spisů k dosvědčení jedinkepravdy ve víře katolick , musí jim každým dechnutím to obáváni povstati, že by
snad předce měli se lépe poučiti, až by k poznání pravdy ve víře katolické přišli.

Jmenovitě ale to platí o jejich vůdeích,kazatclích, pastorech, evanjeli c
kých farářech, kteří dobře zna'íce původ a počátek svého učení a vyznání, “dobře též zna ice

pismo sv., že tak -- jak oni — ristus Pán neučil, nekázal. ani nemohu pochopit jak mo ouéle setrvati ve svém učení a tolik nešťastných duší s sebou činiti nešťastný m1.
an je všecky, od první až do poslední, všecky bude někdy Pán zjejleh rukou žadntilll
Nerci: „ale, oni ředce jsou nábožní, hodní, spravedliví, bohabojní, dobrotiví atd.!“ To všecko prl
pouštím a chvá ím, ano uznávám, že často pravda jest, co mi nedávno řekla katolička o svém
evaujelickém manželi: „on jest hodnější nežli já“. (krásné si dala vysvědčení, není-li pravda ?)
—-ale to zbožné jednání je nespasí; paklí jen mají tušení o tom. že jejich učení teprv p0vstalo
po více jak 15 set let po Kristu, že tak, 'ako 'ejich kazatelé, nekázal Spasitel, & že právě roto
ti nejučenější z jejich vyznání do cír ve atolické se navracují ak již s do rým
svědomím nesmějí zůstati ve svém učení, nesmějí před pravdou srdce zatvrdíti. Nerci nikdo: víru,
kterou jsem od rodičů dostal, chci zachovati . .. . zásada taková nemůže a nesmí platiti u vě cí ,
kde se jedná ne o zlatku, ne o stovku, ne o tisícovku jen —- — ale o spasení věěuélll Dost
možná, že rodičové, prarodičové evanjelíka přišli k spasení, —- poněvadž nevěděli dobře a neznali
viru katolickou ale mysleli si, že to je jen jiné vyznání, na kterém tak mnoho nezáleží; oni tedy
drželi se své víry, sveho učení, podle něho spravedlivě, bohabojně živi byli, měli -— jak se říká
— dobré švědom'í(bona Me); ale jak řečeno,za našich okročilých, vzdělaných ve vě
cích víry časů takové dobré svědomíve vyznání evanjclick m míti, nelze více, to jest: nemožně
jest, aby nyní kdo si myslel, že víra katolická je jen jiné vyznání, že možná pravdu má, možna
také že ne, že 'est i v jiném vyznání pravda a tudíž i s asení. .' _

x Po t to krátké zacházce navratme se zase k pře mětu svému o poměru víry svaté_k na

rodnosti. Národnost nám je svatá, prospěšná, nesmíme si ji dát vzíti, a nedáme si ji vzít1_.... .však ale národnost nás nespasí; k ychom byli sebe —-proslulejším národem, kdychom byh na



__221_

rodem nejpřednějšími na celém světě ——tím spasení nezískáme, .. . . víra, víra katolická
jest to, která nás jedině může spasiti a s pasí, pakh dle ní živi jsouce až do smrti v dobrém
setrváme. Jelikož mi tedy víra svatá nevyhnutelně jest po třebna, národnost však jen
prospěšna, musím si na rvn ím místě, na prvním pravím, vážiti víru svatou, pak teprv
národnost, musím na prvním místě zastávati víru katolickou, pak teprv národnost, a nemohu ni
koho míti za dobrodince, hdo mi u víře svaté byl řekážkou, ohoršením, závadou —- i kdyby co
se národnosti t ká byl skutečně ten nc'prvně j i. Tot Žiž a, tot Hus. Dejme tomu, že sku
tečně pro náro nost a literaturu českou Jsou na prvním místo . . . . jakmile se mi dokáže, že mi

.u víře katolické byli pohoršením, závadou - pak přestává mi jeden Jak druhý býti nám 111,etihodn m; pak se obratím s úctou svou 'en k těm „velikánům“ náro nosti a literatury, teří —
jsou-' neb byl-li 'iného vyznání, — a espoň žádnou překážkou ve víře svaté nebyli a nejsou.

Nerci ní do: „Hus byl ten nejpoctivější člověk, bez úhony“ všecko dobře, i já topřipouštím, ano ještě více připouštim, že obrou' věc zamýšlel, že chtěl skutečně v církvi katolické

panující zlořády napraviti . . . . k tomu však nebyl on, jako 1. P. 1868 ne já ač kněz jsem, určen,tomu, ani já am on neměl moc a právo, to jesti věc celé cirkve (vyučující), to jest všech
biskupů co nástupců sv. apoštolů; nebot nedal Pán knězi jednotlivému aneb docela nekněžim moc
ustanoviti zákony, nýbrž sv. apoštolům a tudíž i nástupcům jejich biskupům dle posloupnosti své
po nich a jen po nich v úřadě svém ustanoveným, kterýmžto i ravil: „Kdo vás si ší, Mne
slyší, kdo vámi pohrdá, Mnou ohrdá“ Luk. 10, 16), a opět: „Jestliže pak anicír ve ne
u oslechne, budiž tobě jako po an a pu likán.“ A hle tot vina Husova — snad (?) 'e dinká
ja pravím, nebot 'á vše při ouštím — vina Husova: neposlušnost, vzdorovitost proti cír vi!l

„Ale to yli hřlŠnl biskupové, jmenovitě hříšm papežové !" Dejme tomu, že tak jest —
ač neni stý díl pravda toho, co se raví, ale dejme tomu, že tak bylo — zůstali nicméně biskupy
a nástupci sv. apoštolů, tu nanejvý latí slovo Páně: „všecko, cožbykoli vám řekli, zachová
ve jte & čiňte, ale podle skutků jeji: nečiůte.“ A touto vinou svou dal v celé církvi řevelké
pohoršení ano i v státu nešťastnou dobu. Nechválím ovšem “pálení jeho, litují ve ice, že
světská vrchnost tak s ním nakládala, když biskupové vyřkli, že jesti kacířem — avšak spásy
chtivé duši nemůže býti Hus „mučenníkcm“, aniž se o něm může říci Hus „svaté“ paměti, aniž

může kdo lhostejným býti Žři zamýšlené outi do Kostnice a vůbec při všem, co jen dost málodává závadu ve víře svat . A proto opa uji ještě jednou, jelikož mi sv. virá nevyhnutelně jest

potřebná, musím si ji předně na prvním místě, ne teprv na druhém, ale naMprvnim místěvážiti, a nemohu považovati za dra ou osobu, kdož mi u víře sv. jakkoliv byl záv ou, byt by to
byl bratr můj, ba vlastní otec neb matka, kteráž mne pod srdcem nosila

- druhé — žádá-li se k zachování mé svaté víry, kteráž jak již víme n evyhnutelně
nám jest potřebná k spasení nějaká obět', kdyby sebe větší byla, musím ji dáti, nesmím toho
želeti ale amatovati, že raději všecko, všecko zanechati třeba, pakli od toho závisí zachování víry.

n tím myslí velebný án -— „Bilou Horu?“ Ano „Bílou Horu“ tím myslím. Vím a
cítím také co Čech ztrátu tak veli ou, že mnohému krváceti musí srdce při vzpomínce na to -—
ale tak muselo přijíti, měla-li se víra katolická v echácli zachovati. Národnost a katolická
víra bojovali na Bílé Hoře, Bůh popřál na mocné orodováui svaté Bohorodičky vítězství víře kato
lické; — proto ač co člověk, co Čech truchlím nad ztrátou převelikou, ač putuje na Bílou
Horu (pravě s ní přicházím), slzeti bych měl, co za následky mělo vítězství ro národ ,český -—
co katolík však musím vděčně k nebesům hleděti a zbožnou modlitbu zasílati na poděkování
Bohu i přemocué 'eho Rodíčce.

Nerci ní do, že by se poměry byly zjinačily, že by čeští stavové byli víru katolickou
přijali a všude rozšiřovali — to se nyní snadno řekne, právě tak jako žeby Šavel se byl v Da

mašku obvátíl, kdyby neliyl cestou k zemi poražen b val, nebo že by žoldnéři Herodesovi nebyli
Ježíška zabili, kdyby od anny Marie zůstavši v Bet émě byli slyšeli, že je to Syn Boží!!Za takovýmito poměry jesti to nad- míru politování ho né, že se ve všem a všude jen
národnost na vrch staví, na víru však katolickou zcela zapomíná; politování hodný každý kdo
mluví o Bíle Hoře co „hrobu naší slávy“ ». ředce myslí že je katolíkem, kdo se těšil na slavnost
národního divadla v den sv. Jana, misto cirámu Páně stál u divadla, místo u obětováni mše
sv., se snad i modlil při klepání na základní kámen, místo slova Božího v kázání poslouchal —,
a předce myslí, že tím co katolík pranic neehybil; olitováni hodný každý, kdo se na zmíněnou
pouť do Kostnice těší, _přípravy koná, vychvaluje oma i veřejné, a předce myslí, že zůstane
„dobrým“ katolíkem při tom při všem, nepamětliv toho velikého pohoršení, jež tím dává jednotli
v' i celému shromáždění pravověříeích křesťanů t. j. celé církve katolické (i vyučující i poslou
c ající, kteříž 'sou všickni věřící.) Bohužel tedy! že snažíce a tužíce se po národnosti, —- což
ovšem chvalite ná věc ano povinnost naše — z apomínáme na víru sv., ale je nám vzhle
dem na víru vše jed uo, vše stejně .. .., pročež se pranic nedivme, že naše národnost se vykři
ku'e v táboru nepřátelském co .. . husitství! Ale važme si národnosti važme si mužů, o ná
ro ost zaslouůlych — važme si ale daleko více víry svaté, ukažme celému světu, že jsme

Čechové, Moravané, že jsme dítky velikého národa českoslovanského však ukažme především, žejsme katolíci. Heslemnaším ud: „národnost ale na základě víry svaté.“ Xp.

Apoštolátu modlitby se přivtělili:
Ústavy a školy ctihoduých sester sv. Karla Boromeáského káznice v Řepí; dělnická škola& siročinec v Praze; dělnická škola v Prčicích; školy v Hai ě, Joachýmově & Ostrošině (Landeck)

v arcidiécesi Pražské. AF./VW
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1—Břantisek Sušil ,
čestný kanovník vysoce důstojné kr. kapitely Brněnské. rytíř řádu sv. Anny H. třídy.
skutečný rada veledůstojné konsistoře Brněnské, doktor bohosloví a profesor bibli

ckého studia. N. Z., starosta Dědictví sv. Cyrilla a Methodia atd.

0 ty Panno přečistá,
Matko na Hostýnu!

Necht tvá láska uchystá
Byt mně ve svém stínu!

Necht tam duši chorou kojím,
Až se láskou s Kristem spojím.

A hle! po čem tak vroucně toužil Fr. Sušil, vyžádala mu nejblahoslavenější
Bohorodička, již vždy tak horoucnč uctíval. Po tříměsíčné chorobě plicní odebrav se
na žinčici do Bystřice pod Hostýnem sotva dvanácte dní tam meškal; nebot 31.
května t. 1. ráno o dvou hodinách svátostmi byv zaopatřen uSnul v Pánu. Tak vy
plnilo se ždání jeho:

Horo, svatá horo,
Zelenej se skoro ..
Nechť již svého trudu
Na tvé hrudi zbudu.

Ztráta může tohoto jest neocenitelné. Veškeré kmeny slovanské truchlí nade
smrtí jeho, především ale na Moravě. B lt on věrným jejím synem, chloubou vlasti,
ozdobou církve a katolického duchovenstva, statný a horlivý bojovník pro svatou
víru, obětovny' podporovatel všech ušlechtilých účelů, výtečný znalec literatury naší,
neúnavný pracovm'k na národa roli dědičné, vůdce, mistr, přítel a otec mladšího spi
sovatelstva. Ach, jak důvěrně tulili jsme se k němu, a jak laskavě a přívětivě po
bízel on nás k pracem! Štědrota nebeská odměniž jemu, co nejhojněji všelikou jeho
péči s námi. — Nelze vypočísti všech výtečností a krásných vlastností zesnulého.
Nemůžeme však mlčky pominouti jeho nelíčené skromnosti & pokory, o níž bychom
mohli mnohý dojemný důkaz podati z jeho života.

_ František Sušil narodil se dne 14. června 1804 v Novém Rousínově na
Moravě, kde jeho otec měl hospodu. Otec byl pilný čtenář českých kněh, což v oněch
dobách zřídka stávalo se; inebylo divu, že bystrý synáček záhy následoval příkladu
otcova a jal se též čísti. Tak se stalo, že již co hoch seznal jazyk český lépe, nežli
v tehdejších školách možná bývalo. Neméně k tomu přispívalo, že až do čtvrté
gymnasialné třídy v domě otcovském soukromí vyučován byl. Zároveň pěstoval ihned
z mládí hudbu, oblíbiv sobě pískání na flétnu, v čemž dosáhnul takové zručnosti, že
při prvotinách kněžských dp. Dra. Řehoře Volného 1. 1818 výtečně přednesl těžší
solo na flétnu. Když pak vstoupil do gymnasia Kroměřížského, nebylo již nebezpečí,
že by zapomněl jazyk svůj mateřský; nebot měl již takovou jeho známost, že hrávali
k němu útočiště, když nějaké úřední ohlášení po česku vydati chtěli. Ano

,již tehdá co samouk beze všelikého návodu pokoušel se v básnictví, uveřejniv své
prvotiny básnické ve „Kroku“, později pak v „Dennici“, v „Poutníku slovanském“
a ve „Květech“. Filosoíii studoval v Brně, kdežto ]. 1823 vstoupil do biskupského—
semináře. Pilně se vzdělávaje jak v jazyku mateřském, tak v řečích latinskéi řecké,
svou horlivostí mnohé ze svých Spolužáků ku následováni povzbudil. L. 1827 vy



—223—

svěcen na kněžství poslán jest co kaplán do Olbramovic, kdež pilně o vzdělání svém
pracoval. Pěstovalt náuky filosofické a theologické i učil se jazykům starým inovým.
Jednou přišed odtamtud do Rajhradu ke svému bývalému profesoru a stálému příteli
dp. Dru. Řehoři Valnému vytasil se, nevýslovnou při tom projevuje radost, se sbírkou
národních písní, jež v okolí své činnosti byl sebral. Upustil sice poněkud od této
práce byv přesazen co kaplan do Komárova a pokusiv se s nejlepším zdarem 0 na
bytí profesury biblického studia' Nového Zákona. L. 1837 stal se skutečně profe
sorem téhož předmětu. Tak se dostal Sušil v nejkrásnějším věku svém na místo
jeho schopnostem a náklonostem dokona přiměřené, na místo, kdež mohl i náukám
svým živ býti, i literaturu národnoupilně vzdělávati a rozsívati símě zdárné lásky
ke vlasti ve mladistvých srdcích budoucích vychovatelův národa, místo, na němž přes
třicet let až do své choroby s neúnavnou pílí, radostí a s největším prospěchem
pracoval. Důkaz toho, že téměř všichni čelnější spisovatelé mezi kněžstvem morav
ským zvláště mladší za návodem a příkladem jeho pracovali a pracují na národa
roli dědičné. S nadšením pojednával o předmětu svém podněcuje a pobízeje žáky své
k učení se písmu svatému a bohovědě. A žáci jej upřímně milovali. Vším právem
v něm ctili „kněze podle srdce Božího“. L. 1862, když zesnulý pětadvacet let byl
profesorem, podali žáci jeho svému milenému mistru a učiteli co důkaz upřímné
úcty, vděčnosti & oddanosti drahocenný kalich. A co učinil Sušil? On týž kalich při
tisíciletí daroval Velehradu! -— O prázdninách chodil Sušil od vesnice k vesnici vzdor
všelikým úsměškům sbiraje mezi lidem písně. I sestavil dílo, jímž v pravdě honositi
se můžeme. Arci že veliké byly oběti Sušilovy při dílu tom, zvláště z počátku,
když jeho snaha a práce jaksi chladně přijata'byla. On však nenechal se másti,
vzdělal si pomník skvostný. — Nemalých zásluh dobyl sobě "Sušil o „Dědictví ss.
Cyrilla a Methodia,“ jehož jsa spoluzakladatelem 1. 1850 jednomyslně zvolen jest za
starostu. Slušno tudyž, aby údové téhož Dědictví na _svého velezasloužilého starostu
ve svých modlitbách, zvláště v osmidenní ss. Cyrilla a Methodia nezapomněli.

Co se týká spisovatelské činnosti Sušilovy, jest velmi rozmanitá, veršem
i prosou. Nechceme nikterak úsudku svého oronesti o dílech jeho, uznávaj'íce každou
jeho práci jak v původu tak v překladu za výtečnou, mistrovskou a vzornou. Pouze
podáváme přehled jeho spisův, pokud jsme se jich dopídili. V časopisech: Krok,
Květy 1823, Dennice 1825, Poutník slovanský 1826. Časopis katolického ducho
venstva 1827 a pak více, Časopis českého Musea 1827, 1833, Hlas církevní od
prvopočátku, Kalendář Moravan. Moravské národní písně 1835—1840 úplně 1853
až 1860. Spisy sv. otců apoštolských s překrásnou předmluvou 1837—1849. Po
věsti ve všelikých krajinách 1842. Hymny církevní 1846, 1859. Básně 1847. Růže
a trní 1851. Josefa Flavia o válce Židovské Dědictvím ss. Cyrilla a Methodia vydáno
1856. Krátká prosodie česká (z kalendáře Moravanu) 1856, 1861. Anthologie z kla
sikův 1861. Sebrané básně 1862. Konečně počal Dědictvím sv. Prokopa vydávati
Překlad a vyklady Nového zákona, dílo to svědčící o hluboké učenosti jeho biblické
i důkladné znalosti jazyků. V díle tom podal nám názvosloví pro vědy filosofické
i theologické. Jestli kterým jiným, tedy zvláště písmem svatým postavil sobě Sušil
pomník slávy nehynoucí. O vyznamenáních, jakých se zesnulému dostalo, netřeba
šířiti slov. Ont ve své skromnosti a pokoře nehledal jich, ano se jim vyhýbal. Nic
méně stal se 1. 1848 čestným, 1. pak 1862 skutečným konsistorním radou, brzy na
to při slavení jubilea tisíciletého trvání říše ruské ]. 1863 jmenován pro své zásluhy
o literaturu česko-slovanskou rytířem řádu sv. Anny II. třídy a při slavení jubilea



—224—

5001etého trvání university Vídeňské l. 1865 čestným doktorem bohosloví týchže
vysokých škol, konečně čestným kanovníkem vysoce důstojné královské kapitoly Br
něnské. Vážnost a úcta, jakéž Sušil ve všech vrstvách požíval, projevila se zvláště
při zvěsti o jeho úmrtí a při jeho pohřebu po veškeré vlasti. Jmeno Sušil nevyhyne
z paměti národa, pokud národ náš nepozbude paměti sama sebe.

Žal matky Slávie nade smrti syna Sušila.

Ach, ranou bolnou ranila“s mne, Smrtko!
Nebt odumřel Syn Sušilem mi zdárný,
Chlouba má čestná a neméně církve

Ozdoba vzácná.

Kvilte nad ztrátou kmenové slovanští,
Čech, Slezan, každý s Moravou se spojte,
At krajem slavským hrana zavzni truchlá:

Slávy syn umřel.

V roucho přesmutné zahaliž se Hostýn,
' S Buchlovem moutiž Velehrad se hořce;
Truchh' kraj každý, kdekoliv chodíval

Sbíraje písně.

Kněžstvo nádějné ztratilo's hle! mistra,
Jenž k svatým umkám tebe vést se snažil.
Následuj svůj vzor pokorou a vděčně

, Žel kněze mistra.

Přátelé! kviltež nade ztrátou vůdce,
Laskavým jenž všem a pravým byl otcem;
Sdělte věst truchlou si jeden druhému:

Náš Sušil umřel.

Odpočiň z cest svých, synu,'v matky lůně.
Záhy příliš nám dokonal jsi pout svou.
V vlasti slavské tvá vyhynouti nesmí

Nikdy památka!

Tvůj duch ať, vroucní Boha oč prosíme,
Tam ve záhvězdí na nebesku dlící
Nás vzbudí v mužnost, abychom vždy stáli

K církvi a vlasti.

R. J. P.
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bijtupa toíti; za 1 robinu me míře míašnou; ga osol-umění l knčzed

„ 4 ím.9$rufopa, aa řáb ím. Benodikla w Čechúch a na Morawé; aa běbictmf fm.
opata. ' Prokopa; ga + fnčge; za cburamou íeítrn a ieiíbo manšeIa.

5 ím. (5911th a za cťrkew ím. moai Slowanh, zwlússk abh rozkolnici mm)! fmůj
Mrtbodla. poznali a k učení pramému cirkwe tatoliďé se mrátili;

6 ím. Sidiaífc, za cíl—fewfat. w Nčmccku, zwlússk m žBábeuífu, the ufiíuií íil
prorofa. zkaziti zejmeua nefřcffanffou fífolou; za obrácení žibů;

Ž7 sw. Wilibalda, ga řeholním; ro Němccku; aa mifionářc meči protcftantv; ga 4
biífupa ftubuiícícb; za 4 ofobl) m btígfé příležitoíti břichu.

8 fm. Simandl zcl faton'ft) m Bawoťtch; aa bceru icně nebegpcčnóm a poborfflimům
; biífupa swým přátetíttoímrobiče ímé mnoho rmoutí; za nebbalé manžele.

9 ím. ?ltábětt), ga bímčí sskoly pob ří5cním „ skolských sesler;“ za bar čiítoti) a
frótomut) ftálofti ro bobrém 1 panně; golebfomášnou íeftru. ,

10 ím. QImaIie, za paní íflecbtiďébo robu ; zu bobré whch. bítef 1 robinp; za bar ními;
fněšnt) cení "Ducha fm. whchowateťi; aa bar ítáíofti a jiUých ctnofti ! kUťzi.

11 ím. EBEVaI. za ím. Dtce; agamoíífn ím. Dice úbatnč cbrám'cí; ganomoímčceného
NDW fnččc, abl) w Dobrém poíiínčn a přcb ncbegpeč. ke břichu chráněn [ml.

'12 fm.8ana Dual: za ímířeníimoít nepřátel; za bar oímícení Ducha ím. iiuocbomi
berta, opata. a za jeho robiče; ga pomgbugeníbucba Eřeíťanítébo w 1 farnoíti.

13 ím. mgrfétv, za pumu) a za obítrančni pofoufíeui f břícbu; aa 1 knčxze;ga pře;
muceb. rašení příležitoíti hříchu m tomárnúcb; za círřcm fm. ») Stam.

14 fm. Sbonamcn: za učence fřeíťanífé; ga řúbt) ím. išrantiíffa; ga nčfolif boboííowců;
tun), biífllpa za poíitnční 1 kněze w Důležité práci.

15 fm.3jn13řitf)a, za panomníh), abl) círtmi fm. oprambomou fmobobu bati a fpra,
leaťe meblimi naproti ní byli; ga 3 ftubuiící; za 1 schudlon robinu

16 Řarmelífě za řáb a bran-fhvo fn). íífapuh'ře Řarmetitífébo; za 3 pumu), jež
<13611111)marie bo ftamu řebotnébo chtějt mftoupiti; za můbce bucbomní.

17 Ím—Wťffťr za chúdinstwo a úítaml) pro ně; za poutnífl) na [matá mífta; za
noutmfa iiítč *B. M. poutní mííto; za řeholním) m ciginč ftnbující.



Den fe cti abzwlámř

19 sw. Wincence a za řáb „miloírbnócb íeítet"; za 21'1ftatot) wychowacť a iejícb přeb'
Pawla, knězc ítamené; ga gpomčbm'fl), aby je 'Ducb sw. osltw

20 ím. (Etiáffe, za ftam wojenský; aa mtabl'řa bříffm') ziwot meboucť; za pťekažem
prorofa mlhou tiffářftmf jibomífčbo; za sskastnéUkoUčeUibůtešité 3áte3itoíti.

21 ím. sBragcbr), za pumu) ;míáfff flouaící; za 2 robim) třeíťanífé; sa [ebfo1oá3ne
pumu) 2 ftubuit'cf; ga bar faiicnoíti.

22 fmimařííDĚagz za hťissuikh a břífínice; za polepffující úftamb; 3a 2 mamotratne
baleni), fauc. mangete; za obítranění zťozwhku opilftml' m1 oíabč.

23 fm. ?Ipoliuáře, ;a círfem fat. mcgi Mobamedáuy; ga ogimcm' bucba fřeítanffébow
blííupa m ] farnofti; ga mtabébo kněze.

24 ím. Kristiuy, ga Čechy a Morawu; ga 2paun1) ííoušící; 311Iebfomášnou man
pannt) šelfu a ieit' matfu; aa maltébo bříífuífa.

25 fm. Satuba, ga círfcm ím. we Čpanělícb; sa bratrítma me farnoftž *BoIicífé;
apofft. za kuzalele kťeskauskč.

26 ím. 211111, za math) a wdowh; ga bar trpětimofti matce a bratromi; za
math) “B. bimčí fffotp; za fmomoít 2 mtabbm manželům.

27 ím. $autateona, za bůítojm'ft) mojauffe', abt) se ga míru kťesk Uesthděli aIc w 111'
mučebmfa ímou čest [)Iebali a pobřígeně f tom mein; za bar febeaapírdní.

28 fm.Jnnoc3nceI. ga chram fat. toe Francii; ga pífemnictmo tatohďe , abbé círfmi
pclpcze fm. nab nepřáteli zwitěziti baI , za 2 chudč ftubuit'u.

29 ím. Marty, ga boípobáře :: boípobnně, abt) moblebúmaiíce mčci wezdejssť ne'
. pannu) ztrmili nebeífé; za otce Iboftcine'bo na moc!;omdm' ímůd) bítet.

30 ím.21bbo11aa za kněze pro íměbomité gaítámúní ímébo úřabu pronáítebomaué; za
©enma,muč. cirkew ím. to Rakouskn; aa ímornoít ro 1 bucbomní robinč.

31 [m.Sgnácegůoi. za tomarnčítmo Ježťssowo; ga fpqupracomníft) apťťzniwce„GMW ;
aatíab. řábu za oubt) m gDům: aaínuté wssech bratrítrol' katolických.

Modlitbn.
Božfkě Srdce Ježtsie! [ft-ge nepoftmtněně Srdce Smarta 513mm) obětují

Tobě wssecky modlitby, práce a utrpení toboto tme spolU se wssemi úmysly,

me fteróď) fe uítamičně na oltáři obětuieč. Obzwlússtě obětují Ti je za tt)

četné oběti, jatóď) si materialifmuš každodenUě mc ftřebu udrobů tfeffanffbd'; činí.
9 Srdce UekonečnťmiIomané, nebopuff, aby bune' mnfoupeně Ton krwt a znae

menauě Imbm gnomeuím bále jeňtě febe fanu) fUtžowaly a bořonce se hanbily.

Dej jim citu pro míaftnt bůftoinoft a Imou Idffu k nim; a učiň, ab); mtfto
mobíebdmdnt ob bmott; tobo, čebo bmota jim bdti nemůže, tolifo m Tobč itbi

ném bIebaIu'togíufftěnt fmód) pocbqbnoftť a ufpofojent frobď; žádostt. slímcem.

$řefíabtě Srdce PanUy Marie ďUdiž mou fpdfou!
Swatý Michale, arcbanběti, ímatí Cyrille a Methode, otobuite za nás!

Imm naeodntrnčhnskárnys. ěnaim w aut.
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Božského Srdce Páně.

Měsíčný list
apoštolátu mo

dlitby.
vaw

S povolením duchovní
vrchnosti vydává.

PLACIDUS J. HATHON,
kněz řůdu sv. Benedikta v Raj

hradě.

„Učte se ode Mne, ne- ;
bot jsem tichý & pokorný
srdcem, &tak naleznete po
koj duším svým.“

m
„Jedenjest učitel

váš! -- Kristus.“
Mat. XI, 29 ' Mat. XXIII. 10.

Ročník11. Srpen 1868- Číslo8.

K Panně Marii.

%rálovna, hle, v ráji, Vždyťty's matka slasti;
Křestanstvo vždy hají. Zaplaš všaké strasti,
Na přímluvu její Které zbožnou duši
Všichni k nebi spějí. Přebolně, ach, kruší.

Matko vítězová! Nevěra se hlásá.,
Zhouba se nám ková.. V nížto není spása.
Nepřátel, viz, lomoz; Mnoho zaslepených,
Maria, ach, pomoz! Lstivě zavedených.

Pomoz zkormouceným, Zapros u Ježíše,
Od všech opuštěným. At zas vzkvete říše,
Jediná. ty, máti, Říše církve svaté
Můžeš těchu dáti. Zlobou zhoubcův jaté.

U tebe jen, víme,
V pomoc doufat smíme.
Pomůžeš nám, Panno?
Maria, rciz' Ano!
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Výklad na. modlitbu Páně.
(Pokračování)

Posvěť se Jmeno Tvé!
(První prosba.)

„Od východu slunce až k zapadu chváleno bud' jmeno Hospodinova. “
Žalm 112, 3.

Svatý Kanut, král Dánský byl jeden z nejmocnějších knížat času svého;
nicméně zůstal přece pokorným ctitelem Božím a nic se mu tak tuze neprotivilo,
jako neslušné vyvyšování a vychvalování moci a osoby jeho. Jednoho dne vyšel si
na břeh mořský a jeden z jeho dvořanínů pravil: „O králi, kdo jest tobě roven?
Ty řídíš miliony lidí a nad to jsi vladařem a pánem velikého mořeí“ *Král sstoupil
s břehu blíže k vodě a jakoby přísným hlasem rozkazoval: „Moře, ty jsi částka mého
království a musíš mi poddáno býti; protož poroučím tobě, at na tyto břehy nevy
stupuješ a vladaře svého at se nedotýkáš.“ Ale netrvalo to dlouho a již přestoupilo
moře jeho rozkaz a vlny zamáčely jeho nohy. Nyní se obrátil král Kanut ku svým
dvořanínům, řka: „Vizte, jaková jest moje moc a vláda nad mořem, uechcet ono
mého rozkazu uposlechnouti. Iten nejslavnější král a vladař má malou moc, a
toliko jeden jest, jenž k moři může říci: Až potud a ne dále! Bůh jest Pánem
nebes a země i veškerého moře. Jemu samému přináloží z toho čest a to na věky.“
Maje král přesvědčenost o málomocnosti lidské, šel do chrámu, vsadil tam králov
skou korunu svou na hlavu Ukřížovaného a slovy žalmisty (žalm 88) zvolal; „Tobě
o Pane přináleží všecka čest; nebo kdo jest podoben Tobě, kdo jest tak mocný, jako
Ty jsi? Ty panuješ nad mocí mořskou, pohnutí vln ty skrocuješ.“ — Tím dal král
veřejně na jevo, že Bohu přináleží nejvyšší čest a chvála a že se má ctíti a světiti
jmeno jeho nejsvětější od každého člověka, byt by i králem mocným byl.

Zajisté že máme dosti důležitých příčin, abychom Pána Boha ctili, velebili
a s králem Davidem volali: „Ne nám Hospodine, ne nám, ale jmenu svému dej
slávu,“ a (žalm 148.—)„Chvalte HOSpodina s nebes, chvalte jej všickni andělé jeho,
chvalte jej všecky mocnosti, chvalte jej slunce a měsíc. Králové zemští i všickni
národové, knížata i všickni soudcové země; mládenci a panny, starci imladší chvalte
jmeno Hospodinovo!“-—- Byl jeden slovutný zpytatel přírody a znamenitý hvězdář,
jmenem Nevton (čti Nutn), angličan. Ač nebyl oudem církve katolické, předce
jmena Božího tak vroucí byl ctitel, že uslyšev je vysloviti, hlavu svou odkryl a po
klonil se, aby takto Bohu povinnou uctivost prokázal. Poznávalt dobře nesmírnou
moc a slávu Boží v stvořených věcech. „Bůh nás všecky k slávě své stvořil“
(Isaiáš 43, 7.), protož každý z nás má pečovati oto, aby se Bohu, Pánu nejvyššímu
náležitá čest vzdávala, aby Bůh nižádným- hříchem nebyl uražen, aby se o Bohu,
o pravém náboženství a o všech věcech, jenž se na Boha a na sv. náboženství
vztahují, mluvilo vždy pocestné a vážně, i aby vždy se oslavovalo. Jednoho času
seděla v jistém hostinci při stole spolecnost, sestávající “zosob rozličného povolání.
Také tam byl jeden důstojník. Mluvilo se o všeličem a mezi jiným jeden z při
sedících promiuvil cosi neslušného proti vladaři země. Tím se důstojn'k hned roz
pálil a dělaje hluk oznamoval, „to že netrpí aby se něco takového proti králi
mluvilo, žeby musel od stolu vstátí a odejíti, i žeby to musel k soudu zadati.“ -
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A kdybys ty milý čtenáři! přišel maně k lidem někde pohromadě stojícím neb někde
při stole sedícím a oni by o tvém otci špatně mluvili, anebo by na něho zlé pode
zření uvalovali, pověz mi, zdaliž to budeš lhostejně poslouchati, a při tom mlčeti,
jakoby se to tebe ani netýkalo? Které dítě má srdce jen poněkud vděčné a upřímné,
zajistě se ozve a hájiti bude čest otce svého.

A kdo jest tvůj král nejvyšší, kdo tvůj Otec pravý a to od tvého počátku
až na věky? Jest to ten, od něhož všecko dostáváš, v němž žiješ a se pohybuješ,
(Skutk. apošt. 17, 28) a jemuž každého dne říkáš: „Otče náš, jenž jsi na nebesích.“
Máš-li tedy srdce upřímné a vděčné, jsi-li věrné jeho dítě, budeš si přátí a ze vší
síly své o to pečovati, aby se ctilo aposvětilo jmeno jeho. A kdyby někdo o Bohu,
o Synu Božím, o svatém náboženství, neb o Svatých potupně mluvil, a z posvátných
věcí žerty si tropil, tedy nesmíš mlčeti, nýbrž hned vstaň a ozvi se, jakož i onen
důstojník se ozval a hájil svého vladaře; ano zastaň se co dobré dítě 0 čest nebe
ského Otce svého odpověz náležitě a důvodně, a pakliže to nespomáhá, odejdi a vy
stříhej se toho zlopověstného obydlí a té zlé společnosti, kde se takové bohaprázdné
řeči dějí. Hněv bez důležité příčiny jest hřích; avšak v takovýchto případnostech
bývá to velikým. hříchem, když žádného hněvu neukážeme a mlčíme.

Jistá vznešená paní, k chudým velmi dobrotivá, shromáždila po každé v ne
děli čeládku svou okolo sebe, aby čítala jí z dobré knihy a vykládala jí spasitelné
pravdy křesťanské, nebot znala výrok sv. Augustina: '„Největší moudrost, nejužiteč
nější umění jest, cvíčiti se v křestanskokatolické víře.“ (Lib. de fide orth.) Také se
neostýchala v společnosti rozmluvu o Bohu zaváděti. Tato paní měla asi šestiletou
dcerušku, která_ve vší bázni Boží vychována, ráda se modlívala, a o Bohu, i 0 po
divných skutcích jeho ráda slýchala. Jedenkráte přijela s rodičemir svými do hlav
ního města, kdežto se mnoho boháčů a přemoudrých učenců scházívá. Mezi těmito
bývá také koukol, totiž lidé, kteří chtičům těla svého hoví, a kteří by si přáli, by
nebylo smrti, aneb alespoň žádné věčnosti a žádného soudu. Právě seděli tu v ho
stinci tací to dva služebníci břicha a jevili na sobě zpanštilou vzdělanost svým odě
vem, svýmj spůsoby a penězi, vedouce při tom řeči rouhavé o Stvořitelí nebes a
země. Mnohému při stole sedícímu bylo bolestně, to poslouchati; přece“ ale nikdo
se neodvážil, proti těm bezbožným řečem povstati a čest Boží hájiti, boje se mrzu
tosti a výtržnosti. Tu dal anděl strážce té nábožné dcerušce vnuknutí, aby se nic
nebála, aby jen povstala. Alona vstala, postavila se před ty dva urozené pány
rouhače a s přísnosti pravila: „Tak se nemá o Bohu mluviti, to jest neslušné a
ohavné“ Tito rouhači snad již od dávných let neslyšeli žádného pokárání a napo
menutí; proto se zapýřili a utichli, čemuž ostatní hosté byli velice rádi. *) Neza
hanbuje-li toto dítě mnohé křesťany, kteří se v nynějším věku za svou víru a za
Spasitele světa stydí, kteří, místo co by jmeno svrchovaného Pána a Krále ctíti a
vyznávati měli, je slovy a slevy a skutky svými zneuctívají? Jak obstojí před soudem
toho, který praví: „Kdožby mne vyznal před lidmi, vyznámt i já jej, a kdožby mne
zapřel před lidmi, zapřu i já jej před Otcem nebeskými" (Mat. 10, 32).

Pročež jest to povinností, horliti pro čest Boží a u svých 'spolublížných—
překaziti a zameziti dle možnosti své každou nepravost, an se tím Bůh uráží a
jmeno jeho zlehčuje. Velezasloužilé jest to, nějakým peněžitým příspěvkem, aneb ale
spoň svou modlitbou nápomocen býti missionářům, kteří ve vzdálených zemích víru troj

*) Mehlera příklady, díl 11,
15*



jediného Boha rozšiřují a o to usilují, aby všickni lidé na zemi Boha poznali a jeho
nejsvětější jmeno vyznávali, ctili a chválili. Buďme nápomocni k tomu, aby se
služby Boží důstojně a slavně konati mohly ku vzdělání duší lidských; poučlivými
řečmi a příkladným životem svým pomáhejme, aby spolublížní naši Boha a Spasitele
světa ctili, milovali a svatá přikázání aby věrně ostříhali.

Na světě jest okolo 1250 milionů lidí a mezi těmi přiznává se asi dvě sta
milionů ku křesťansko-katolickému náboženství; ale mezi těmito křesťany jest nyní

, dosti takových, kteří jsouce ve své víře ustydlí neb nevědomí, na Boha a na Spasi
tele svého zapomínají a nejsvětější jmeno Boží zneuctívají jak rouhavými, nevěrec
kými spisy svými, taktéž hříšnými, ohavnými skutky svými. A jesti nyní mezi
námi dosti křesťanů takových, kteří o Synu Božím a o díle vykoupení lidského ne
mají pravých a dokonalých vědomostí. Někteří vědí mnoho o průmyslu a obchodu,
mnoho o politice, o hospodářství a o jiných věcech světských; ale oni neznají zá
klady a důvody, na nichžto víra křesťanská spočívá. Ano duch světa udusil v nich
víru a pravou křesťanskou lásku, takže v hlavách jejich kmitá náboženství jen slabě
asi jako v noci bledá zář měsíce. V srdcích jejich hemží se zásady nové zlé osvěty
a nového schytralého pohanství. — Mezi tolika nesčíslnými zástupy lidí není tedy
příliš mnoho těch, kteří by patřičně ctili a světili jmeno Boží. Pročež příteli! aspoň
ty se ze vší síly své vynasnažuj, aby se posvětilo jmeno Boha Hospodina, který
dí: „Veliké jest jmeno mé mezi národy od východu slunce až na západ.“ (Malach. 1, II.)

' '1. Právě dnes jest neděle, den Páně, den k oslavení jmena Božího ustano
vený. Ai kdož může sčísti všecky ty zvony ve všech zemích vyzvánějící? Hlas je
jich daleko se po dědinách rozléhá a svolává křesťany, aby přicházeli do chrámu a
tu společně čest vzdali Bohu, všemohoucímu Pánu nebes i země. 1 přicházejí valně
a nábožný zpěv jejich rozléhá se zvučně při varhanách v stáncích Božích. Oni_se
náhožně modlí, ruce spínají a hluboce se koří Bohu, Otci svému nejdobrotivějšímu.
Tím se posvěcujc jmeno Boží jak na nebi tak i na zemi! Myslíš však, že všickni
přicházejí do chrámu v neděli a ve svátek, a že všickni vzdávají Bohu Otci patřič
nou ůctu v dnech zasvěcených? Nikoliv! Mnohý švec 3. krejčí aneb jiný třeba
řemeslník ráno v neděli pracuje o přítrž, až jest celý utýraný a umdlený. Ovšem
slyší vyzváněti na služby Boží; že ale duše jeho jest zištností a lakomstvím spou
tána, proto nenechá díla a nejde do chrámu. Takový ukrádá Bohu čas pobožnosti
a sebe zbavuje spasitelného poučení a vzdělání i požehnání Božího. Surz'us vyprae
vuje v životě sv. Jana, almužníka příběh sem příhodný. V jednom městě bydleli
dva řemeslníci; jeden z nich světíval neděle a svátky patřičně, neb byl bohabojný.
Jeho hospodářství stálo v dobrém stavu a jeho řemeslo dařilo se čím dál, tím lépe.
Druhý řemeslník pracoval neustále, ani v neděli a ve svátek nedal si pokoje. Ne
měl žádných dírek a předce stál v špatném stavu a měl nedostatek. Jedenkráte
přemýšlel otom u sebe a bylo mu to divno, že soused jeho, který měl dítky, dobře
vychází. I šel k němu a tázal se ho, jak to je, že on se svým řemeslem tak dobře
se živí? Tento přislíbil mu dáti o tom vysvětlení, a vybídl ho, aby na budoucí
neděli k němu ráno přišel. Tu přišedšímu řekl: „Nejdříve půjdeme do kostela na
mši svatou.“ I šli a po kostele se rozešli. Po obědě byli opět pohromadě a správný
nábožný řemeslník řekl: „Nyní půjdeme na odpolední služby Božíl“ Ale ten ruši
tel dnů svátečních odpověděl: „Já vím, kde jest kostel, a půjdu tam, až se mně
bude chtíti. Víte, oč jsem vás prosil, tedy to mi povězte a vysvětlite“ -— Ná
božný řemeslník vysvětlil mu tedy: „Že světím neděle a svátky, že pilně služby
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Boží ráno i odpoledne navštěvuji, tím sobě požehnání Boží vydobývám a řemeslo
se mi daří. Vy si ale požehnání Boží odvracujete, jelikož svěcení neděl a svátků
opomijíte.“ —- Kdosi *) jsem četl též následující podobenství: „Když bezbožný král
Antioch vůdce svého Apolonia vyslal s 22000 můži do Jerusaléma, rozkázav mu,
by tam všecko zavraždil, tajil tento vůdce takovéhoto úmyslu a dělal, jakoby byl
nejlepší přítel židů? Ale jak dlouho to trvalo? Když nastala sobota, svolal Apo
lonius vojiny své do zbraně a velel, všecko vražditi a hubiti. I učinil v Jerusalémě
strašlivé krveprolití mezi židy. Takto zachází inyní zlý duch, nepřítel lidský,
s lidmi. Mnozí totiž křesťané jsou po celý týhoden doma, pracují a nebývají
k hříšným skutkům sváděni.—Ale když nastane neděle aneb svátek, tu slaví ne
přítel lidský vítězství nad nimi; nebot právě-v těchto dnech upadávají v moc zlého
ducha a to svým hříšným se chováním a rušením přikázání: „Pomni abys den svá
teční světil.“ — Jen se podívejme do hospod a vizme. jak to tam často vypadá a
jak hanebně si tam křesťané počínají ve dnech Bohu zasvěcených. Pijí, klejí. křičí,
již před polednem, a odpoledne hejří a tančí leckdes až k ránu na pondělek. Mnohá
děva, bojí se v neděli šíti neb přísti, ale v tančírně až do umdlení se proháněti a
do největších pokušení sebe uvrhovati se nebojí, to za hřích nepovažuje. Co to tako
vým lidem prospěje, že před polednem se modlili a slovo Boží poslouchali, když na
to odpoledne počnon světačiti a modle _Molochu sloužiti? —

Dále považme, jakými ohavnými spůsoby sváteční dnové se zlehčují. Krámy
prodavačů bývají často i mezi službami Božími otevřeny, všelijaké zboží se přiváží„
nakládá i skládá; jetel a píce se letního času mezi mši svatou seká i vozí do dvorů,
zvěř se honí a střílí. Podobně v dílnách a továrnách se o přítrž pracuje a židé
nejen pod domech obchod provozují, alebrž vzkládají na své křestanské čeledíny
takové práce, kterýmiž den Pána se zlehčuje.

Kouknime se ale do chrámu Božího, jak se v něm cti a světí jmeno Pána
nejvyššího. Tu jsou stolice úřednické, pak stolice, v nichž mají seděti přednosta
obce a jeho radové, též jiné vzácné osoby z osady; než bývají často prázdny. A
kdybys mohl čtenáři! nahlédnouti do srdcí některých mužů a žen v chrámě pří—
tomných, tu bys s podivením spatřil, jak se tam hemží ničemné a neslušné my—
šlénky, jak se v nich kvasí šereduá pýcha, závist a dlouholetá zášt. Povšimni si
také těch služek a dcerek rodičů zámožnějších, jak příliš nádherně tělo své ozdo
bily. Hle jedna na druhou pohlíží skoumajíc, co všecko ta druhá na sobě má;
i nemohouc se dočkati konce služeb Božích, počínají šeptati a závistivým srdcem
posuzovati již v kostele. Nevypadá-li to na vlas, jak nám vypravovala „Škola B.
Srdce Páně“ v II. roč. na" stránce 76 oním snem? — Takto se zneuctívá jmeno
Boží, protože pobožnost a pozornost řešených navštěvovatelů kostela nevztahuje se
na Boha, nýbrž na oděv a na šperk, o čemž vědí pak doma mnohem více vypravo
vati, nežli o kázaném slovu Božím. Ode všech těchto daleko jest Bůh, a kdyby
nyní Pán Ježíš přišel a spletl provazy, zajisté mnozí křestaué vyhnáni by byli
z chrámu. A snad ity čtenáři! měl bys příčinu, abys se po dvéřích ohlížel a
honem ven z chrámu spěchal. -—

Není-liž pravda, že jsi tvor rozumem nadaný? Vždyt přemýšlíš o rozlič
ných věceeh ve světě a poznáváš Boha Pána a dobrooince svého, kterýž praví:
„Jsem-li já Otec váš, kde jest čest má?" (Malach. 1, G.) Pročež svět neděle a

*) Schmida katechet. I. díl.
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svátky, jak to na rozumného tvora se sluší. Doma zanech všecky časné starosti,
zapud od sebe všecky daremné a neslušné myšlénky a_jako tělo své ozdobuješ, abys
důstojně vešel do chrámu, podobně se připrav i na duchu. Z rána již uprav mysl
svou a mi sám k sobě: „Dnes chci od práce odpočívati a s celým srdcem sloužiti
Bohu. Dnes jsou dvéře chrámovy i pro mne otevřeny, tam chci dnes oslavovati
Boha, ctíti nejsvětější jmeno jeho a pamatovati na duši svou. Neudělám ze dne ne
dělního den zisku a nestřídmosti, den nečistoty, pomluvy — den hříchů. V den
sváteční chci býti živ svátečně.“ —

Všickni hospodářové a hospodyně, vy obchodníci a továrníci, vy 'pánové
vznešení neb v úřadech postavení uvažte tuto důležitou věc: „Dokavád den Páně
nebude vám tím, čím býti má dle zákona Božího a církevního, nedočkáme se lepších
mravů. Protož na vás to záleží, abyste netrpěli ohavné, nekřesťanské obyčeje v ro
dinách neb v osadách vaších, když nastaly dnové sváteční. Sami ale zasvěcujte
tyto dny s velikou svědomitostí, aby vaše dítky, čeládka, služebníci a dělníci viděli
na vás dobrý příklad ve svěcení dnů svátečních. Také jich poučujte, nabádejte a
k tomu jich vedte, aby pilně chodili do chrámu Páně a tam pilně poslouchali učení
víry Božské; nebo nebude věrně plniti povinností k lidem ten, kde jich neplní k Bohu,
dobrodinci svému a pakli sami pohrdáte přikázaními Božími, tedy si vychováte
v domácnosti lidi, kteří se ani Boha, ani vás nebudou báti, kteří v povinnostech
jim uložených nebudou věrni.

2. Minouce svěcení neděl a svátků, otevřme písmo svaté. Tam stojí v II.
knize Mojž. k. 20: „Nevezmeš jmeno Hospodina Boha svého nadarmo; nebot nebude
míti za nevinného Hospodin toho, kdoby vzýval jmeno Boha svého nadarmo.“ Dále
zaznamenáno jest: „Jisté ženy israelitky syn, jehož otec byl Egyptčan, vyšed vadil
se v ležení s mužem israelitským. A že jmeno Hospodinovo při tom tupil a Bohu
se rouhal, přiveden jest před Mojžíše. I vsadili ho do žaláře, dokavádž by nezvě
děli, co by kázal s ním Hospodin učiniti. Kterýžto mluvil k Mojžíšovi, řka: „Vy
ved toho rouhače ven ze stanů a všickni, kteří ho slyšeli, nechat vloží ruce své na
hlavu jeho a at jej ukamenuje veškeren lid. A k synům israelským mluviti budeš:
„Kdožby se rouhal jmenu Hospodinovu, at smrtí umře; kamením uhází ho všecko
množství, bud že by on byl domácí bud cizinec.“ (HI. kniha Mojž. 24.) Pro rou
hání a zlehčování jmena Božího nebývá nyní nikdo kamenován neb usmrcen, avšak
bytby se takový člověk všemu lidskému trestu uměl vykroutiti, Bůh předce nenechá
bez trestu takovéto provinění jeho. Jednomu každému z nás vyměřen jest čas, kde
tlukot srdce v těle se nám zastaví; ano každý musí dříve neb později chystati se
do věčnosti a tam se dostaviti k soudu Božímu, kdežto se otevře kniha, v které
každé ničemné a marně slovo lidské, každé klení a jmena Božího zneuctění, každé
rouhání a křivé přisahání zaznamenáno jest. Nastane tedy trest rouhačům a křivo—
přísežníkům. Nestoiít nadarmo v knize Tobiášově 13, 16: „Zlořečeni budou, kteří
by pohrzeli Tebou a potupeni budou všickni, kteří by se rouhali Tobě“ — Svatý
Bernardm praví: „Rouhání proti Bohu jest ďábelský hřích, jest řeč pekla. Nebo
jako Duch svatý skrze dobré lidi mluví, tak' zase ďábel skrze rouhače.“ (Mansi
Disc. 7 num. 2.) Jedenkráte šel francouzský missionář vesnicí a slyšel, jak tam
děti nejsvětější jmeno Boží zlehčují a neuctivě vyslovují. Aby jim vysvětlil, jaké hrozné
tresty na sebe tím uvalují, promluvil k nim takto: „V této osadě se mluví po fran
couzsku, &kdybyste někoho potkali, který mluví po německu, řekněte, že jest z Německa;
mluví-li po anglicka, řeknete, že jest z Anglicka i budete ho považovat za cizince,
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kterýžto dříve neb později do své vlasti se navrátí. Vy 'ale rouhavé děti! jste
v křesťansko-katolické zemi, proč nemluvíte její řeč? Z našich neslušných & ne
nctivých slov, jimiž Boha urážíte, poznávám, že mluvíte řeč pekla. Musím tedy
řÍCÍ, že jste CÍZÍDCÍ,ŽOpeklo jest vaše vlast a že jedenkráte dostanete k těm, kteří
mluví též tak, jako vy.“ *) Assyrský král Sennacherib dobyv některá města židovská
vyslal převeliké vojsko proti hlavnímu městu Jerusalému a dal oznámiti králi
Ezechiášovi a radě jeho asi toto: „Nač se spoléháte, že se osmělujete válčiti se
mnou? Neříkejte: Bůh náš jest silný a mocný, on nás vysvobodí a nedá naše
svaté město v ruce nepřátel. Nic vám to nespomůže, raději se podrobte moci mé,
at zůstane země vaše v pokoji.“ Uslyšev král Ezechiáš tato rouhavá slova., roztrhl
roucha svá, oblekl se v oděv smuteční a vešel do chrámu, modliti se k Hospodinu.
V tu dobu poslal prorok Isaiáš posly ku králi, potěšit jej a dal mu návěští tako
véto: „Neboj se, Bůh Hospodin oznamuje tobě a praví: Nevejde nepřítel do města
Jerusaléma a ani jednoho šípu nevystřelí proti vám.“ A hle naplnilo se slovo Páně.
které nikdy neklame. V tutéž noc vešel anděl Boží do ležení assyrského & zavraždil
18500 nepřátel a to proto, že král assyrský rouhal se Hospodinu, Bohu všemohou
címu, který jest Pánem života a smrti. Ráno, když uviděli mezi sebou tolik mr
tvých, strachem pojetí odtáhli ze země Palestinské. Král pak Sennacherib zabit
byl od svých vlastních synů. (IV. knih. Králov. l9.)

Nenahlížíš křestane, z této udalosti, že rouhači na sebe těžké tresty uva
lují ? Ano všickni, kteří o Bohu, o jeho Svatých a o náboženských věcech potupně
mluví, kteří ze svatých věcí a obřadů žerty si dělají. řízení Boží ve světě lehko
vážně posuzují a je zlehčují, aneb kteří proti Bohu reptají, když jich neštěstí potká
ti všickui činí se vinnými hříchu rouhá'ní a tresty na sebe uvalují.

Svatý Ludvík, král francouzský byl velikou horlivostí pro zvelebení a uctění
jmena Božího naplněn, tak že ho bylo často slýchati: „O kéžby mi možno bylo,
abych všeliké urážky, které se Pánu Bohu činí, zamezil i abych jeho svaté jmeno
v celém světě v známost uvedl.“ — Chtěje všecka rouhání proti Bohu z říše své
vypuditi, vydal přísné zákony proti všem rouhačům. Ovšem někteří proti této
přísnosti jeho reptali a dávali nevolí svou na jevo urážlivými slovy; než král Lud
vík nevšímal si toho, ale pravil: „Nechat proti mně reptají, "jak chtějí, oto se málo
starám. Rád bych to strpěl, jen kdybych takto všeliká rouhání proti Bohu z mého
království mohl vypuditi.“ Synu pak svému, který po jeho smrti na trůn dosed
nouti měl, pravil: „Synu můj! prosím tě, pečuj, aby hřích Oz tvých-zemí vyhlazen
byl, zvláště pak hřích rouhání se Bohu. Nedopust, aby někdo rouhavě proti Bohu
mluvil. Kdyby se předce stalo, potrestej takového přísným trestem“ — Na sněmu
Lateránském za papeže Leona X. bylo nařízeno, aby rouhači rozhřešení se neudělilo,
leč po dokonaném velikém pokání. Vedle starodávné bázně církevní museli rouhači
po sedm nedělních dní přede dveřmi chrámovými v kajícím oděvu státi, aniž do
chrámu vejíti směli. ——Mnozí ale klejí a při tom svatá jmena vyslovují, vymlou
vají se ale tím, že prý při tom nemají žádného zlého úmyslu; to že jest jen takový
obyčej při nich. Žádný toho neupře, ani oni lajci sami, že jest to velká hrubost a
nevzdělanost, si domýšleti, že si vážnost nějakou vydobude, neb že si v něčem vy
pomůže, když notně zakleje a když v zlosti svatá jmena vyslovuje. Máš-li kdo
takový ohavný a hříšný obyčej, přemáhej sebe z lásky k Bohu a z lásky k spasení

-) Mahlera příklady 3. díl.



duše své a polepš se. Neříkej: „Nemohu se přemoci, nemohu toho zanechati.“ Jistý
hospodář měl čeledína, a ten při každé příležitosti, když se mu něco dle jeho vůle
nedařilo, hned klel a zlořečil. Hospodář ho často napomínal a jemu domlouval; než
čeledín po každé odpověděl: „Tot jest již můj obyčej a těžká to věc, aby se člověk
přemohl v tom, čemu od mladého věku již uvykl.“ — Jednoho dne z rána pravil
hospodář: ,Jene! jestli dnes nevyjde z úst tvých žádné lání a proklínání, dostaneš
u večer ža odměnu tvrdý tolar.“ — Domácím pak tajně nařídil, aby na Jana dali
pozor a pak pověděli, zdaliž toho dne klel i zdaliž jmena svatá nadarmo bral, čili
nic. Přišel večer toho dne a hOSpodářsvolav čeládku svou, tázal se jí, jestli že co
si takového od Jana byla slyšela. Všickni ale dosvědčovali, že nic a že jest jim to
věcí podivnou. Tu vyndal hospodář z truhlice tvrdý tolar, dal ho Janovi a pravil
mu. „Tot jest přece jen hanba pro toho, že pro časný zisk, pro mizerný peníz do
vedeš se v klení přemoci, ale z lásky k Bohu, jehož tím urážíš a z lásky k spasení
duše své nechceš to učiniti. Styd se Janku.“ — Tak i ty křestane! styd se, jestli
že pro dosažení cti a vážnosti u lidí, aneb pro nabytí časného zisku, pro mamonu
a- podobné věci časné máš se na pozoru a dovedeš se přemáhati, avšak z lásky
k Bohu, k tvému nejdobrotivějšímu Pánu toho nedovedeš, svého hříšného a ohavného
obyčeje nezanecháš. Což pak ti jest 'milejší časný zisk, nežli milost Boží a Spása
duše tvé? Aj již zanech klení, zlořečení, rouhání a zlehčování jména Božího! Měj
vždycky úctu a vážnost pro Boha, jenž jest Pán nejvyšší a jenž jest mocný a slavný
vládce celého světa. Slyš, co povídá král David v žalmu 94: „Bůh veliký jest Pán,
nebo v ruce jeho jsou všecky končiny země, a výsosti hor jeho jsou. Jeho jest
i moře a on učinil je a suchou zemi ruce jeho utvořily. Pojdte, klanějme se a
padněme před ním i plačme před Heepodinem, kterýž i nás učinil. Nebo on jest
Pán Bůh náš a my jsme lid pastvy jeho a ovce ruky jeho atd.“ -'— „Hospodin
Bůh zástupů, plná jest všecka země slávy jeho,“ dí Isaiáš 6, 3.

Za jasné noci třpítí se množství hvězd na nebi, které jsou větším dílem tak
veliké a tak ohnivé, jako naše slunce a milionkráte větší, nežli naše země. Že ale
jsou od nás příliš vzdálené, proto nám přicházejí jako světilka bledě kmitající. Kdy
bychom mohli na hvězdnaté nebe zvětšujícím sklem pohlížeti, jak hledí hvězdáři,
tu bychom ještě mnoho jiných nových hvězd spatřili, jako listí a jehličí v přená
ramném lese. Pročež naše celá země — totiž: Asie, Amerika, Afrika, Australie a
Europa — ač veliká, vypadá. v nesmírném tom světě jako malinké zrnko písečné,
odtržené od velikýchskalnatýeh hor. A vidíme-li zdaleka nějaké město, nebudeme
snad toho mínění, že ono jest prázdno lidí; nápodobně nemyslíme si, že toliko naše
země jest plná bylin„ zvířat a lidí, ale ony veliké koule světové, — Ony miliony
měst nebeských, -— že jsou prázdny, pusty a neobydleny! Všecky tyto nesčíslné
světy s tvory svými jsou díla rukou Božích, jsou, jen jak dí prorok, .obruba jeho,
podnož trůnu jeho; aneb jsou jako předsíň k chrámu velebnosti Božské. Právě po
vídá kniha Eklesiastikus 43, 30—33: „Bůh jest všemohoucí nade všecky skutky
své. Hrozný jest Pán a veliký velmi ",adivná moc jeho. Oslavujte Pána, jakož
koliv moci budete, 'však vždy ještě převyšovati bude všelikou chválu předivná ve
lebnost jeho atd.“ -— „Veliký jest Pán a velikosti jeho není konce!“ (Žalmista
1:44, 3.) Pomysli si nyní, -že bys měl předstoupiti před toho, který tento svět a
to nadhvězdnaté nebo pouze jediným slovem svým stvořil, a vším tím vládne dle
moci a moudrosti své; zdaliž bys se cpovážil s ním mluviti co s člověkem sobě
rovným? Zdaliž bys se opovážil jmeno jeho nadarmo bráti, jej klením neb rouha
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výmislovy- urážeti? O jistě že ne, leč bys byl bez rozumu, bez smyslu! Považ
tedy, že se všudy nalezáš před obličejem tohoto mocného a nezpytatelného Boha.
Chraň se tedy, abys ho nezlehčoval a slovy ueopatrnými neb hříchy nikde neurážel!
Bud vždy velikou úctou k Pánu a Stvořiteli svému naplněn a zcela přesvědčen, že
„Králi věků nesmětelnému, samému Bohu čest a sláva na věky věkův.“ (I. Timot.
1, 17.) — „Požehnání a jasnost, moudrost a díkůčinění, čest, moci síla Bohu
na věky věkův, amen“ (Zjevení 7, 12.)

Sláva Tobě mocný Bože, _ Nechat Pane, věčný králi,
jenž jsi stvořil tento svět, duch můj Tebe velebí;

jenžto voláš slunce z lože nechat Tebe vždycky chválí
již po mnoho tisíc let. jako Svatí na nebi..

Ranní záře, duhy krása,
světlý den i jasná noc,

všecko tvojí chválu hlásá,
všecko zvěstuje Tvou moc.

V noci jasné když se dívám;
k hvězdnatému nebi zřím;

mocnost Boží tu rozjímám
a hned žasna takto dím:

Sláva Tobě vševládnoucí, „Tobě Bože! všecko hlásá,
jenžto živly v moci máš; že jsi Pán a Stvořitel.

Ty svou rukou žehnající K oslavě Tvé tvorstvo plesá;
pole, luka odíváš. Ty jsi všech nás blažitel.“

Přijď království Tvé !
(Druhá prosba)

„Hledejte nejprvé království Boží a jeho spravedlnost.“ Mat. 6, 33.

Jdeš—li na večer z lesa neb z pole domů, aneb sedíš-li v letě po západu
slunce před svým obydlím samoten a tu slyšíš ze zdálí zvonit k modlitbě: „Anděl
Páně,“ — mi, jak ti—mnohdy okolo srdce bývá a jak to přicházívá? Ne-li, jakoby
nějaký truchlivý zpěv odzvonu se rozléhal po zemi, a od země vzhůru vznášel se
k nebi? A jako zrána vystupuje z hloubí duše tvé tichy' bol a neobyčejná tesknost
a v duši tvé se to ozývá jako touha po neznámé krajině, po ztraceném ráji a po
blaženém mladistvém věku.

V pravdě, která duše lidská není světským hlukem a leskem pomatena a
která ještě neztratila rozvážlivou mysl, ta cítí v té době tesknost a žalost
i přichází jí to tak, jakoby byla něco velmi milého ztratila, — a neví
ani co, — i jakoby pocházela z vysokého rodu a nyní žila zde u vyhnanství na
této nepokojné zemi. A nebývá toho snad příčinou, že se člověk již zde promrzel,
když totiž dlouho žil a mnoho trpkosti zakusil, nikoliv; nebo tato trudomyslnost &
tesklivost probuzuje se nejvíce v jinochu, v panně a v osobách silných a zdravých.
I nebyloby jim to za těžko, kdyby třeba v "tu chvíli musely zemříti.

Nyní pověz příteli, odkud to pochází? Není-li to jako návěští, že duše člo
věka není zde ve svém domově, ve své pravé vlasti? Jistě každá uše lidská cítí
v sobě časem svým touhu po životě lepším, touhu po čisté trvanivé blaženosti;
avšak klíč k takovéto blaženosti jest ztracen a pravý ráj pro duši lidskou jest zde
na zemi zavřen. Kdyby i někdo chtěl a jakkoliv se vynasnažil, připraviti sobě zde
živobytí pohodlné a blažené, nikdy toho nedocílí; nebot vyskytuje se zde množství
starostí, soužení, mrzutostí a nepřátelství, množství bolestí a nemocí. Cokoliv zde
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na zemi nalezá se vzácného, krásného a rozkošného, to všecko jest nejisté, nestále a
pomíjitelné. A smrt drží dnem i nocí na lidi honbu, působí jim náramný strach a
činí konec všem jejich zámyslům a umělým jejich nálezkům.

(Pokračování příště.)

Božský učitel poučuje žáka s_věho,v čem největší
štěstí a neštěstí záleží.

Kristus: Synu! chceš-Ii pak v pravdě štastným býti?
Žák: Pane! Kdož by to nechtěl? vždyt jest to nejvroucnějším přáním kaž

dého člověka, aby v pravdě šťastným byl; mnohým však nebývá přání jejich vy
plněno; nebot není snadno člověku ku štěstí přijíti, a mnohý nadarmo po svém
štěstí se shání.

Kristus: Máš pravdu, synu můj! že se mnohý darmo po svém štěstí shání,
proto že nehledá pravého štěstí; nebot řekni mi, po jakém štěstí touží nejvíce lidé?

Žák: Velká část lidí považuje to za největší štěstí, když u nějakého moc
ného a vznešeného pána v lásce neb v milosti stojí, nebot se domnívají že takový
pán se jich v čas potřeby zastane, neb že jim k nějakému úřadu neb' ku velké
důstojnosti dopomůže, a proto si velmi mnoho na přízni vznešených osob zakládají
a po ní co po svém největším štěstí se—shánějí.

Kristus: A co soudíš ty o takových, kteří u velkých pánů v milosti stojí,
nazýváš je štastnými?

Zák: Domnívám se, že jest to předce velké štěstí u nějakého knížete, neb
dokonce 11samého mocnáře neb zeměpána v lásce a milosti státi, a proto by mne
samého velice těšilo, kdybych věděl,že sám zeměpán mi nakloněn jest.

Kristus: Zdá se, že jsi zapomenul na slova žalmisty: „Nechtějtež dou
fati v kpížata, v syny lidské, v nichž není spasení.“

Zák: A proč bych se neměl z přízně mocných a vznešených pánů těšiti
neb v ně důvěřovati?

Kristus: Všeliká přízeň mocných a vznešených pánů tohoto světa jest velmi
nestálá; tak že obyčejně zahanbeni bývají ti, jenž v knížata světská důvěru sv0u
skládají; nebot právě když kdo nejvíce pomoci od nich potřebuje, jemu pomoci bud
nemohou aneb nechtějí. Dnes stojíš u nich v milosti, a zítra, nevěda ani proč, již
jsi milost jejich ztratil,“ již se k nim více hlásiti nesmíš. A myslíš také, že takoví
mocní nemohou mocnost svou ztratiti?

Žák: Ovšem že, nebot mohou umříti jako každý jiný člověk.

Kristus: A kdyby také neumřeli, mohou ještě jinými spůsoby mocnost svou
ztratiti; což se ještě nikdy nestalo, že i mocnářové svřženi byli s trůnu a pak
u svých podřízených ochrany hledati museli?

Žák: Ano, dějepis nám o tom mnohé příklady podává, a také písmo svaté
praví: „Svrhl mocné s trůnua povýšil ponížených.“

Kňatu's: Nuže! myslíš ještě, že to veliké štěstí jest, míti mocné a vznešené
toho světa za své přátele?

Žák: Když přízeň mocných a vznešených pánů tak nestálá a nejistá jest,
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nemůže pravým štěstím býti, z takové přízně se těšiti; prosím Tebe však o Pane,
pověz mi, v čem pravé štěstí pozůstává?

Kristus:Největšíanojediné pravé štěstí jest: u Boha v milost-i
státi; nebot Bůh jest ten nejvznešenější, nejmocnější a nejdobrotivější přítel. Čili
domníváš se snad, že by se mohl nějaký jiný přítel Bohu vyrovnati?

Žák: To jistě ne; nebot ten nejvznešenější mocnář jest předce jen pouhý
slabý tvor Boží, který si ani o okamžení života prodloužiti nemůže.

Kristus: Jistě! Bůh však jest sám mocný Pán pánův a Král krá
lův, jemu slouží nejen veškeré nerozumné tvorstvo, jemu slouží i nesčíslný počet
duchů nebeských, kteréž byl pouhou vůlí svou stvořil. \ Může-li snad míti někdo
vznešenějšího přítele?

Žák: Nedá se ani mysliti.
Kristus: Bůh může také miláčkům svým vždycky pomoci, u něho ničehož

nemožného není; on může každé, jakékolvěk nebezpečenství odstraniti, “on může
všecky protivníky svých milých, byt by jich bylo sebe více a oni ještě tak mocní,
slovem svým poraziti a rozptýliti, tak že miláčkové Boží vždy si říkati mohou:
„Když Bůh s námi, kdož proti nám?“

Žák: Nyní Pane! cítím, jak neskončeně lépe jest u Boha v milosti státi,
nežli celý svět míti za přítele.

Kristus: Bůh však nejen že vždy miláčkům svým pomoci může, on jest
též vždy hotov miláčkům svým ku pomoci přispěti a jim ve všech případnostech
dobře činiti; nebot on jest Pánem nejdobrotivějším. Takovou ochotnost miláčkům
svým dobrodiní prokazovati u žádného mocnáře nenalezneš; nebot tito pomohou sice
jednou, dvakrát, na nejvýš třikrát, pak ale se rozmrzí a bývá konec přátelství a
pomoci; Bůh však prokazuje milým svým ustavičně a bez přestání dobrodiní., ano
on hotov jest miláčkům svým po celou věčnost dobře činiti a je věčně oblažo
vati. A gož pak také mohou tobě světští páni dáti?

Zák: Světští páni nemohou mi mnoho dáti, leč nějakou část peněz neb ně
jakou službu, 'ostatně mí nemohou ani zdraví ani síly, ani spokojenosti ani dlou
hého věku dáti.

Kristus? A hle! co ti žádný mocnář dáti nemůže, to může všecko hojně
Bůh tobě dáti, on ti může dáti nejen pozemské statky, jeho bohatství, zdraví, sílu,
dlouhý věk. spokojenost; on ti může dáti také všeliké umění a pravou moudrost,
on ti může dáti celé království nebeské.

Žák: Poznávám již, že nemůže většího štěstí býti, jako Boha míti za přítele
anebo u Boha v milosti státi; proto se také již nedivím, že všickni Svatí po ničem tak
velice netoužili, jako po tom, aby u Boha milost nalezli, čili aby se Bohu zalíbili.

Kristus: Ano! Svatí se neštítili žádných prací, nebáli se žádných obtížností,
nehrozili se žádného protivenství, nedbali na žádné trápení, jen když tím Bohu se
zalíbiti a u Boha tak milost naleznouti mohli. Následuj i ty je v tom.

ák: To bude od toho okamžení má největší, má jediná snaha.
Kristus: Když však u Boha milost nalezneš, hled abys ji pak opět neztra-,

til, nebot není většího neštěstí, jak milost Boží ztratiti a u Boka
v nemilost upadnouti.

Žák: A proč jest to největší neštěstí u Boha v nemilost upadnouti?
Kristus: Zdaliž nepovažují lidé se za velmi náštastné, když lásku a přízeň

nějakého bahatého a mocného pána ztratili a u něho v nemilost upadli?
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Žák: Zajisté je ztráta přízně bohatého a mocného pána velice mrzí.
K/z'stus: Jak tedy, když lásku a přízeň nejbohatšího Pána, jemuž celé

nebe a všecky světy se vším, co na nich neb v nich se nachází, přináleží, ztratili,
z toho by se neměli rmoutiti?

Zák: An Bůh více jest než všecky světy, (nebot Stvořitel jest neskončeně
vznešenější nad všecko stvoření), musí také ztráta lásky Boží každého rozumného
více mrzeti a boleti, nežli kdyby všecko ostatní ztratil; nemůže tedy žádného větší
škoda potkati. jako když někdo milost Boha nejvznešenějšího ztratí.

Krzatus: Jistě! ztráta ta nedá se ani ničím nahraditi; nebot ztratí-li člo
věk přízeň některých lidí, najde snad zase přízeň u jiných, kteří jsou rovněž tak
bohatí a jemu rovněž tak prospěti mohou jako oni, jichž přízeň byl ztratil; ztratí-li
však přízeň Boží, jakou náhradu za to bude míti?

Zák: An nic se Bohu rovnati nemůže, nedá se žádná náhrada za ztrátu
milosti Boží ani'mysleti, nebot byť by člověk za ztrátu milosti Boží všecko jmění
celého světa dosáhl, byť. by i samým císařem a králem celého světa se stal, tak
má. tolik co nic, přirovná-l-i to k milosti Boží. —

Kristus: Lidé považují za velké neštěstí. kdyz proti sobě popudili člověka,
jehož pomocí často potlebují; či pomoc však potřebují lidé nejvíce?

Zák.—Zajisté pomoc Boží, neb bez pomoci Boží nemohou lidé ničehož, an
všecky síly člověka, jeho zdraví, jeho schopnosti jen od Boha závisí; bez pomoci
lidské mohou se mnozí alespoň někdy obejíti, ale bez pomoci Boží žádný ani
okamžení se neobejde.

Kristus: Může tedy býti většího neštěstí, jako ztratiti milost Boží, anebo
_rozhněvati toho, jehož člověk každé okamžení potřebuje, a bez něhož se nikdy obe
jíti nemůže?

Žák: Uznávám, že nejhroznějším neštěstím jest, Boha rozhněvati neb mi
lost Boží ztratiti. —

„ Kristus: Nemoudře a pošetile jedná, kdo hněvá mocného pána, který ho po—
trestati může; může však kdo protivníky své tak potrestati jako Bůh?

Žák: Lidé mají toliko moc nad tělem a mohou na nejvýš tělo usmrtiti,
pak již nemají nad člověkem žádné moci; Bůh ale může člověka—nejen na světě
rozličnými spůsoby, nemocí, bolestmi, opovržením, neštěstím a podobnými pro člo
věka smutnými věcmi potrestati, ale on může i po smrti duši do pekla zavrhnouti,
on může tělo i duši ohněm věčným trestati!

Kristus: Když Bůh protivníky své tak potrestati může, zdaliž nemusí to
za největší neštěstí považováno býti, k takovým protivníkům Božím patřiti?

Žák: Já chci raději celý svět míti za protivníka, nežli abych nepřítelem
Božím se stal; nebot vidím, že nemůže hroznější neštěstí člověka potkati, jako
upadne-li člověk v nemilost u Boha.

Kristus: Uvidím nedáš-li přednost nějakému pozemskému zisku, nějakému
světskému obveselení, nějaké zlé náklonnosti, nějaké hříšné rozkoši . .. před mi
lostí Boží! —

_ Žák: I kdybych celý svět měl získati, nechci o milost Boží se připraviti;
bytby mne jakkolvěk lákali hříšníci, nepůjdu s nimi, abych milost Boží neztratil.

Kristus: Nespolehej se vtom sám na sebe ale pokorně Boha o pomoc
k tomu prosívej, nebot nebude-li Bůh chrániti tebe, marná bude všecka snaha tvá_
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Ustavični klanitelé nejsv. Srdce J ežišova.
„Já kojiti budu ji, & mluviti budu k srdci jejímu/' Osc. 2, 14.

1. Když blahOSIavená Margarita Alacoque jednoho dne před nejsvětější Svá
tosti Oltářní neskončenou a přenesmírnou lásku Pána Ježíše sobě rozjímala, kterou
ustanovením tohoto nevystíhlého tajemství nám dokázal, nejednou se svatostánek,
v němž Božská Svátost uschována byla, zdál býti neobmezenou ohnivou pecí. Pán
Ježíš se ji zjevil, a ukazuje jí své Srdce, ano plameny obklopené, a plamenem
z otevřené rány boku svého nejsvětějšího prudce vyšlehajícím ztravené jest, takto
k ní promluvil: „Mé Božské Srdce jest tak přeplněno láskou k lidem, že plameny
této horoucí lásky v něm více zadržeti nemohu, nýbrž tvým zprostředkováním je
musí vylévati a zjeviti jim, aby je se všemi poklady obohatilo, jež v sobě zavírá.
Mámt zajisté žhoucí žížeň, od lidí v nejsvětější Svátosti Oltářní
ctěnu a milovánu býti, a přede téměř nikoho nenalezám, jenžby se
přičinil, alespoň nějakou vzájemnosti touhu mou upokojiti!“ Tuto
touhu od svého nejsvětějšího vtělení v sobě chovalo toto nejsvětější Srdce vždycky!
Proto Pán Ježíš již dlouho před hlahoslavenou Margaritou tak se vyslovil k sv.
Kateřině Senenské: „Ustanovením nejsvětější Svátosti Oltářní chtěl jsem člověčen
stvu tajemství Srdce svého odhaliti, aby rozumělo, že láska moje ještě větší jest,
nežli zjevné znamení, kterými je projevuji; neboť.jak pro utrpení mé byly meze,
právě tak jest láska má pro ně neobmezenal“ Ato také jinak ani býti ne
může! Vždyť v nejsvětější Svátosti Oltářní jest právě to Božské, láskou ztravené,
všecky k sobě volající, láskou svou je rozhárati toužící Srdce opravdově, bytostně,
se všemi dokonalostmi svého Božství i ělověčenství přítomno. Právě proto duše
svaté vždy a opět celé dny a noci před tímto nevýmluvným tajemstvím trávily,
před touto Svátostí srdce své oněmi city naplňovaly, kterými nejsvětější Srdce Pána
Ježíše přeplněno jest. Když 1. P. 177 v Lyonu ve Francii přeukrutué pronásledo
vání křesťanů vypuklo, byl mladistvý jáhen Sanktus hrdinstvím nad útlý věk vzne
šeným, nevídaným, ano spůsobem přirozeným zcela nemožným, na těle žhavými
radlicemi spálen, a tím v jednu velikou ránu, od paty až k hlavě proměněn;
nicméně ale radostně sv. víru katolickou vyznával. 1 tázal se zpravodaj pro církve
Lyonskou a Viennéskou, odkud útlý svatý mládeneček obdržel to nepřemožené rekov
ství? Tento nevěděl zcela žádnoa jinou odpověd,leč tu, „že v nejsvětější Svá
tosti Oltářní, jako rosou občerstven, aposilněn bylpramenem vody
živě, která se ze Srdce Ježíšova prýští. “ O kéžbycuomměli živouvíru,
& touto věrou častěji před nejsvětější Svátosti Oltářní se dostavili a tu dle příkladu
Svatých rozjímali, neobmezenou, neskončenou, přenesmírnou lásku Srdce Ježíšova,
Jakby tu za krátký čas se srdce naše ledovité plameny Srdce Páně rozpálilo, jakby
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tu se srdce naše téměř, ani že bychom to na sobě znamenali, zázračně v Srdce Pána
Ježíše přetvořilo! Chceš-li věděti, co by všecko tvé srdce v brzkém pocítilo, kdy
bys tak učinil? — Povím ti to nikoli slovy svými, nýbrž slovy ctihodné Johanny
Marie od kříže. Pocházelat z chudobné vesničky" jížního Tirolska, bylat později
řeholnice v klášteře Roveredském podle pravidla sv. Klary, a jedná se nyní o jejím
svatořečení. Tato blahoslavená nevěsta lásky ukřížované takto mluví: „O Svátosti
nejvyšší! ó Ježíši, rozkoší moje! Pravou rozkoší duše jesti, odpočívati na tvém mi
lujícím Srdci, odloučeuu býti ode všech předmětů zemských, ano odloučenu býti i od '
vlastního těla, v spasném zapomenutí a odloučení ode všeho, co není Bůh. At oči
moje nic jiného nevidí, nežli tebe; sluch můj ač nic jiného neslyší nežli tebe; at
jazyk můj jedině o tobě zní; at smyslové všichni odpočívají na tvém Srdci o nevy
slovné blaženosti lásky. O Srdce Ježíšovo, ty učiliště pravd nebeských, v němž duše
i to nepochopitelné pochopuje a ví. Tys sbírka všech líbezných vůní, souhrn slad
kosti života věčného! Tys libozvukem sjednoceného plesání svaté lásky! Tys vlastí
jarních větérků, jež Duch svatý vdýchá duším, aby je naplnil a ozdobil drahocenným'
ovocem ctnosti! Ty, o Srdce, jsi bránou, kterouž spásy žádoucí vcházejí k důvěr
nému obcování se svým Bohem; — horoucí vzdechy lásky jsou tím kopím, které
mi otvírá tu bránu & tvé p_řesladkéjmeno Ježíš na jazyku mém tím heslem líbez—
ným, po němž od vrátného poznána a vpuštěna bývám. Ty zajisté květeš jako svato
tajné zahrádka lásky, která libovůní svou nebe i zemi 3. tisíc světů naplňuje. A
v této zahrádce jest i duše moje jasně skvoucí květinou, líbezné vonící pro Boha,
med v sobě ukrývající pro život věčný, a pakli se jim prozrazuje, mluví ohnivá
slova lásky do odemřelého světa! V této zahrádce stojíš ty, 0 Ježíši! sám přeplněné
maje ruce květinkami, jichžto líbezné vůně všecky bolesti vezdejší zahojí; přeplněné
skvoucími liliemi, s listím krví tvou pokropeným, aby všecken morový zápach hříchů
odstranily. O otevřené, svaté, milující Srdce; v tobě Bůh se s duší zasnubuje, při
odíš ji rouchem tvého utrprní a bleskem moudrosti tvé. Z tebe vystupuje duše do
lůna Otcova a obživnuta bývá líbezným váním Ducha svatého, který svých milostí
do ní, jako tekoucí vodu vylévá. V dílně tvého milujícího Srdce pracuješ ty, co
nebeský umělec, abys srdce mě vždy se opakujícími lánami vzájemné lásky v draho—
cennou nádobu přetvořil, jak se tobě líbí. V Srdci tvém zakořeněn jest onen vinný
kmen svatého nadšení, na němž i já, co ratolest opěvuji tvou věčnou lásku a do
brotu, aby všickni lidé se součastnili v radostném chvalozpěvu tvém atd. “ Slova
ta jsou ohlas z nebeských výšin projevujíce slastné kochání duše láskou Srdce Ježí
šova raněné. Tento 'zálet lásky, toto přetvoření srdce podle Srdce Ježíšova dle vlast
ních slov ctihodné Johanny Marie od kříže,' se váží z největější Svátosti Oltářní,
Ty hodiny byly zajisté a jsou pro věřící duše ty nejradostnější, které před nejsvě
tější Svátosti Oltářní ztráviti mohou. Ach tu se srdce na Srdci rozpaluje; tu učitel
Božský učí svou žákyni takové moudrosti, že proti ní moudrost tohoto světa .
blaznovstvím jest! —

2. Ztad zcela. přirozené, že vroucí ctitel nejsvětějšího Srdce Ježíšova též nej
věrnějším navštívitelem nejsvětější Svátosti bývá. Vždyt právě v ní to Srdce Božské
nalézá. Za tou příčinou spoluúdové arcibratrství nejsvětějšího Srdce Páně vždy a
všude největší svou radost. a čest v to stavěli, aby čestnou stráž nejsvětější Svát05ti
Oltářní působili. Ten není pravý ctitel téhož Božského Srdce, ten nezná jeho smý
šlení, ten není proniknut láskou jeho, ten nežije život jeho, ten neví ani co jest to
Srdce Ježíšovo ctíti, kdo nemá též velikou úctu k nejsvětější Svátosti, kdo netouží
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v této Svátosti častěji srdce své se Srdcem Ježíšovým sjednotiti. — Láska Kristova
pudí nás (2. Kor. 5, 14), abychom mu láskou spláceli. A poněvadž zůstává jako
vězeň lásky v svatostánku vkostele pro nás uzavřen, nečiníme zajisté nic přílišného,
pakli ho co možná nejčastěji v tomto svatostánku navštěvujeme. Tot příčinou, proč
svatý Otec Leo XII. dne 18. února 1826 všem věřícím svaté plnomo cné od
pustky pokaždé uděliti ráčil, kdykoliv hodinu pobožnosti k uctění
nejsvětějšího Srdce Ježíšova v nejsvětější Svátosti Oltářní pří
tomného konají, a. spolu povolil, aby se ty odpustky dušičkám v očistci mohly
přivlastniti. Pobožnost ta se nazývá: Cultus perpetum sacros'anctz' Gordis Jesu,
t. j. ustavičně se klanění nejsvětějšímu Srdci Ježíš-ovu. Účeljest, jak
to již název praví, aby se ustavičně, tedy nepřetržně, hodinu po hodině věrní cti
telové tomu Božskému Srdci v nejsvětější Svátosti klaněli, a tím již na zemi se
stali účastníci sv. andělů tomu Srdci v svatostánku skrytému na našich oltářích se
klanějících a jednou v nebi s nimi věčně velebících. K tomu účelu z rozhodnutí
sv. Otce jest následujícího zapotřebí:

]. Musí býti v bratrství nejsvětějšího Srdce Ježíšova již zapsán, jelikož to
ustavičně se klanění není nic jiného, leč rozšíření bratrství Srdce
Ježíšova, aby se vždy větší horlivost mezi spoluúdy rozmáhala. Právě proto
ředitel bratrství spolu též jest ředitelem toho ustavičného klanění-se. Jak jest
k získání odpustků třeba, aby byl ctitel Srdce Páně do bratrské knihy zapsán, ná
podobně musí býti také spolubratr od ředitele ustavičně poklony zapsán.

' 2. Zvolí si dni své pobožnosti. To stojí na vůli, který den v roce a mnoho-li

dnů. K získání odpustků postačí jeden zvolený/ den, ovšem dle libosti, a na ten den
má jednu hodinu asi, budto samoten, anebo s jinými, budto tajemství sv. víry roz
jímati, aneb ústní modlitby vykonávati. Modlitby aneb rozjímání jsou svobodné \vůli
zůstaveny; nápodobně jest i ta hodina pobožnosti zcela svobodné vůli zanechána, jen
když se v ten ustanovený den vykonává; taktéž svobodno, tu hodinu budto v kostele,
anebo doma vykonávat-i. Vůbec se ovšem volívají hodiny po sobě jdoucí, aby se ne—
přetržná čestná stráž zbožných klanitelů docílila; avšak dekret papežský to zanechává
zcela svobodné vůli, kterou hodinu věrný ctitel nejsvětějšího Srdce Páně chce a
může si voliti. '

3. Ten den, v němž se svou určitou hodinou nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu
obzvláště zavděčiti chce, má s opravdivou kajicností sv. svátosti pokání a oltářní
přijmouti. — _

4. Má budto chrám Páně aneb veřejnou kapli navštíviti, a V'ní na úmysl
sv. 'Otce se modliti, obzvláště: a).pro zachování římského papeže a všech osob stavu
duchovního; b) za povýšení a rozšíření sv. církve římsko-katolické; c) za obrácení
kacířů; (1) za obrácení hříšníků; e) pro zachování pokoje mezi knížaty křesťanskými;
f) za všecky spoluúdy tétéž pobožnosti a dušičky v očistci.

5. Má obnoviti slib na křtu svatém učiněný a všecky jiné, které by byl
Pánu Ježíši snad učinil; na př. slib řeholní atd.

6. Aby tato ustavicná úcta nejsvětějšího Srdce Ježíšova dle Ducha svatého
byla ohněm na oltáři vždycky hořícím (3. Mojž. 6, 13), kterýžby nikdy neuhasl, mát
toho bedliv býti, aby častějšími tak zvanými střelními modlitbami a vzdechnutími
toto Božské Srdce nepřestával zvelebovati.

Zjevenýmrozhodnutímsv. Otce možná tyto sv. plnomocné odpustky
pokaždé, kdykoliv všecko nyní uvedené zachovává, získati. Tedy

\
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kdo si zapsáním do počtu ustavičných klanitelů na př. v roce v samozvolený den
jednu hodinu vyvolil; může všecky ostatní dny neb hodiny dle vlastní vůle neb po
hodlí sí ustanoviti sám, a dojde, pakli svrchu uvedené výmínky zachovává, pokaždé
sv. plnomocnýchodpustků. Chodí-li na př. každou neděli k zprávě Boží, a
dle ustanovení sv. Otce se jak povědínose zachovává,pokaždé může dosáhnouti
sv. plnomocných odpustků. Věru muselby býti k vlastnímu prospěchuna
čisto lhostejný, ano odemřelý, kdoby neměl vážiti s největší radostí z nevyvážitelné
studnice milostí nejštědřejšího Srdce Ježíšova!

Kdyby žádných jiných milostí a 'výsad nebylo, leč té jedinké od sv. Otce
Lva XII. propůjčené, již by se doslovně' vyplnila přípověd Páně, kterou blahoslavené
Margaritě Alacoque na slavnost sv. Jana evangelisty učinil, což těmi slovy vyjá-*
dřila: „Pán mi dal poznati, že ta převeliká touha od lidí dokonale milovánu býti,
jej pohnula, aby jim podal předmět i prostředek zcela přiměřený, je k lásce, a sice
důkladnélásce pohnouti;že jim proto všecky poklady lásky milosti, smilo
vání, posvěcení a spásy, které Srdce jeho v sobě zavírá, chce ote
vříti, aby všickni, kdož jemu celouláskuiúctu, kteréž schopni jsou,
vzdávali a zaopatřili, v největší hojnosti obohacení byli poklady ,
jichžto jeho Božské Srdce pramenem, přebohatým, nevyvážitelným
pramenem jest.“ Oheň onen Božský, který věčně hoří v nejsvětějším Srdci Je
žíšovu, at zachytne, rozpálí, ztráví po celý čas i věčnost srdce všech lidí, zvláště
ale srdce spoluúdů bratrství nejsvětějšího Srdce Ježíšova, apoštolátu modlitby a
všech bratrstev!

3. Poněvadž sv. Otec Leo XII. dekretem svým věřícím, jak řečeno, zcela na
vůli zanechal, k ustavičné pokloně den a hodinu si zvoliti; jal se sbor církevních
kněží od svatého apoštola Pavla u Panny Marie della Pace v Římě, v kterémž
kostele, jak v dřívějším (ó.) čísle naší „Školy“ řečeno, arcibratrství nejsvětějšího Srdce
Pána Ježíše pro všecky budoucí časy zřízeno jest, jistý pořádek v ustanovení dnů a
hodin v ustavičně pokloně té zaváděti, tak aby dnem i nocí všecky po sobě jdoucí
hodiny a všecky dní a měsíce roku byly zbožnými klaniteli obsazeny, a tím po
klona ta doslovně byla ustavičná. K tomu cíli nejprve dne 20. června 1834 od
papeže Řehoře XVI. odpustky, od Lva XII. dne 18.. února 1826 udělené, znova ne
chali potvrditi, a pečlivi jsouce o vždy větší rozkvět arcibratrství nejsvětějšího Srdce
Ježíšova tu ustavičnou poklonu, po sobě jdoucími hodinami úctě Srdce Ježíšova v nej
světější Svátosti přítomného, zaváděli. Tím se nový 'odbor v tomto sv. arcibratrství
utvořil, pod jmenem: „Aggregatz'o perpetuorum odoratorum dz'vz'm'Gordis Jesu“ —
t.j. připojení ustavičných klanitelů Božského Srdce Ježíšova. Tato
větev sv. arcibratrství tvoří pro sebe samostatné shromáždění, které dne 20. listo
pádu 1841 od papeže Řehoře XVI. potvrzeno & dne 14. prosince 1841 i sv. odpustky
obahaceno a dne 29. ledna 1842 povoleno bylo, aby těch sv. odpustků všecky po
boční shromáždění ustavičných klanitelů, bud již zřízena, aneb budoucně zřízenu býti
mající též účastna byla. — 'Musít přede vším podotknuto býti, že v tomto samo
statném shromáždění ustavičných klanitelů všecko obsaženo jest, co v číslo 2 již po
vědíno bylo; tím tedy ta úcta vždy trvající od papeže Lva XII. se i v tomto shro
máždění se všemi závazky i milostmi obsahuje; mimo to však se ukládá: „Aby co
hlavní závazek bylo každodenní navštívení nejsvětější Svátosti Oltářní; v kterémžto
navštívení se obzvláště osoby duchovní nad jiné vyznamenati mají. Srdce Ježíšovo
v neobmezené lásce nezdráhá se oputiti trůn věčné slávy, skrývá se ve svátostní ne'
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patrné spůsoby chleba, bydlí v nepatrném kalichu, v dřevěném, přečasto sešlém
stánku uzavřeno, v kostelíčku tak chudohném, zcela opuštěno, zapomenuto, nevšímáno,
pohrdáno, tupeno, pronásledováno, svatokrádeží znova vražděno! Bydlí tu jedině
z přenesmírné a proto Božské lásky, aby každému, kdoby v úzkostech svých k němu
útočiště bráti chtěl, i hned s nevýmluvnou štědrotou milostí svých uděliti mohlo!
Své vyvolené nevěstě blahoslavené Margaritě Alacoque ráčil Pán sám zjeviti, že
všem, kteří před nejsvětější Svátosti u něho pomoc budou hledati, osvícení, sílu,
statečnost, moudrost při vykonávání povinností v nejhojnější míře chce udíleti; a
spolu s rozbolněným srdcem připojil, že tou nevšímavostí, ledovitostí a odemřelostí,
s kterou se k němu v nejsvětější Svátosti chovají, sami si zamezují cestu, po nížto
jeho nejsvětější Srdce tak rádo a ochotně a přeštědře důkazy svého smilování vy
lévati si přeje. — K tomu účelu majít ustaviční klanitelové při svém navštívení
nejsvětější Svátosti Oltářní vždy předepsaný výkon se obětování _nejsvětějšímu Srdci
Pána Ježíše a úctu nepoškvrněného Početí Marie Panny vykonati, a to sice proto',
že tento výkon v sobě obsahuje ducha, kterýmž klanitelové ti ustaviční musejí býti
naplnění, že zahrnuje v sobě nejhlavnější povinnosti, jež ustavičně vykonávati mají;
a pak i proto, že na výkon ten jsou sv. odpustky uděleny.

Hlavni povinnosti jsou :
1. Jelikož nejhlavnějším účelem jest ustavičně se Božskému Srdci Páně

v nejsvětějšíSvátosti klaněti, majít nejméně jednou denně Pána Ježíše
v této Svátosti navštíviti. Očekáváse, že toto navštívení, pakli jinak/jen
poněkud možná, se bude častěji za den díti.

2. Majít každý týden sv. svátosti pokání a Oltářní přijímatí.
3. Majít každodenně, alespoň kratičké rozjímání s vnitřním shromáž

děním mysle konati, a v tomto rozjímání ty tak zvané krátké ohnivé střelní
vzdechnutí vzbuditi, kterýmiž Srdce Páně láskou raněno bývá. Mimo to majít každý
čtvrtek večer, byti kratinkérozjímání o smrtelné úzkosti a krvavém
potu Pána Ježíše v zahradě Getsemanskékonati, nebot právě tu jeho nejsvě
tější Srdce nejvíce trpělo.

4. Každý první pátek v měsíci obnoví výkon se obětování Božskému
Srdci a nepoškvrněné Matce Boží, slibují, že se přičiní, aby se úcta tato dvoje roz
šířila, že se—chtějíčasto u stolu Páně dáti vynajíti, konečně v ten den si ujmou
v jídle a jinými kajícími skutky se přičiníSrdce Páně uctiti.

5. K získání odpustků od papeže Lva XII. udělených ustanovují si spolu
údové bud jeden nebo více dnů, a obnovují po přijímání sv. svátostí slib křestní a
jiné učiněné sliby, vykonávají svou hodinu, navštěvují kostel neb veřejnou kaplu a
modlí se na úmysl sv. Otce.

Méně čelné povinnosti vypočítá zvláštní kniha téhož shromáždění, které však
pro obšírnost tuto postaviti nelze. Kniha ta se pokaždé z Říma posýlá sebou, když
se toto shromáždění ustavičných klanitelů zaváděti chce. Za tou příčinou sluší za
roveň podotknouti, že nejprvé musí býti bratrství nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše
církevním řádem již zavedeno, nežli se, a sice ze spoluúdů téhož bratrství, shromáž
dění ustavičných klanitelů zavésti může. Kdoby toto shromáždění chtěl zavésti, musí
se znova do Říma k aroibratrství Srdce Pána Ježíše a Panny Marie od pokoje obrá—
titi, tam svolení biskupského ordinariátu předložiti, pak teprv dostane tam aggre
gační, a spolu též tu řečenou knihu, načež církevním 'spůsobem i toto shromáždění
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se zavádí. Týkaje se ustavičného se—klanční nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu v čísle
druhém popsaného netřeba zcela žádného nového diplomu, jelikož souvisí s bratr—
stvím Srdce Ježíšova.

Svatí odpustkové.

1. Plnomocní odpustkové na den přijetí do shromáždění; 2. odpustky 7 let
a 7 kvadragen za to každodenní navštívení velebné Svátosti, a jednou v měsíci po
přijímání sv. Svátosti plnomocné; 3. plnomocné odpustky každý první pátek v mé
síci; 4. odpustky 7 let a 7 kvadragen za nadjmenované se obětování Pánu Ježíši a
Panně Marii, které se při tom navštívení velebné Svátosti každodenně konává;
5. odpustky 40 dní za každý dobrý skutek. Poněvadž musí spoluúdové toho
shromáždění býti též spoluúdy bratrství nejs'větějšího Srdce Ježíšova., získají roz
hodnutím Řehoře XVI. z dne 14. prosince 184l též všecky 'odpustky téhož bratr
ství. K získání plnomocných odpustků jest mimo přijímání sv. svátostí též modlitba
na úmysl sv. církve, totiž 5 Otče náš, 5 Zdrávas, 1 Věřím zapotřebí. Všecky ostatní
plnomocné i neplnomocné odpustky téhož shromáždění, kterýchž dosahuje tím,že
s jinými bratrstvími jest spojeno, obsahuje obšírněji již jmenovaná kniha. '

M\WIWVV—v

Bratrstvo nejbolestnější P. Marie
(v chrámu kláštera Nanebevzetí Panny Marie v Polici nad Metují.)

S t a n o v y.
(Pokračování.)

%. 5. Po vykonané sv. zpovědi budou společně s hořícími svícemi velebnou
Svátost přijímati, kdykoliv dle bully Alexandra VII. propůjčené odpustky budou
chtít získati, pomodlivše se za povýšení církve sv., za vykořenění kacířstva a za
pokoj knížat křesťanských: sedm Otče náš a Sedm Zdrávas.

x g. 6. Poněvadž se všemohoucímu Bohu dobré bratrství nemálo líbí, sejdou
se měsíčně jednou v čas určitý páni bratří Spoledne do kostela, kdež o sv. umučení
Krista Pána a bolestech Panny Marie něco od duchovního otce přednešeno bude.
Času postního, kdy se bratří nejvíce v dobrých skutcích cvíčiti budou, sejdou se
každou neděli. Též se ustanoví každý měsíc sv. patron měsíční, aby jej každý nej
lépe ctil a vzýval, obzvláště v “té podepsané cnosti se cviče následoval a za pode
psanou potřebu se modliti bude povinen. Každoměsíčně dvě \mši sv. čísti se budou,
jedna za zachování zdraví a milosti Boží živých bratří; druhá za umrlé bratry a
dobrodince, na kteréžto se všickni pilně a pobožně najíti dají a při těch obou mšech
sv. dva z bratrů hořící fakule držeti budou 3 v stolici podříditele a starších jiné
čtyry svíce hořeti budou přes celou mši sv. “Co se má zpívati neb jen modliti,
ukáže mše sv. bratrská.

g. 7. Kdyby pak Pán Bůh na někoho z bratří a sester nemoc dopustiti
ráčil, má se P. rektoru oznámiti a tento s jinými staršími zvláštní dá pozor na to,
aby nemocný vždy neb ob den pilně od jistých navštěvován a šetřen byl; též aby
hned, kdyby potřebí bylo, zaopatření duše se vykonala, bratří & sestry k posluho
vání svátostí posledních se svolali 'a nad 'nemócným vroucně se modlili a duše jeho
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Bohu nejvyššímu poroučeli jsouce nápomocni k stastnému a věčnému na věčnost
vykročení. Sešel-liby bratr neb sestra z tohoto světa, spojí všemožnou lásku při
pohřbu, doprovázení k hrobu a za duši zemřelého modlení. Při tom křesťanské na
dání, vzbuzování a návěští příbuzným zemřelého dávati budou, aby za něho modlení,
mše sv. 3 jiné nábožné skutky dobré se vykonávaly, aby těmi spasitelnými pro
středky co nejdříve z očistcových muk vysvobozen k patření tváře Boží přišel.

%. 8. Dle chvalitebného, starobylého, pobožného zdejšího obyčeje bratří a'
sestry, jakož ranní mši sv. ke cti a slávě nejsvětější Panny Marie literáckým zpěvem
zvelebují, tak kdykoliv nařízená pobožnost, průvod, pout a jiné jakékoliv ustanovení
k spasitelnému obecnému dobru se prohlásí: jemní a poslušní se dokažou, zpívati a
modliti se budou, jedním hlasem sledujíce toho, který modlením neb zpěvem před
cházeti a předříkávati bude, aby vždy řádně a počestně Boha chválili a velebili.

_ g. 9. Jakožto všickni bolestné Rodičky Boží synové a dcery, spolutovaryši
v utrpení Krista Ježíše, neopomenou cnosti nejsvětější Marie Panny na se bráti a
dokazovati zvláště v pokoře, počestnosti, vážnosti, trpělivosti a tichosti ji následujíce.
Každý zajisté nalezne v Marii Panně dokonal-é zrcadlo všech přemilých ctností.

Zi. Věrka..

_ Tato pravidla měj za prohleditelné zrcadlo, milý bratře, k dokonalému na
plnění, pro potěšení svědomí a rozmnožení pobožnosti k ranám Krista a bolestné
Rodičky jeho. Tak zřid život svůj, ab'ys v mysli jiného neobnášel, nežli Krista
Ježíše, abys s učitelem národů sv. Pavlem opravdově na sobě dokázal to, co v listu
ke Galatským pravil: „Živ -pak jsem ne já ale živ jest ve mně Kristus.“ Nápodobně
cti a vzývej Marii Pannu, v kteréž tělesnou smyslův citelnost převýšila lásky spolu
útrpnost. Žádné stvoření nepochopilo velikost a ukrutnost bolestí Syna Božího jako
bolestnáiMatka Páně! Bolest Syna byla bolestí její. A jak ne? když bylo Srdce
Ježíše srdce Marie Panny. A ač jen pod křížem stála, přece srdcem byla přibita
ku kříži. Sv. Jan evangelista praví: „Stála blízko křížel“ řekl dost: „blízko kříže“,
nebo tam Krista trpícího a se smrtí zápasícíhO' pozorovala a tímto pozorováním
učinila sama sobě skrze materskou spoluútrpnost bolest kříže. Proto řekl sv. Bona—
ventura': „Tenkráte byla více než mučenice, nebo zůstala v srdci neméně láskou
než vnitř mečem bolestí raněna.“ A sv. Anselm: „Záslužno \bylo, aby ta, v které
Bůh všechnu plnost milosti založil, slávy mučennické zbavena nebyla a proto ne
z jiné příčiny u kříže musela státi. Avšak jaké to bylo mučennictví, nemůže se
vypověděti, poněvadž těžké bylo: jakoby ona spolu se svým nejmilejším Synem
mučena, trápena a ukřižována byla, která více Syna než sebe milovala. A že spů
sob a povaha lásky jest míra bolesti: tak musela býti bolest bez míry. Nebylo
pak dost na bolesti Marie Panny v čas přehrozného umučení, vždy nesla svou bo- '
lest a trápení po umučení jeho skrze žalostné na svého Syna muky připamatování
v srdci svém nikdy na ně zapomenouti nemohouc. Takové truchlivé, žalostivé a
náramně" bolesti Marie, Matky “své, milý sodale, jenž již v bratrstvu jsi aneb do něj
přivtělen býti snažně žádáš, nepřestávej rozjímati, s ní srdečnou útrpnost nad Kristem,
Spasitelem svým, míti a pobožnou myslí ji jakožto Matku, jíž se celý oddiráš, se
zasnubuješ, ctíti a velebiti. Prostři se před ní, padej na obě kolena ba i na tvář_
před ní, koř se, lítostivě a laskavě k ní se utíkej, cti ji! připomínej si, jak sám
vtělený Bůh a Syn její nejmilejší Ježíš Kristus z Boha Otce od věčncszi s;;Lozenji
ctil a v počestnosti, vážnosti a lásce i poslušným poníženým býti učil, ji na konci
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života svéno poslední počestnost a vážnost prokázal, když k ní hlavu skloniv jí
velikou čest a vážnost, Bohu Otci svého Ducha odevzdal, čímž jasně dokázal, že
máme i ji jako Matku svou nejsvětější velebiti _actíti, skrze ní odpuštění hříchův
žádati. Nebo zajisté umírající na kříži Kristus Ježíš nic jiného nechtěl poroučeje ji
jakožto dobrotivon Matku svou milému učenníku svému. než abychom i my ji za
Matku sobě zvolili, ji sobě porušenou se vší ctihodností přijali a v synovské lásce
si jí jakožto o nás vždy se starající, pečující, orodující nanejvýš vážili. Proto také
vydal všechen poklad své vzácné krve, svého umučení & zásluh, který nikdy se ne
vytratí a nezmenší v ruce své nejlítostivější Máti, aby synům svým, dcerám a cti
telům z něho dle libosti a potřeby udělila: ano proto jest po smrti Kristově tak
dlouho na zemi zachována, aby místo Učitele a Spasitele světa "církev jeho založcé
nou a po světě rozšířenou posílovala a utvrzovala. Pozastav se tedy milý sodale!
cti tuto Matku se vší horlivostí! Což můžeš potěšitelného slyšeti, jako že Matka
tvá bolestná má nevyčerpatelný poklad všech zásluh Kristových sobě svěřený? že
má všecku cenu nejdražší krve jeho v moci své? že ji může na prvorozené k životu

věčnému duše věřící hojně vylévati. Chceš-li, aby ti něco z tohoto drahého pokladu
uštědřila, musíš její ctnosti nápodobiti. Budeš-li její ctnosti následovati, budeš se
moci těšiti velikému prospěchu k nábožnému obcování a v hodině smrti pomoci
k života věčného dosažení.

Spolkový Kalendář.
Srpen ——měsíc žni.

8an má hofpobář pozemský žUč a těffi je z omoce mífeho ímého namáhání, ta!

má i nebefií) hofpobář šnč ncbeíťé a tťssi se z toho melice, víbhš mnoho fmathch bufji bo

ftobol nebeífhch bhmá přijato. W tomto pat miiici bhla mu aíi přeb r. 1805 to neia

imttčiffi dusse ob šenců [neheíft'jch — anbčíů — přinefíena neibIahofIamenčifíi qBennet
Maria! 3 nám najtanou něfbh th žně nebejfe',mnohému ínab jeíftě m tomto mě:
ííci — ďuďme tet jimi, nehtařme fe na minici $áně tai, bychom zasloužili co Dobré,
plně fnoph info náfiebuii bo nebeftheh ftobol bhti janeffeni!

1. $amátta ofomů fm. “Retro, t. i. památfa nejen unmčcni (užaiářcní u 564
aračne'ho mhímoboaeni) toho sw. npofftoía ale i_aaímřeeni chrámu ŠBánč w Řimě fe cti

atomů jeho, iimiš bh! upoután m Seruíaíémř a m Římě (íromnei ročn. I.) —- Gtčmeš
imh thto pofioátne' otomh, jimiž fm. Betr Boha tak oílamil (: oíměbčií Kristu pře,
meIitou ímou Iáífu, je pro miru fm. nebát je ani muf ani ímrti. Nebo „teť ieít miIoít
Boži,“ píffe fám, „jeftliže bobře činíte trpělimč íuáffite nebo f tomu jíte poiuoláni,
pončmabš iŘriítue trpěl za nás, pojůítamilo mám přifiab, nbnfte náerbomali ffiepiii
jeho." (1. *Betr. 2, 20. 21.)

QIIe bohužel! mt) jnáíjime jceía iine' oiomh jíouť to pouta hříchů, a
w nič) pohobínč fpime; kýž bh nás anbčí *Báně, — nafje jměbomi nebo fájáni — na
přimiumu ím. sBetta \uhtrhnum z toho jáhnbného fpánfu mhmebl na ímohobu íprameblig
mého fřeífanítého jimota!

Téš památfa hrbinífe'oné matth Makkabejskča 7 jejich íhnů pro gáion Boži

umučenhch, fterášto matte nc ínnb že uchránila íhnům me mhjnáni toho gáfpná, aíe
& powzbnzowala jich, aby ob tohoto fm. jáfona \\) ničem neopoufftřli a rabčji žiwot
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fmůj balí, nešli bt) Boba rozbučwcllid Wcltni boiimatoé jeít napomínúní jeií neimíabfíímu:
„Shuu můj, ímilui íe nahe mnou" — ínab očefámdč čtenáři, imenomitě tt) matičťo, že
řefla, a zachowej fi šimot, 11poíIed)11itrate? o niťolím, ale „proíím tč í1)11u, pobftup

fmrt, abpcb tě to onom hnilomání zase 6 btatřími tmůmi přiiata.“ (2. Makr. 7, 27
až 29.) — Db této Urbiníte' math) nmií íe naífe math) učiti, že pramá Iáfta k bítfám
zúlrži w tom, obr) ie tat Bohu wychowali, bt) se 6 nimi opět 11)nebeííeb íbtebati!

2- 330an Marie anbělfťc', tať gmanáporciuntute (mia ročn. I.) ze;
památfa ím. ?llfoníe Qignori, biítupa a gaftabatete řábu. Hucd ob maličfoíti meIifí) ctítet
Rodičkh Boši noíímat na Erta obra5 ícií 6 melifou nábošnoítí a to čas pofuffení 0 po:

moc ii wzýwal a zwťtčxzčl.minou gíe taf nebál iaťo Boba rozhněroati. Po podobu
nůd) bojích 6 otcem iafo ím. šlítoié mítonpíl i leouď bo ítamu fněžífébo, i byl po fme'm
na tnřšítloí mpímčceuí 31. profince 1726 borůmbm btaíatclem floma žBošíbo, ttere'š abp
čaftěii a bůragněíi íe mobto bláíati i pohanům i 5a11ebba111')mfřeíťanům zaťožil řáb mííio

nářů, ienš 25. února 1749 bp! ?Benebíftem XIV. ítmrgen.
Sefti patronem rám; k nejím. Gmátoíti Dttářní a k neibI. sBanně Matuš)

3. Nalrzrui tčla ím. Štěpána, jáhna a prmomučenníta,r. 418, sa čafů
bíífupa Serufalémífébo Sana a fnčgcťnciaua me míí Sřafargamaía, obrub ano flam
nčií uloženo nejprme' n) Scrníate'mě, paf m Gařibrabč a fonečn'e' m Římě. ,Za příčinou

tatome'bo nalc3ení ftaío íe mnobo ,ságrafů, imenomitč neíčíííud 'ífaro nabramení nemocnínl).

——% mp mame gapotřebí čaíto gdy—učněm ngbramení ne íice na těle ale na bufíi, po:

abramení z nemocí bnífemníď). K ušdrawenim takowým ráčil fam nebeífť) [étař G nebe
íeítoupiti, ano aanecbatnám [ásnř sbramolní jistojistě oučinfuiíe'í, ím. ímátoftí,
i proč iiď) tebt) neušímáme, ač 6 prašábuou mblobou to není ípaieno?

, sB. M. W Perugia (m Stalíi) íe 111 btamnfm chrámu *Bánč chowú prften
ímatební, jejž fw. Soícf pn') neibl. (BarměMarii pobaI .. . . To tdyby mřbčl pan
iRong'e nebo nčftere' nomint) oí11>íeene'nebo „mušome' fmřtla" 111íBeneffonJě neb m ERoabniei

— ti bt) íe ímáIi outrpně molaiící po thegrafu: „SBčbatmářům,“ a přebmet na tpbání
bano pro een) írpen bt) m tom nalegti, jaro ga čaíů páně Rongeowých mtabfííd) ie íeteí

Krista (Bana m Iremíru. Qlle pánowé ne tat naťíoap bříme nešli íe ímí gaímátí, mníí
íe \očbětí oč fe t1: iebná.

(Etice npní íuEni Étiítomn to “It—emíraa ímatební príten m *Berugií (a tai i iine'

činíme to omífem z té pobítatné bomčnfp, še gacbomání těd) měeí není tat nemožnou
ghola mčcí, a že imenomitě bíífupome' těd) míít, tbc íe mčci tp mpífpth), nebníi taE na

bfamn pablí, abl) iařoufolim íufní neb Ete1't')fo[i1opríten bníí ga poímátné a ctibobné mčci

mpbíáíilí, ale še mníeíí f tomu míti pobítatnbcb příčin. Wssak Dejme tomu, že by sku:
tečně nebptt) to tt) pratvc' mčcí onřd) swatých ofob, za iate' ie ctíme — co by
omííem tčšto bylo neměrcům a „mužům ííočtfa" botami — atc beime tomn, že bp ta!

pro; úcta naffe nemgtabuie íe na tt) mčei, uýbrž na tl) nejfwčtčjssi niobu,
fteré z tajit) ! nám aneb pro Boha ítutečnč eos tatome'bo ebomatp, noíin) atb. Ctťce tcbt)
íuťni Kristowu w Trewiru — i m tom pábu, íaf řečeno, že bp to nebyla to pramó —
ctíme a tlaníme íe neiím. čtomččenítmíKristown, fteré z Iáíft) tnám pobítoupíl! Dmííem
si na ně mapomenoutí 'mobu i při mtaftní íutni neb iine', ale rei příteli, nebube-Ií úcta,

má pobošnoít mčtffí to “It—emíra, the mím, že tu!! mnoho a mnoho bobrobiní nebeských se

ítalo měřícím na gbošne' to uctění? Dmffem, že íe ínab čafto a na mnohých mííted)

*) Sw. obpul'th) na bneífet a oftatnt bni měííce neftnmíme zde, an si o nich to I. ročutku „Šlouf
lebce přečííti můžeš.
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ftámalh a ftámajf neffmárh, neplechh ínab i „hanebnofti“, jat oratoř ofmícenci (jmenomitě
s obpuftlh), ale 3neušímati je ba i ta nejímětčjffí měc, 3a to ta mec nemůše, aniš mt)

k můli tomu ímíme neb máme ob ní upoufjtčti. Ghorinffh je moblil, bh je mu mra3ba
pobařila, jebnou jmatotrábešníf přeb oltářem '12 hobinh je moblil ano i pojímat nejz
fm. těla sodné — aut) je mu habe; pomebra, (tal tohot-otoman; tentráte nominh) Gmtme
proto 3anechati moblitbh neb ím. přijímání, poněmabš je ho 3neu3lmalo?!!? Dbpoměo
leží na jnabě.

4. Gm. ŠDominif, 3atlabatel řábu fa3atelfte'ho (bominifánífého) a půmobce
moblitbh sw. růšence. Narodik je t. 1170 ro Qatarogě (n) Gpuněllch). thž jej měla
motta Sohanna 3 am; pot-obití, 3bálo je ji o malém pjífu, jen3 3ářící pochobm' jmou
w úítech celí) jmčt ofměcuje -— ohra3 to bubouclho půíobení sw. Domislika, pročež je to

na jeho obra3fď) a na obva3lch tůšencomhch mh3načuie. — Nemúeliž horlimoj't jm. SDoa

“minifa pro jpafení bufjí nefmrtelnhch inde pom3bu3omati, bhchom mjfemožně hleběli
i bližního pro Boha zťskati neb rn láíce žBoší uchomati? Bakli mšbn jinbh jejt toho jme;
nomitě 3a nafíich ča jů nemhhnutelna potřeba ano pominno ft naffe moblitbou a bobrhm
přlflnbem, a Ebo můžeš, i napomínáním úftním i pííemním bližnímu k bobre'mu, k cnosti,

? horlimofti nábošenjfé bopomáhati; pramím pominnoft še jeft to 3a nafj'ích čajů,
an bohušel blí3ní „dě málo mibí dobrých přítlabů, ble niehšto In) je mohl be3pečuč
ehomati. Ran olim pohlébneš, famfolim lročíš, míjube jen touha po hroubě 3emífé (matez
rialiemuG) nr ':o uíe jinbe bohaprú3bnoft, mlašnoít rue míře fmaté. Nowinh čeífé thto
bni ——nm.) ; u-=, farna Qoftnice a cíl-fena „čeífú. " 91110hro3f fnab míře ímate' mětfíí

nebe3pečí, nešli ji můžeme pomhfliti. Tu 3apotřebí přebe \ojj'ím moblítbn (fm. rů3ence
jmenomitě, nebo o té moblitbě platí ílotoa círfme jm.: „žRabuj je <Banno Maria,
mífeďa Eacíž,tma the jama jebina mhhlabila na celém íměte") a balného
přítlabu;totoífatneftact,fb1)3náč ubohh lio čeffomoramífh skoro nic floub:
ného 3 tijťu fe nebo3mt', ono to nominací) fforo me wssech, jen hanu čte na
míru ímou ftoatou, 3apotřebf, abh buchomnt'jeho íprámcomé jafo jeben

mu3 se ho ujímali an)pomocí tiftu prambu mu boťá3ali, dokúzalť, pra:mimo,; pijma ím. , n)„mu3e jmětla“ to pramém jmčtle utá3ali, a melith hřích
bt) měl 3 toho ten, kdo moha pomoci a přifpčti prácí jmou obbršenou ob Boba
hřitonu nechá labem lešeti, ničeho si uewíjímá ale mjfe nahá jíti jat t_o jbe, jehož žiwot
je uífutečněllfpřÍÍIDmÍ: „Sedere post fornacem et haben bonam pacem; bz'berebonum
vz'num et Zaudare Deum Trina/m, a jafo kdosi přiložil: et sz'fwre omnia vadere
proutí vadunt.“

5. *Bannt) Marie fněznč, (wiz ročn. I.) 1% památfa sw. Démalba,
frále a mučenm'fa. $řipomínúme jej ne taE proto bhchom ulá3ali, že i při pracích a

starostech frálomffhch možno bhti bolonalhm a ftáti je fmathm, jařo jpífje pro 3mláíítní
ofolnoít m šimotč jeho. thž totiž po3oromal, jat mnoho buffí nejmrtelnhch mlaítní
minou nebo minou jiuhch bo nefjtěftí těleíne'ho i buchomního pabá, molal k Uebesům čafto
a jefftěnmíraje: „Bůh je ílituj nab buffemi!“ Into jeho moblitba jtala je ná:
potom pořeťablem, jimš je řítúmalo: „58% je flituj nab buffemi!" řítámal frál Demalb.
— Into jeho poílební florou 3achomejme co jmatou pozůstalost po, něm a jmenomitě 3a

nafjich [mutnhďj bnů jich čajto ušímejrne ku proípěchu jinhch i k mlaítnimu potěíjení.

Ilílhffímezli coB proti íBohu, proti to_fřejm. umibímeeli eos hanebne'ho, bočtemezli coo
bolejtněho — řífejmc: „23135 je [lituj nab buffemil"

6. Památka proměnení sBúne na hoře Túbor, kteréhožto prostťede Wu po,
užíti chtěl E potm3em' ím. apofjtolů me míře jm., tak že jm. $a: nabíjeně molal: „$ane!
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bobře jeít nám zďe bhti." '.Bobobně ušima i u nás Bůh bol) raboftnheh, potě'ffnhch ehrm'll,

blahhd) Dfamšenl, ne abhehom si w nich homili, ale abhchom to bobre'm bhli utmrgeni a
me míře fm. pofilnčni, abhehom amolali fc fm. <Bettem: „*Bane bobře jeít nám zde, m tmě

eíeiroi, to citliví fatolieié bhti, " nechťíi touší „mugome' [ročtla" po čem foliio, nám
bobře jeít zde bhti; anebo 6 galmiíton Bani: „Emmě paf přibrjeti íe iBoha bobre' jeft,

filábati ro išánu 23ohu nabčji jinou," (š. 72, 28.) — iDnes gapočni 9benuí pobožnoít
f ŠBarmě Marři.

ze; památfa ím. šifta papeše a mučennífa, i jeho sw. jáhnů a pobjáhnů.
7. Sw. Kajetún z Thieny, zakladatel řábu řeholnhch řnčši amanheh Iheatinů,

jmenomitě pro bítft) patron ,;bošného jimobhtí. Ncbo solwa íe bhl ob joožné math; Marie
sBotta bojmčběl o )Bohu a 8%.bičee jeho, hneb fe emičil m enoftech jejich, jmenomitč ro pou

foi-e, poíluffnofti a pohofnoíti, a bítfo bhlo tal přlmitimé a rogtomilě, že ho mffiďui na:
gthmali „malhm ímathm.“ ŠŠtáb fnčší galožil fabolonalent jich w horlimoíti pro
ímatt') úřab fnčšífh 8 iarbinalem ŠBeteemQaraffou, arcibiífupem to Iheatě (po;bčii je

ítal papegem pob jmenem *Bamel IV. ), ptočeá Iheatiníjtí bhli nagmáni. vEIĚtnnamenal fe
zwlússr Urobxnrzorlou důwčrou w prozťetelnost a pomoc Bozi, tai ze je nejen net

rmoutil miba ímůj bům, to neboítatin, ale i t_řffil íe z toho, je aleípoň bnehomm' íhnomě
jeho pojnají, iterai jlm iBůh pomůje Sl ftntečně nifbt') jim neíehájelo na ničem. il$l-oto

je i jeho uctění mohli na bremiáři ř neffpordm florou Kristowa: „ledejte nejprmé leda
lomítmí Božiho a ípraroeblnoíti jeho, a oítatni wsse mám přibáno bube," a moblitba
eíefetmn' gní: „D Bože, jenš jíi sw. Kajetanu rolnnamači fioe'mu popřál ípůfob jimobhtf

apoíftolfle'ho náílebomati', bejš nám abhehom na přímlumu jeho a ble jeho přítlabu
to Tebe mšbh boufali a po nebeífhd) \oěcích jen toužili skrze Krista
(litina nafjehoJ'

8. ©11e6ctí eíriem jm. mučennilh fm. (Shriaia, jáhna a jeho foubruhh Larga
a Gmaragba. Slouži jmenomitě mlábeši za pťčkladúcth k ftáří; nebot \oibouee !th
ftarce pob břemenem tlejati hneb je umolili břímě za něho néíti. Totéž máme mífiďni

bnehomně činiti ble flom apoíftola Púnč: „Geben Druhého břemena neíte a tai naplníte
zúkou Kristůw " Gal. 6, 2. —- eoj alu) fi jmenomitě iřeíťanfftl manželé hbobřebo febee

aapíali gáhobno.
9. 6m. íRoman, moíin a mučennif ga čajů fm. Wawřirrcr. Wida tohoto jina:

tého jáhna tai ítále'ho me míře ím., miba te'j jat raboítně mífeďh jen boít frntč mhmhfflené

mulh pobítupuje, pojnal že jeho míra muíí bhti praioá, bal je ob něho na ni mhuřomati
a — oolřtiti. Ba to bhl mffui u íoubee nbán, mučen a jfat ben přeb ímrti mučennictou
fm. Wawťince, a tal íefftě přeb fmhm učitelem a můbcem bo nebe bojáhl foruntj šimota

měčného. (Ejhle, milí) iřeffcmé! co Dobri) přiflab může! bámej i ti) mfjcm bolu-l) pří

llab a ípuííš fnab mnohé a sobě zwť!ssiš ílámu mičnou. -—. CDi-nhl) mojín, jmenem

Qippolit, taitež obrácen bhl 3 bni po tom mučen.

10. Sw. Wawťinec, arcijáhen a mučenniťro Římě. Šiltě za čajů jm. papeže
iifta, jenj, jal frorchn prameno, 6. toho měííee bhl umučen. Wida “jej jíti na ímrt mu,
čenniďou litomal toho že nemůže ípolu & m'm šimota báti pro míru ím. a pro 23oha

Nwssak jal papež jioath přebpoioěbčl, po 3 bnveehboftclo je mu toho íame'ho fítěíti, jen
je bhl boleítniji mučen a na rolím upálen. Ze wssak lójfou k BobU hořel ani necítil
ioelifé a boleftné thto mutt). „golouhamčíim píffe o něm sw. Geo, „hořel oheň semnitřnf,

nej mnitřm', jen; buífi jeho pobnčeomal,“
Umóšímezli ftáloít a mhtemaloft ím. Wawťince U peojtřeb tolila mul a boleítf,

jal'meliee íemnííme gaebíti; %! přebce íloušíme těmnš Qinhu, tutéš míru rohanómáme,
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thtěš ímátoíti přijímáme a chceme i B ním bo nebe přiííti. Dn ínaffel i oheň hrognh a

mi; bhehom nechtěli ínaffet'r tp malicherne obtíže na tomto fmětč a učinit) ten lříšel
neb protimenítmí? '

11. Sw. Filomena, panna a mučenniee,bímla 13letá, a tal fiála, še rabčii
ufrntné mnth přeftdla, nežli bh proti ivůli Božť bhla iebnala. tholtež si ii, bímlh
třeít'anílě, za son milou patronln, mahmeite ji o mocnou přímlumu u SBoha k zachowúni

čiítoth těla i írbce, ale núflebujtc i lráfnh příllab ftáloíti, abhfte n proftřeb alaaeneho
fmčta gachomalh fe čiftotnhmi, enoftni)mi a bohabojnhmi. „i) jal krúsné ieft čiítotně

plémě me ítfmilofti (m cnoíti nepofffmrnené): neímrtelnú gaiifté ieít pamútta jeho, nebot
i u SBoha známé (me cti) ieft i n libi.“ (Moudr. 4, l.)

12. (čro. Silůra, řeholnice řeibu ím. Frantřsska, (pročež plnom. obp. w chrámíeh
%rantifítúnífhch), ctí fe m moblitbách lněšflheh skoro 1an mučennice, an pro amulení
ítanm řeholního tolit protimenftmí mníela fneín'eti, imenomitě se ftranh příbugnhih. —

ŠDneG přilpabcí blaženě gcínuií Bannh žUiarie.„*Bannh Marie co útočifftě hřífínífů. “ Již pouhh Uázewti bofiačuie
k namočen? přetróíně a poteffené bneffni pamatlh. Ci nepřejeě si útočifftě, fbe bhe co
hříffníf mohl nalézti milofrbenítmí a obpnfíiění? Či mhflíš, ze toho nepotřebuieě?
„?Reemeeli, ze nemáme hříchu, fami fe fmúbíme a není w nás prawbh." (1. San 1, 8.)

14. Sw. EUseď, rm, jenž ač co mučenníl íe nectí, nicméněmelmi mnoho pro
fBoha a míru ím. muíel ínáífeti — bobrh tebp patron buchomenftma za naffid) bnů

Řčžhhehom mfíal mffiďni tal ftálí a pemní bhli w lúíce QSoší mgbor mííem protimenftmím
iafo sw. patron náč.

SDneB íefti i přebmecer čili ííoatmečer na nebe můetí gišannh EDiarie, a proto

\ půft cirtemní. W tento přebmečer amítřgili r. 1220 třeítané pob mebením írále $al=
buina nab Inrlh.

15. Nanebewzeti Pannh Marie, neímětffí,neíraboítnčiífífmátetEmarianífh;
pamútfa totiž přcraboftne' ubalofti, še neibl. iRobičia Boži, lterá přeb třemi bnh ble bnfíe
hhla bo nebe mgata, bnefíního bne gágračně i 6 tělem íe tam ooftala. Rbhš totiš *Banna

Maria po nanebemftoupení Syua fme'ho Božského na semi neměla míce talomhch raboítí

1an B ním, a proto ben le bni wětssi citila touhu opet bhti u Shna íměho w nebeíích,
aioěítomal jí fonečně anbel *Bónč blížící fe olamšení blahého geínutí. % ílhffeli ím. apo:

fftole' na tom mífti, the přehhroala, líbegné zpěwh anbělíle'. % feffli ie fpolečně u ní,
nebot ie obómali, že je Rodička Boži jiš opuítí. *Banna Maria ie :ěífila m zármutlu
jejich a poflební íloma jež iim — a aaiifté jíme'li toho hobni i nám aanechala, bhla
prh tato: „uholoite fe, já nilbh na mas neaapomenn „..“ Zu naftalo poímútné
ticho, ben fe bhl jiš k mečeru uehhlil, hlas neífmčtěiffí *Bannh fe bhl jiš čtratil, 3úře nea
obhčeínó ofmítila celi) příbhtef, i poroftala iefftě iebnou glůšla ímého a hlebíc raboítnhm

grafem f nebeíům gmplala: „?Bubiá pogbramen půmobce mífeho bobre'ho! bubiš pogbrameno
fmětlo neftmořene'l Diky a tlama tobě še'e ráčil člomččenítíoí z lůna mého přiimouti!
Gjhle přichágím! Stauiž mi fe poble íloma tme'ho" — a “Batina Maria bhla
aeínnla! Shneb naplněn bhl celí) příbhte! líheanou můní nebeflou, ím. apofftole' a
ioffiďni přítomní pabfíe na lolena moblili fe tíBohu a i iRobičce Seho a nábošnhmi
apčmh i moblitbami její tělo ble tehbeifíího ípůíobu poehornali. — Sw. Tomúš wssak

nebhl megi nimi, lbhš pal po 3 bneeh bo Seruíaléma přiffeb o mífem fe dozwědčl, co fe

bhlo ftalo, litomal toho weliee, je nebhl přítomen, i přál fi alefpoň mibřti iefftř m hrobě

nebeé Řrálomnu. 8 oteiořela fe hrobla, \offaí naftoite — těla $annh Marie tam mice
nebhlo, jen růže a lilie lešelh ro profiřrablech, me lterheh ono bhlo pochománo! 3 po;
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anati z tobo mffíďní, že Bůh, ienš nčtbt) zázračnť bal aane'fti tělo žD'toižíffomo skrze anbčlt),

i tťlo s13mm; Marie, jež zafloužilo noíiti a porobiti nám ©qu žBošíbo, skrze anbčn) bat
wziti na nebeía.

*Bobošnú cmičení pro bneííef. ?Rabui íc ztak meíifé ílómo “BanuoMarie!
čti něco n) bucbomní knťže! Wykonej zprúwu Boži! Wzýwrj Maltu nebeítou o přímtumu
u Bošského SyUa! ŠBulma k nebeíům, tbe ie nyni forunomána za mffeďo, co na zemi
z lúsky t Bohn činila a trpěla! Dbítraň wsse, eo bt) ti přetúšeto tam aa ní íe boftati!
Proš ffrouffeně o fftaftne' ítonánf, o miíoírbenftmí pří motročení z tohoto ímčta,
o raboft měčnou!

16. Sw. Joachima, otce neibl. *Bannt)Marie. Pochúzelsz pokoleniJudowa
a z robu ŠDaxoiboroa a že bueb z mlúb( Bobn sloUžil i paf ro ítamu manšetitčm se
fm. QInnou bal přítlab neifróínčjfíí mffem manželům, popřát mu žBůf) te' obzwlásstni mi:

Iofti, otcem boti fBoUorobičm! Núďožuost byla páítou írbeí ieiieb, pracomitoft, pořábef,
přímětirooft a milofrbenftmt ! cbubúm íc hnít) m bomč ieiieb na pořáb uboítitt). ?! na
bofagomání, ze ne nabarmo k Bobu a t chudým býwáme fftěbři, ta! neobyčejnou miIoft
bobm'm třm mangelům prokúzal EBM)Uejwýš dobrotiwý!

17 Dim) ben ÍÍamnofti fw. Wawťince, čili thám. Bonběti (lěz! pamatujcš:li
bobře na mffi ím. ga dussičkh, bos zťskal odpustky?!

$. M. iDnes přgb 838 let!) na přímlnmu *Bannt) Marie mír n;,arořen mesi
díařcm a*onrabem' a sw. Štěpánem, frátem uberífóm.

18. S ro. HeleUa, cífařonma, matfa prmnířyo třeíťanífe'bo eííaře římífc'bo Konu

ftantina Welikého. Gama fc afi bata potřtiti !)neb po meltotepe'm witťzstwi 'nab proti,
eííařem imagemiem 312, shU paf na Ioši ímrteInc'm. Jrfslě me moíofém ítáří horlila
pro čeít Božť whstawěllim welkolepých chrámů Wnč w Jerufalémč i we můtolí.

19. Sw. Submit, biívťupTolosúuský; fan tutte Karla II. Neapolskébo a ©i=
citífébo a math) Marie, beert) Gtřpána V. frále nberítébo, mnu! fm. Nlžběčy. Z roba
tebt) trátomfte'bo a taf si wúzil ftamu fučšffe'bo? ?íno mógit si bo mice nešli forum)

králowské! Tellto swčtec měl (aneb ob maličtoíti po celé žiwobyli mnoho nemilého k índ

ffem', ne5tratil wssak trpělimoít, ale čaítofráte k sxoým milým pramií: „Wěťte mi, proti;
menftmi tohoto ímčta iíou baletu iiítěífíí ceíta f ípaíení nežli pobobtnoít šimota, nebot
tato ínabno bámd na Qioba 5apomenouti, fbcšto protimcnítmí nás to potoře a trpčtimofti
ubršuíe." *Bamatuime i mt) si zla!ú tato ítoma.

20. Gm. žBernarb, opat a učitel cit-temní. Hllrd z mlábí melih') iía ctitel
Rodičky Boži bleběl i iiníyd) ílomem a příftabem skrze neiílo.<l3a11nuMarii kBohu mc'fti.

Powzbuzuje i núG ! této úctě, když pramí: „Nefchúzi ji ani moci, nebot ieítmřatton
Božs, ani na bobre'můíi, neboťjeft Matkon mitoírbenítmí a nafft též Matkou, a
to nejen sprawedliwých, nýbrž i břín'nifů — omffem ien taiíeídy“ elšowzbuzuje nás bále
naš ímčtec t borthooíti a \oomoatoíti \o bobrc'm, nebo fi čaíto přiuootámat íloma mášnáť
„SBernat-be, tčenm jít přiffe[?" Wolejme pobobnč i mr), tbnfoliw bt) nás mtašnoft

to mobtitbč a na ííužbě Boži cbtčta opauomati: „$%čemu jfi ftmořen? Wroč tě Bůb na

tento fwět poftamií? Co bnbe útobon tmou w nebcííeb?" — PowzbuzUje nás fonečně
! bágni Boži, nebot mami! čaftčii: „Tťesu ie na celém těle umašuie slowa p(íma fm.:
Newt člowťk, zdali Iáíft) nebo [)némn Božťho ie buben. " SBoime se i mt) Boha a puma;
tuime čaítčii na bubouet íoub

21. Sw. BerUard Btolomejský, zakladarrl řábn O[imetítůd) ble řehole ím.
Dtce Beuedikta.

Tčž pamútka fm. Frantisskh Fremiot se (Ebantaíu, ifšto ím. Frantissek Gates
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pomahal na ceftách botonaíofti fřeífanífě, a pomoci fterčš 3anjiI čáb „ob namíftímeni $annh
meie“ řečem'), a'u řeholnice mříh se jmenomitě to těch cnoítecb ctoičiti, jež “Barma Marie

3a přízi-šílení jméno u jm. Nlšběth pobhtí protoo3otoala, jaro přímčtimoft, úííužnoít, a
můbec Iájfu k bližnímu.

22. Dímh ben čili oftám nancbem3etí $annh EIRarie. ©35qu památfa fn). “Zig

mothea, mučenniia 3 ?lntiochie n) Římě umučen, ©ippolita, biífupa ?Bortuvenjfe'hoa'
mlábence Ghmforiana te'š mučennítů pro iBoha. Gteme to šimotopiíu jejich, 3e pamaf
tomali čafto ua muih očiítcomé, a to je jíliIo m ufrutnhch boIejtech. % nás tatomó

upomínfa melicc poíiiní, neboť nás ubc3pečuje mira ím. 3a jebno, že jíou trcjth očiítcome'

metmi mcIité, mi že mífeďh boleíti me3bejíjího šimota uebaji je ani k jeoiniém'u 3 nich
přiromnati, a 3a bruhe' nás uči, še tichhm, trpčIimt'm a tajícím ínáff'ením
mííech ítraíti poscmífhch můjeme 3a hříchh 3aboítučiuiti a tubištreíth očiítcomé
si jiš 3be na 3cmi bate-Eomírnčjífím ípůíobem obtrpčti.

23. žn). íšilipp ?Benitífl'), fuč3 řábu jíuhů Mariauských. _3 robim) sslechtickč

pochá3eje bhl hneb eo _pachoie uúbošm') neminní) a přimětimh fe fajoému. “Bobošuoít k iRo:

bičce Božť přijmčfa ho k ítaiou buchomnimu :: přiípěta mu mocně i bojašeni prame' po;

full) jtbce a 3mu'3ilc'ho pohrbáui íe mífim co na ímětč je marného, hřífíného a jmooného.
J nám je té íamé miloíti boítane, bubemc Ii pobohně ctiti mocnou nebeo tJJčatičfu.

24. Sw. Bartoloměj, apofftot a mučcnnifPúně. Siš 3moIení 3a apojftola
jej tomuhíjuje nab jiue' jmate', proče3 i cirfcm ím. památfu ím. apoíftota jlamněji tona.
mao to i pomaha jeho jmatá, tai še fám Spasitcl prawčl o něm fm. Filipowč weboucímu
jej i němu: „Gjhle pramh to Síraeiífh, n) němžto není [íti" (San 1, 47). Sionečnč
ufrutne' bolefti na jeho umučení 3aííuhuji oh3mIáíjtniho uroájení a ím. apojftol tim mětffi úcth.

iB. M. ©!th se ia3boročnč putuje 3e wssrch fončin jižníd) frajiu rafouífhch bo
*Jiěmíteh (*)?euítiít) to Gthiífu, k uctění 3d3račue'ho obra3u ŽDiarianjfčho. Seít to tamennú
focha .*Bohotobičfh nejouci m [emici 3e3ulátio, ptamici paf pob pláííť betoucí mífeďt)

ctiteie, jež 3e mífed) ítamů nohobrajnji maté pob píáíítčm umiítuěne íoíífh. Nažhwú íc
můbee „hra miloítná."

25. *Břeneffeni tčIa sw. Wojtěcha biífupa *Brašjfc'ho řábu ju). flieuebifta a
mučennifa 3 Hnězdna oo $rahh; neíli je „EníšefBřetianto, biífup Scwer, jm. ŠBiotop
opat íá3amjfh a abathífe u íro. Siří to $ra3e (u jm. Murkély chomá je na chobbě m přia

gemi frájuc' toho mhobra3em'); 3a nimi nein 4 fanomm'ci prašíjti tčlo ím. ©aubeucia,
btatra fm'šete Bťelislawa, ateibifupa Spnč3bnčnífe'ho a fonečně opatomé těla ím. 5 bratři

řeholních ne poťtetvm'd) jaié „©iítoiia o tě3ihchprotimenítroich cirfme čejie'" me3i
ítoate' mučennifh ítamí. Že tu fnihu ne3uáš? D příteli! to ti je ro3tomitá fniha, ná
bošuá, „čiítá" pramba „Boziee fnab ji ti nábo3nf poutníci bo Sřoítnice měli 6 jebou co

„buchoroní čtení “ (Sejf) nápis te'to inihh pamětihobné, již jjem jen tuE náhobou bo ruky

boítat 3ni tafto: Hhskoria (proto ínab je ííiroihm I), pouěmaoš Hhď pochúžt 3 Hušx) tebh

—- ©hítoria o tčšfhch protimenítmich chrime čeífč atb., 6 připojením Hhstoxye o ŠBei-je:

fuet') ntb. m Hiťbe:kU u Sana Gamuele Qnab 3 robu iíraetífého?) Lan dolta. Co prů;
pomčB té inišťt) ítojí roeImi nábo3nč 3e 3aImu 123. ml, 2, 3, 4, 5, ble hebrejffého
tohbc'mí,to je ro3umt; nebo u nás 3ačiná 3.129 3námhmi ítomh: „3 thbotojti motal
jíem f Eobě ©ojpobine;“ hneb na to 2 obrá3it) „Gmathch“ 2m. San .buo upáten „pro
prambu QSoji“ (ten bobrt') “Ban iBůh nhní 3tuíi!) „a San QImoGRomenjfh biífup(!)"
čejihcb a moramífhch bratří.

„alle nač se G tím ffpim'ě," prami! mi přítel můj, metebnt') pán, „ti libé be3

toho nejíou k naprmvcuí, fbhbha jim celé hatbh napjat" 113ml jjem, še prambu má, a
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proto jen ti chci fbčliti, lafťamp čtenáři, ze pobobné fpiíp (: pobobne smýsslejťcť Uowřny (:

mfjeďo co je ten 0 Husowi, o círfmi „čeífé“ alb. píífe, roppramuje, muííě wždy jen
6 brejlemi čífti, a tpto brejle jiou — míra frontů na 5úflabě pjíma Božiho! Můj
tp Bože! ti proteítonté přebce je mffube obloolámají na přímo jm., neboť je upírati neo
mohou; ale jaE jebnou přijímají piímo jm., — a přijímati, jat prameno, je muíeií 
pat muít i celé učení noífe přijmouti, jmenomitě 1) m ímátoíti oltářní; či není w piímč
fmatěm: „Iotof jest tělo mé" atb.? a 2) o pramomocnoíti ím. Betra a po něm
římjféljo biftupa; či není ro píflně jm.: „Th jsi Petr“ atb. „a tobě bám tlíčc frálomítroí
58ošíbo" atb. Dmffem řelnou ti, ale ml) píímo molnč mpřlábáme. Ba arciť molnč
t. j. bělúte si jami přímo, -čťouce,že (to prmním pábu) nečetl \Bún totot jeft, nóbrš
totoť 3namená(!?) tělo me' ——ijbčte mi je fmtjm „loolm'ym“ mpllabem fe mjjem
wssudy! a (m brube'm pábu), že *Bún, jenj mlumil u sw. Mat. w tap. 16. mcrš 17 a
19. jiftč k Pctrowi me to. 18. ale („It) jsi Betr“ atb.) že o jiném!! — Tobř paf milí)
čtenáři! bubiš to poučením, bps pobobm')m řečimobům a pííálfům íe nebal probati, ob nic!;
aa nos mobiti, aneb fnab i hrabe peníge ga taforoe' molné m!)flabt) batman. . Símet wssak

me Skole Bánť, pročež neftačí jen učení falefíne' gamítati, muíímc je i mobliti za nř,
nebot neločbí co činí!"

26. Sw. Lwaťk IX., lrál francou3fh'). Bůmobfpllč icljo ímotofti je po >Bolju
zajisté jeljo 350311ámalta ?Blanfa. Nebos mu čaíto řítúmala: x„Milý fpnn! gnjiítě tebe
miluji tal mřele jat jen mateřífčmu frbci možno, ale přeoce bpd) tě raočji miběla
mrtme'ljo u nohou mod), nešli uhne jcbinh'pn fbns břichem téštťym jrbce íme' pofffmrnil."

“Into floma jej tat bojímala, še gromna citelnou nabpl offtlimoít břichu, fterou i jiným
bleběl Gběliti, jmenomitč ípnu froe'mu íS'ílipomi, s nímžto tbpš umírajc íe loučil pramil:
„*Brmní co ti obporučuji je, boo Boba 6 celým írbcem milomal, a rabčji wssrcko při:

puftil a ínáífel inejročtffi mufa, nešli (:pr hťich páchal. *)?amíftřmujezli tě SBůE)

foušením, trpčíimě ie ínáffei a mplli fi šeé to zasloužřt; memu je ti Dobře, „mmm tím,
tím bpé milol't Boži ob ícbe gapubil. Wyznúwcj čaíto apt—drolí Boži lano
nábošně přítomen míjí ím., jmenomitě mezi pogbmibománfm. Měj útlé a k chuďým
útrpné írbce a pomábej jat jen můžeš . . .. neobtěšuj lib ímůi bančmi . . . pojloucbej ráb
jlomo Božt a gacbomámej je te'š w zbožnéxn frdci, měj aulíbení to moblitbě a obpoufjtčj
ob írbcel.

NenčIi; praroba, fbnln) tuto rnbn fmatou fagot) anebomal — bplo bt) lépe
na ímětě! -—

27. Gm. Sojef Ščalaíanft, gaflabatel řeholi) pobošnpd) fífol. QI tt) řeboln! tt)
jim tafef jjou íolí m učící). S)?ebej to jim ípílati, neboť fbnlnjíte ncbpli měli řebol fbe

bpfte jefftě bpli. alle teB iíou mno5t' řeholníci aljpteční. 91 fteří? Nu zajistě ti, co nic

neúčintuií, co je jen boma moblí. 91 mpílíě, ti že ifon gbpteční? Kdebh bnl holt,

topol) aíefpoň tafomě řábp žBolja neobproffomalp! ?lle nač potřebují tafome' ftatfp!
Th ftatfp bolečfu nejíou taloroe' melifánjté, jat je ti ;bá, a fbpbp i — přibalé to jim
jen trejcarů, přibal jim nčfbo ; těch třiflounů? nemajízli je po wssem mámu co bčbictm

nábošnpcb gaflabatelů, jenž chtěli abl) za ně bpli mííe jm. občtománp a jenž proto
me swých liítinúd) nabacíd) brogí mffcm, fbošbt; neíprameblimé mfp na ně pološili jc
oímčlilí, nefftčítím a broanťnni trefu) Božimi! Sat fbpbp pat — po gablcení

ítatfů těd) — přiíjli na tebe?! NUže tebp, eo nechcete, abl) mám libé činili, a tof
bále, jat ítojí piáno! _

28. Sw. AugUstiua, biít'upa a učitele círfemníljo. 213bo rotu 33 mčfu fměljo
břííjnít — pat melitť) fmatp! Th fnab již 40, 50 let čítúč, Ebp bubeš tt) jebnou bo
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fonaíc Bohu ííoujiti? 9151)jnab uebhío něttt) postě! alle jé iíem příliš mnoho zmesskať!
není mošné wsse nahrabit! u libí je to nemožné, u Boha není nic nemožného.

29. Stťti ím. Sana, pťedchňdceBúllě -- přítlab neohrošeuoítí a ítálofti, icij
nám lnějím iBůh fajboročuč, jmcuomitě ale letce me jm. Šanu přebllábá ! udílebomóní.
Nondum usgue ad sanguinea: restz'tz'stz's!

80. Sw. Rosa, palma w sllmerice. *Břífíab mífem bímlám fřeffanjíljm baru),

& učhoj Íť uči, marnoítem íměta je mhhhbati, robičům beblimě poííoucbati mjfaf jen po;
tuo, pofub proti můíi Boži ničeho ncšábojí.

31. Gm. íRaimunb, tarbinalmbjnamcnal je jmlúíftníljorlimoftí Imbímobojcní
ubohhd) otrofů pob: iljcm turcďijm a ipojení bujfí neímrtcluůdy, tet jc i íúm ro otroctmí
je už je metal — nám na pomjbugenf, ftcraf i mt) máme iiuíjm bopomáljati k ipojení,
i toho!) ride to něco mělo ítáti.

Z p r .a v y
o věcech důležitějších, týkajících se zbožných bratrstev.

Bylo nám v důvěrném listu se strany velevážné sděleno a stěžováno, že

časopis „Škola“ \— jrnenovitě co se týká rozšiřování a bližších zpráv — pouze vě
nován jest apoštolátu a bratrstvu nejsv. Srdce Páně a že skoro zcela mlčí
o bratrstvu tom nejvznešenějším, jež hned v'úvodu (v 1. čísle ]. ročníku)
dobřenazvánobylo „bratrstvem nade všecko. bratrstva“, totiž o bra
trstvu nejsvětější Svátosti Oltářní. Pročežvybízímetímto všeckydůstojné
a velebné pány rozšiřovatele tohoto vznešeného bratrstva, by si neobtěžovali do časo
pisu našeho zpráv y asi dle právě následující zasílati.

(Od sv. Markéty v Čechách). Bratrstvo nejsv. Svátosti oltářní vzalo zde —
jako snad každá znamenitá věc — z nepatrné příčiny svůj původ. Roku 1863 pu
toval jistý kněz ze zdejšího kláštera do Bavor a Horních Rakous a seznámil se
mimo jiné v Lambacha (v Horních Rakousích) s vp. Piem Schmz'edrem,*) kterýž
tam řídil a řídí posud bratrstvo nejsv. Svátosti Oltářní. I dal se tam zapsati i ob
držel plnomocenství, by zařídil i v klášteře svém bratrstvo to. Považovalt cestu
svou do ciziny z počátku za velmi nepatrnou a hle! měla býti původem založení
bratrstva nejsvětější Svátosti Oltářní u sv. Markéty,jež'nejdůstojnčjším ordi'
nariatem Pražským 25. října 1865 bylo potvrzeno.

Hned roku tohoto přihlásilo se údů českých i německých asi 500, r. 1866
asi 1000. r. 1867 asi 1370, r. 1868 až posud**) asi 200; z filiálních bratrstev
budtež následující jmenovány (dle doby založení):

Kladno v arcid. Pražské (založil vp. Josef Teplý, nyní katecheta na
vyšší škole dívčí v Hoře Kutné) s oudy 112 (mezi nimi je ctihodné shromáždění
chudých školských sester tamtéž), z nichžto zemřeli a zbožné modlitbě

' *) Tento vel._pan jest hlavním ředitelem bratrstva benediktinského; jest opatský tajemník,
- archivář & provisor kláštera Lambašského, letos za doktora bohosloví povýšen na universitě

ve Wiirzburgu.
**) Na konci každého roku podáme ze zpráv našich veleb. & důstoj. pp. rozšiřovatelů bratrstva

vídeňskéhoi benediktinského bratrstva nejsv. Svátosti Oltliřni celoroční zprávy; buďtcž'
však laskavě zaslány nejdéle do 15. prosince.

!
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naši se odporučili: Anna Lippertova, Anna Pokorná, Johanna Jirglova, Jan
Sedláček, Barbora Štěpničková. '

Slané (Schlan) v arcid. Pražské (založil vp. Ferdinand Liška, nyní osobní
farář v Řepích u Prahy. V městě pak Slaném řídí je vp. Gilbert Procházka
z řádu Františkánského a vp. Jiří Matějovic kaplan tamtéž) s oudy 165 (mezi
nimi tamnější klášter vv. OO. Františkánů) z nichžto zemřeliatd.:*Jan Hustý
a jeho manželka Karolina.

Smečno v arcid. Pražské (založil a řídí vp. Vácslav Re jf íř, kaplan)
s oudy 65, z nichžto zemřela atd. Antonie Landová.

Chřenovice vidiec. Králohradské (založil a řídí dp. Josef Pokorný,
farář) s oudy (jak Vídeňského tak i benediktinského bratrstva společně) 83,
z nichžtozemřcli atd.: —

Anna Karlová, “Anna Krátká (20. července 1867 při velikém požáru ne
šťastně se upálila). Marie Havlínová, Marie Pokorná, Marie Karlová, Barbora Němeč
kova. Ve Chřenovicích koná dp. farář s oudy pobožnost společnou, a sice měsíčně
1. neděli-2—3 odpol.

Frauenreuth (něm.)v arcidiec.Pražské (vp. VácslavBotschan) s oudy24.
Chržín v arcid. Pražské (vp. Matěj Dušek, nyní kaplan v Charvátci)

s oudy 30. \
Solnice v diec. Králohradecké (vp. Ferdinand Blecha) s oudy 162,

z nichžto zemřeli atd.: Anna Selicharova, Anna Kulková, František Novák.

Emauzy, klášter benediktinský v Praze (založil vp. P. Viktor Ma yer ř. sv.
Benedikta, nyní v Lambachu, bratrstvo řídí vp. P. Benedikt Neufuss ř. sv. B.) s oudy
161, mezi nimiž tamnější klášter vv. OO. Benediktinů, ctihodné shromáždění
chudých školských sester a ctih. panenAlžbětinek v Praze.

Maršovice (Mar'schendorf)něm. v diec. Králohradecké (dp. Josef Kopp,
farář) s oudy 82.

Nový Bydžov v diec.-Králohradecké(dp. Antonín Suchánek, admini
strator) s oudy 155, (mezinimi ctihodnéshromážděníchudých školských sester
tamtéž), z nichžto zemřeli atd.: Josef Kolář.

Forst (něm. v diec. Králohrad. (vdp. Josef Franke, děkan, ctihodný
a roztomilý to stařeček, pravý to vzor kněze „dle Srdce Páně“, kteroužto chválu zde
k povzbuzení našemu podati můžeme směle, an jmenovaný co pouhý němec
Školu odebírati nemůže) s oudy 56.

Pecka v diec. Králohrad. (vp. Antonín Hrubý,) s oudy 197, z nichžto
zemřeli atd.: Kateřinka Erlebachová(na den Zvěstování Panny Marie,
v den převzaté pobožnosti), MarieDreslerova.

Sloupnice v diec. Králohrad. (dp. Jan Dreml, farář) s oudy 364.
České Heřmanice v diec. Králohrad. (vp. František Krása) s oudy 69.
Orlov v cís. kr. Slézsku, řádu sv. Benedikta (dp. Emilian Kolář, farář a vp.

VintířSeidl, kaplan) s oudy 206, z nichžto mnozí každý týden, ano každý den
konají svou hodinu pobožnosti, ant osada Orlovská je velmi nábožná; z nich
z e m řel a Majdalena Držkovitz.

Mčely v dicc. Litoměřické (dp. Jan Cuban, farář) s oudy 16.
Adersbach (něm.) v diec. Králohrad. (dp. František Schmied, farář)

s oudy 20.
Police v diec. Králohrad, .(vp. P. Cyrill Kaněra, ř. sv. B.) s oudy 325.
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Březové Hory u Příbrami v arcid. Pražské řídí bratrstvo ve jmenu vp. P.
Plodka (zatím, až je převzíti uvolí některý vel. p.) horník p. Ferdinand Frantál,
jenž získal oudů posud 40, z nichžto zemřel atd.: Jakob Kopáček.

Ostatní oudy zapsal vp. P. Plodek u sv. Markéty a na Metličanech u Nového
Bydžova (kdežto jej u sv. Markéty zastával vp. P. Bruno Čtvrtečka, jenž získal
oudů 16; z těchto zemřeli a zbožné modlitbě se odporoučí: '

Majdalena Wachsmann, Berta Knoppova, vp. František Etrich (mladičký,
velmi nábožny'r kněz,“ zemřel co oběť.cholery předlonské), Mich. Vojtěch Kyncl (klerik
řádu sv. Benedikta), Josefa Rusová, Božena Kovářovicova (velmi zbožná dívka),
Emanuel Novotný, František Juliš a jeho dcera Cecilie, vp. P. Josef Mixanek ř. sv.
B. Kateřinka Arnotova, Anna Dungrova, Anna Švorcova, Marie Wogner, Anna Ple—
tichova, Marie Hamrova, Dorota Kohlíková, Kateřinka Šinlerova, Barbora Frantálová,
Jan Šíma, Jan Vítek (konal každou. neděli 3—4 svou hodinu pobožnosti), Vácslav
Joachimsthal, Ignác Fousek.

Všech oudů je úhrnkem (dne 11 března 1868), 3012 — pakli každý za
družstvo denně jen jedno Zdrávas nábožně se modlí, vydá to denně přes 3 tisíce
Zdrávas! a měsíčně? — a ročně?!

Pobožnost se koná více méně soukromně, an domácí poměry (zpívaný kůr
řeholníků, veliká chudoba osady . . .) a častější změny velebných pánů společné po—
božnosti, kterouž by vždy někdo z velebny'ch pánů řídil, překážejí. Jen dítky (nyní
již školou odrostlí) konaly s katechetou pobožnost společnou každý 1. čtvrtek měsíčně.

Nicméně konají všickni horlivě svou hodinu pobožnosti (nazvíce měsíčně 1.
neděli 3—4 odpoledne), mnozí jsou též oudy zbožného družstva sv. při jímání na
smíření Syna Božího a s velikou radostí a obětavostí konají v postě pobožnost
„křížové cesty“ v máji pak pobožnost „májovou.“

Na. Moravě jest střed tohož bratrství v Rajhradě (pod spravou P. Placida
Mathona), co odbor bratrství v Lambachu, odkudž r. 1864 zde se rozšířilo a čítá
všech oudů 415. Mezi tyto patří bratrstvo ve Stonařově, něm., j. vůdce vp. Fr
Kvapil; v Dřevohosticích, kde vp. Fr. Bezlqy'a,a v Hranicích, vp. Vil. Čaka
je řídí. — Hodinu pobožnosti konají oudové bud soukromě, bud společně a sice
každého čtvrt roku. Ze záložny společné z dobrovolných skladeb věnuje se při takové
veřejné pobožnosti vždy část na důstojnou okrasu oltáře, aby takto viditelná okrasa
a planoucí svíce upamatovaly a povzbuzovaly, kterak srdce spoluúdů ctnostmi a pla
noucí láskou okrášlená býti mají. Takovéto veřejné úctění ucjsv. Svátosti, které se
i při uzavřeném svatostánku konává, má zvláště to dobré, že i neúdům příležitost
se poskytuje, na pobožnosti se účastniti, čím nemálo víra a zbožný život ve farnosti
se zmáhá.

Života zachráněni modlitbou „Zdrávas Maria.“
Noviny „Straubínger Tagblatt“ přinesli na 8. května následující zprávu, jak se

jim od velespoleblivého muže, p. Lukas, na sněm vyslance Bavorského z Berlína podala.
Píšet takto: „Včera dopoledne kolem 10. hodiny stal se v jistém zdejším my
dlářském skladu hrozný výbuch následkem vypuštěného plynu. Tři osoby našly při
tom svou smrt, 17 bylo poraněno, z nichž 3 již zemřely. Toho dne večer šel jsem
k májové pobožnosti. Tu přišlo děvče, chudá služka, mladá bujará krev, a obětovala

vlv

jejích slzí, dostal jsem následující odpověd: „Byla jsem ráno poslána od své paní do
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onoho mydlářského skladu, kde se dnes to strašné neštěstí stalo. Cestou šla jsem
kolem jednoho kostela a tu mi napadla myšlenka: „Vstup do kostela a pomodlí se
„Zdrávas Maria“, večer bez toho nebudeš míti kdy, na májovou pobožnost jíti“
I vstoupila jsem a pomodlila se „Zdrávas,Maria“ — pak jsem se ubírala k mydlá
řovi. V tom okamžení, kdy jsem se tomu domu blížila, stal se ten strašný třesk.
Kdybych se ono „Zdrávas“ nebyla pomodlila, byla bych právě v čas přišla a nyní
byla bych již mrtvolou.“ A opět vzlykala a se smála ta dobrá dívčina a řekla pak:
„Ach, co by byla má matka řekla, kdybych byla umí-cla.“ Vidte, i v Berolíně máme
své radosti, a přiznávám se, tato byla mí nejsladší, které jsem pocítil.“ Ne na.
darmo posýlá nám Bůh vnuknutí, kýž bychom jim byli vždy věrni; zajisté zachránila
by nás od mnohé smrti duševní -— od hříchu.

Nově zákony, týkajícíse.vyznání víry dítek z manželstvísmíšeného,
oddělení školy od církve (čili odstraňující dosavádní vliv náboženskéhovycho
vání na školy národní)a dovolení'tak zvaného civilního manželství, byly
v Rakouské říši 25. května za platny uznány. Sv. Otec Pius IX., hlava církve sv.,
vyslovfl se ve shromáždění kardinálů 22. června o těchto zákonech mezi jiným
takto: „— Vedeni pečlivostí všech církví, které Kristus Pán nám svěřil; pozdvi
hujeme svého apoštolského hlasu v tomto našem vznešeném shromáždění a apoštol
skou svou pravomocí zavrhujeme a zatracujeme svrchu uvedené zákony vůbec a ob
zvlášt všechno, co v těchto a jiných věcech proti právům církve od rakouské vlády
aneb úřadů jí podřízených naporučeno, učiněno aneb jakkoli ustanoveno bylo; touže
pravomocí vyhlašujeme tyto zákony i s tím, co z nich se odvodit může, za docela
neplatné pro vždycky. Jejich původce ale, zvláště ty, kteří křestany býti se honosí,
a všechny, jež se opovážili, zmíněné zákony navrhnouti, na nich se usnésti, je schvá
liti a provésti, napomínáme a zapřisaháme, aby pamětlivi byli censur a duchovních
trestů, které dle apoštolských ustanovení a všeobecných sněmů výroků skutkem samým
(ipso facto) na sebe uvalují všichni ti, kteří práva církve přerušují. —“

Ve stejném smyslu znějí pastýřské listy všech biskupů zemí rakouských,
jichž se onyr zákony týkají. ' _

Všeobecný církevní sněm, který se má 8. prosince příštího roku
(1869) v Římě držeti, vypsal sv. Otec Pius IX. apošt. psaním 29. července 1. r.

„Aj“, pravil Kristus Pán k Petrovi, „satan žádal o vás,“aby vás tříbil jako
pšenici: ale já jsem prosil za tebe, aby nezhynula víra tvá, a ty někdy obrátě se,
potvrzuj bratří svých.“ (Luk. 22, 31) A na místě sv. Petra potvrzuje jeho nástupce
papež římský věřících a napomíná je, aby pevni stáli u víře, on bdí nad čistotou
jejich mravů. Kdykoliv ale církvi nějaké hrozí nebezpečí, ihned povznáší sv. Otec
hlasu svého jako pečlivý pastýř varuje před nepřátely. V rozhodných krušných do
bách svolává vůkol sebe nástupce sv. apoštolův, aby s nimi rozhodnul nad čistotou
víry a mravův a aby odvrátil všeliké nebezpečí. Tolikéž i za našich dnů povznesl
sv. Otec Pius IX. hlasu svého svolávaje biskupy celého světa ke sněmu. Jestli ale
kdy byly časy církvi sv. nepříznivy, tož zajisté nyní, jak to sv. Otec vyslovil “v li—
stině sněm povolávací od 29. června 1. r., mluvě: „Známo jest všem a patrno, jaká
strašná bouře církví ted otřásá a jak mnohé a veliké nehody občanskou společnost
navštěvují. Neboť. od nejvzteklejších nepřátel Boha i lidí vede se boj proti církvi
katolické a jejímu spasitelnému učení, proti ctihodné moci a nejvyšší mocnosti
tohoto apoštolského sídla, utlačuje se, pohrdá. se vším svatým, církevné statky ode
jímají se, biskupové a nejváženější službě Boží zasvěcení mužové a osoby, jež kato
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lickým svým smýšlením se vyznamenávají, všelikým spůsobem se trýzní, kláštery
se vyzdvihují, bezbožné knihy všeho druhu a zkázonosné časopisy, mnohotvaré velmi
záhubné sekty všude se rozšířuji a vychování nešťastné mládeže takměř všady kněž
stvu se odebírá. a co ještě hůře jest, na nemálo místech učitelům bezbožnosti a
bludu se odevzdává. A tak k Našemu a všech dobrých největšímu keři a k ne
dosti oželané zkáze duší bezbožnost, nákaza mravův _a bezuzdná prostopášnost, úmor
špatných domněuí všeho druhu, všech nepravosti a nešlechetností, přestupování zá
konů Božských i lidských tak se všude rozšířilo, že netoliko naše nejsvětější ná
boženství. nýbrž i společnost lidská politování hodným spůsobem ve zmatek se
uvrhuje a mučí“ -— '

Sbírky pro av. 01:00, aneb pro hrdinské jeho vojsko, jaké se u arci
bratrstva sv. Michala letos ve Vídni až do 5. července sešly, obnášely; 197 dnkátů,
71204 zl. 49 kr. v papíru, 2808 zl. 16 kr. v stříbře a 110061'/2 franků. — V arci
diecesi Pražské sešlo se od 1. ledna 1867 až do 22. dubna 1868 k témuž účelu:

v zlatě 3 pruské fridrichsdor, 1 napoleondor, 3 dukáty; v stříbře 8'/4 zl. a 5 dva
cetníků; v stát. papírech 7953 zl. 18 kr. a 180 zl. jiných cenn. papírů.

V „Pokladnici Školy“ pro sv. Otce se opět vložili: J. K. co vý
bytek předpl. 4 kr.; jistí dárcové osady Polické 1 zl.; několik oudů IH. řádu sv.
Františka farnosti Kosmanoské v Čech. 5 zl., pospolu 6 zl. 4 kr., k čemuž dřívější
„Školou“ biskup. ord. odevzdané 123 zl. 70 kr.; úhrnem 129 zl. 74 kr.

Apoštolátu modlitby se přivtčlili: Klášter sesteršed. sv.Františka
v Praze; spolek panen a bratrstvo Panny Marie „ad Praesepe“ v Glacku; fary
Ostrošim (Landeck) a Wólfersdorf v arcidiecesi Pražské.

Menší spisy.
Monsignor Segur vydal v poslední době Opět spisek nadepsaný; „Víra před

(soudnou stolici) novou vědou“, a dal jej sv. Otci k nohoum položiti. Sv. Otec dal mu
pak 5. února 1868 následující odpověd zaslati; „Těší nás, onu horlivost pozorovati,
s kterou neustáváte zájmy náboženství zastávati a zejmena ony bludy porážeti, které,
zahalujíce se opovážlivě ve plášt vědy, tím lehčeji v duchy se vloudí a se rozšiřují.
Takové malé spisy, které všem jsou srozumitelny, a tak lehce do rukou všech
přijíti mohou, ukazují snahy nepřátel církve v jejich pravém světle, vyvracujíce jejich
mudráctví. Jsout takové menší spisy právě nyní tím potřebnější, an
s jedné strany nesmyslné bludy neznabohů s mnohem větší horlivostí a tvrdošíjností
obecnému lidu za našich dnů se vtírají s druhé strany náš věk příliš lehkovážný jest
a proto i neschopný k tomu, aby věÍší díla přečítal. — Tímto byla zajisté chvála

vzdána i našim českým spiskům, vydaným vp. B. Meth. Kuldou „Manželstvi“
„Skola a. církev“ a. „Církev a. národ“ a jest žádoucno,aby se zvlášťmezi
lidem obecným hojně rozšiřovala. Vyšly u Stybla v Praze a jsou k dostání za 16
kr. v každém kněhkupectví. „Škola B. S. P.“ bude nyní taktéž pojednání přinášet
o podobných předmětech pod znakem, ve „Výklad na modlitbu Páně“, na což se naši
ctění čtenáři předkem upozorňují.



úmoll mohliteh na měn: Srpen:
!Bffemoboucí měl-Zní;Božcl obětují Tobč wssecky[roč bobrě "nm; a mobíitbo mc [poicnť o Ježtssem mmm
a mnemi 3bo3m'3mia fmatúmi dusscmi w nebi i na 3emi 3a mneďo to, co si spon Sešíč to: ímčm Božskěm
Srdci přeje,imenoroitěale to tomto měffci na ten úmysl: alma [u,-hm; řgdmu 5 drhmi řím

[kou [;cbnotiti ráčil a m bnen'nfmámě ben.

Den fe cti 9b3mlůn'tč „I/] „(n- ,' a

1 Dfomů 3a im. Dtte Biu IX.; 3a fně3e pro btáíání učení ím. utiítoa
sw. “Ben-a ranné; 3a iiftěbo otce; 3a chfňmóžnon feítru.

2 ím. Alfonse 3a řúb nejfm thupitele; 3a ftáté obrácení 1 manšela; 3a fffoIíEe
Lig., 3af[.ř sestry, aby me zbožných fwých ínabód) 3abanbent) neboli).

3 qJtavc3ení 3a fatolíh; ro 3emíd) tUrcckých; 3a 1 oíabu boíub 3bo3nou, abl)
ím. Scěpúna obe mífecl; qubů chráněna bota; 3a \oeífébo ne3naboha.

4 sw. GDominifa, 3a řáb ím. 'Dominifa; 3a misíionáře qe3i pohany; 3a Iobio:3atIabot. ř__. múšnébo manžele: 3a fřeífaniťébo ducha robině

5 *Banno Maric 3a manšeíe fřeíťauffé; 3a br3fé boítarocní chromu Mně; 3a Iepffíll
__ ně3né borlimoít k ím. rů3enci ro 523.H.; 3a 2 osobh, ic3 poborffení bámaii.

6 ŠBromčnění 3a nomoíměcené Ině3e, 3a nefítaímou mIabou 3enu a Iebfonaá3:Púuě něbo jejího manžela, obo k po3nám' sebe přiffeí.

7 ím. Řaietána, 3a ř. Íbeatinů; 3a 1 bud). rob. sskol.feít., aby fe'jim je. 1 tř. bím. fffoí.
3oťlob. žábu boftata,bi)'froob. be3přefá3.“buchufmět. nam3bč. buífípraco. mohli)

8 ím. Chriaka, 3a mlúbeš fřeífanffou; 3a bar pramébo pořání a polepffenf šímoto
afoubtubů muč. 1 oíobč; 3a 3mařenť náílebfů poborffení daných

9 sw. iRomana, 3a moidft), obr) se 3a miru fm. neftnběli, ale obbobíaně Homem
mučennífa i ífutfcm íi ml;3náma[i a hájili; 3a 2 bratry mojáh).

10 ím. Wawťince, 3a bobnoítáře Duchovní; 3a fprámce jmění bucbomníbo; 3a oba
jáhna, muč. mrácení pobloubitoíti a upemněnf we míře sw. 1 oíobt).

11 sw. Filomenh, 3a fřeífaníté ftu3ebno'; 3a nemocnou niobu; 3a dyuramou ícftru;
pannt), muč. 3a bar ftdíofti w Dobrém 4 pannám.

12 fm. Klúrh, 3a řeholnice sw. íšrantiíffa; 3a bar trpělimofti 2 mbomám; 3a
řebot. sw Fk obítraněm' iifté přítešitofti k bříón.

13 ím. anolita, 3a bříffníh) se polepssUjici; 3a bar oímíccní buchu 1 ftnbuiícímn;
mucennífa 3a fyfťaftné mmoolení ftamu.

14 *ím. Eusebin, 3a fně3e českomoramíté; 3a nčfotit fně3í we fprámě bucbomní,
fnč3e tbc mnoho tmtboffiinňď) proteítantů ieít.

15 manebcmígetj 3a mffeďa bratrft'ma fatoIiďá; 3a sw. Dtto; 3a cífaře SRafow
531mm) Mllrle ffe'bo; 3a mětfh' boríimoít ke 3pěmu toho!. 1 farnofti.

16 fm. Jachima, 3a manžele fřeffanífé; 3a 2 man3eIe, toť 50 m manšelítmí bo:
otceŠB.Pd.M íábnumffí, 3a jejich četnou robinu.

„ fm. Eiberata, '3a čaíopiícctmo čeífo moramffé, aby fe ducha proticťrkrwushox
opata x chrúnilo; 3a bobrě mochoroání 3 bítef.

18 íro. Heleny, 3a paní robu m3neffenébo, abl) swým wliwem pramou m3neffenoít —
ctíaromno ctnoíti me whšssich krUzťchrozssiřowalh; 3a boftamení bímčf sskolh



Den fe cti thwlůn'tč

fm. Bubmífa, za kněžstwo me Špančlťch a FrancouzskU; aa bar oímíceni ducha

byli Bojomati a zwttčziti nabe [mi)mi ípoíečnůmi nepřáteít).

19 biífupa to!. 3 mvdgomgtelům; aa chorého kltěze.

20 ím.23ernarba, za řáb cifterciáďú; ga'bar sebezapšrúni a potom) 1 oíobč; za
opata Uěkolik mladých řebolmfů.

21 fm. 23crnarba za řeholním bte řebofe fm. Benedikta; aa nomomníměcenébo tnčge;
Š]?atnt.,3atí. řábu za ímiřenlimoít 2 fpolušiiiciď) osob. _

22 sw. Timotbea, ga obrácení rozkolUých Gromanů; za bar ícbegapírúní 1 ofobě;
mučenniťa ga ffťaítné m!)plněni bobrě žúdofti k fpaíeui buffi.

23 x fm. íšiIipa, za řáb „ííubů marianffúcbuyga círtem fat. m unerffu; za iiftou
Bcnit. řebot. mbomu; ga ošimcm' bucba moblitbi) m 1 faťnofti.

24 ím. ?Burtoto: zrl kťeskanyuw sBerfii a jíšné Nsii; aa -|- otce. za brně nefffa'ftnš
\ měie,_apýoííto[aw osobh; aa chor.é bitfo; aa polepffeni Iebťomášnébo íftubenta. .

25 Pťrnesseni a Čechy a Morawn; aa přetažení ruč.)u netatotiďěíyo m Četba:
sw. Wojtěcha íIomanftmu; za ,ffťaftué mnmoIení ftamu.

26“ fm. LUďwika, aa potiač. bucba neřnáboš. me íšrancii; za úpí. ugbram. otce. za 4
fráte fran. rbbinn; abl; iiítá fat. obecminou ímébo zústup. na wtťe neutrpěia.

27 fm.Sofefq Kal., aa řáb mvcblomacl'“Biariftp; 'aa iifté robiče; za bar moubrofti;
zclkťařabu za 4 'mlabtfn; za ždrawa a zaopatření iiítébo mtaňébo' učitele.

28 ím; NUgUstan„ za řóbt) _Qluguftiniánů; za pqlepsseni prostopússného mna; zu
bistupa ďUchowm1 robinu; o gabrabu liítému bud). řábu meími potřebnou.

29 ©tčtíím.8ana, aa _bar ftáíofti mffem, jaaj pgámo a bobré mmm; aaftámati a
třtitcle baiiti fe fnaši; za chorčho pritele.

sw. Ro.sy, ga mppugeui ducha marnjmofti ze frbci bčm fřeíťan ' ' a
30 pumu) buchu kťesk. učitelům m Cechúch a na Morawě. Md), &

31 ím. iRaimunba, za bobnoítéře a ípiíomatele círferom'; za spolUpracowUťky a při.
tarbináta animce „Skoly“; ga spoluoudh bratrstew w ili—dnuaeínulé.

Modlitbn.
Božské Srdce Ježtsse! ffi-ge nepoffmtněně Srdce Marie 513mm; obětuii

Tobč wssecky mointEn), práce a utrpení tohoto hne fpqu fe wssemi úmysly,

me iterací; fe uítamičně na oltáři obětuješ. szwlússtě obětuji Ti je za fjebuo
cent citim: řeďé 8 citťroi řimffmfatoíiďou. D Spasiteli neťonečně miíomanť),

jen; Uepkrstňwúš prositi, aBt) učennici Imoji ro Tobk jebno byli, jafo It) jebno

ifi 3 Dtcem: znič meči, fterá tve bmé protimnú pole rolečUje tt), fteři bt)

Tebe Uznati měli za fon společUoUhlawU, a učiň, abl) fjebnoceni jfouce 8 to
91mm.

Bkesladké Srdce 213mm) Marie Babiš mou fpúfou!

Gmatť) Michale, archaUděli, swatt (Smille a Methode, otobujte za nás!
AWM/W

Iincm núrobni' ručntifrúmn &. ěnaibm w Brně.
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Božského Srdce Páně.

S povolením duchovní
vrchnosti vydává.

PLACIDUS J. MATHON,

kněz řbdu sv. Benedikta v Raj

Měsíčný list
apoštolátu mo

dlitby.

„Učte se ode Mne, no
boť jsem tichý & pokorný
srdcem,a.tak naleznete po- „Jeden jest u či tel
koí duším svým-" váš! - Kristus.

Mat—X1: 29 Mat. xxm. 10.

g,

Ročník11. Zári 1868. Číslo9.

Anděl strážce.

%] nohá ve světě strast čeká. Dnem i nocí nad mnou bdíváš.

Na člověka &jej leká. K dobrému mi prstem kýváš.
V slzavém tom údolí Kéž bych vždycky kráčíval,
Mnohdy srdce zabalí. Jak jsi ty mne učíVal!

Kudy chodím, kudy kráčím, Útěchu mi skýtáš v strasti,
Slza-mi svou cestu smáčím. Se mnou sdílíš moje slasti.

Nikde nemám přítele, Může-liž být přítele
Leč tě, svatý anděle! Nad tebe můj anděla?

Ty mne veždy věrně vodíš, Modlitby má k Bohu nosíš,
Po všech cestách se mnou chodíš; A tam za, mne stále prosíš.

Ty jsi pilně na stráži, Pros, at přijdu do nebe„
Nepřítel když doráží. At jsem věčně u tebe!.
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Výklad na modlitbu Páně.
_(Pokračování)

„Nejhůře pak to vypadá s mnohou duší lidskou, anat si tak nesmyslně a tak
\převráco'ně počíná, jakoby nějakým pekelným nápojem byla opojena; nebot považuje

Boha a blaženost nebeskou za malichernost a neváží si toho, avšak nějaký ten
časný zisk, několik těch krejcarů aneb zlatých, pak leckterou bídnou rozkoš světa
a těla považuje za drahou a vzácnou věc, naproti tomu ale zvláštní odpor má proti
všemu, co jest pravé, ctné a slušně a co jí povinnost ukládá. Mnozí lidé chovají
se jako ona zvířátka, která nejraději smet a trus hledají a v tom se kochají. —
Mnohých hanebností a nepravostí natropili již lidé. Již prvorozený syn prvních
rodičů zabil bratra svého a čím více se lidé množili, tím více také množily se ne
pravosti a prostopášnosti jejich. Lidé se mezi sebou rvali a ukrutně mučili, hůře
než divá zvěř. „Obětovali dáblům a bohům. kterýchž neznali; Boha, který je zplodil,
opustili a zapomenuli na Hospodina Stvořitele svého.“ (V. Mojž. 32, 17. 18.) I na
shromáždili sobě dosti vin, pro které měli býti od Boha zavržení a zahlazení. Bůh
ale má srdce otcovské, proto se naklonil k milosrdenství. — Povstaň nyní čtenáři!
abys s uctivostí a vážností četl slova podivuhoduá, slova, pred nimiž se nebesa a
země a všecko tvorstvo na nebi, na zemi i pod zemi ukloniti mají. Povstaň a ná
božně ted říkej: „Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby
každý, kdo věří v něho, uezahynul, ale měl život věčný“ (Jan 3, 16.) Tato slova
mají do sebe hluboký smysl, tak hluboký jako věčnost a sám Bůh. Tato slova ni
kdy nevyskoumáš, byt bys přes tisíc let žil a Skoumal. Nuže, Syn Boží přišel
s nebo na tuto zemi, aby spomohl pokolení lidskému, jenž bylo na těle a na duši
pokaženo, — přišel, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo. Pravím: Ježíš Kristus,
Spasitel světa učil víře křesťanské, založil církev a v ní složil milosti své pro
všecky. I dal jí Ducha svatého, a také sám s ní zůstává až do dnešního dne a až
do skonání světa, aby všickni, jenž mají dobrou vůli, byli posvěcení, vysvobození a
spasení; nebo aby království Boží přišlo k nim a bylo mezi nimi a s nimi
na věky. Ale bývá to těžké namáhání a bojování zde; nebot svět, tělo a zlý duch
zpouzejí :: brání se proti Kristu Ježíši & proti Duchu svatému. Pak má zlý duch
zvláštní své učení, má zde své náhonči a má rozličné úklady, kterými vábí lidi do
svého království. Tedy trvá zde ustavičný boj a každý člověk má v tomto pozem
ském boji velikého podílu, ano člověk sám vůlí svou rozhoduje a chýlí se k té neb
oné straně a tím rozhoduje'pro sebe na věky. Pročež každý člověk jest bytostí
svobodnou a velmi podivuhodnou, a závisí na tom nesmírně mnoho, jestli se člověk
ku království Božímu “přibližuje, neb-li se od něho odvracuje a vzdaluje. —

Eihle není-li to pro nás svatou povinností, abychom každodenně k Bohu
volali: „Přijď království Tvé,“ — abychom vždy vroucně prosili, aby Bůh církev
svou, království svých milostí, mezi námi rozmohl a upevnil, království pak dábla
skazil, ——i aby nám po vezdejším bojí nebe uděliti ráčil? Křestane, pros ustavičně
o to a pak dle své možnosti vynasnažuj se, aby i nevěřící a bloudící poznání pravé
víry Kristovy nabyli a k církvi katolické přistoupili, — aby byl jeden ovčinec a
jeden pastýř. (Jan 10, 16.) ——Mnozí lidé živi jsou v temnostech a sedí v stínu
smrti, nevědí ničeho "_okrálovství Božím na zemi, — o církvi Boží, — a ničeho
o svrchované blaženosti na nebi. Mnozí pak jdouce po žádostech světa nestarají se
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o věci duchovní, náboženské a spasitelné. Oni se vzpírájí proti cirkvi Kristově.
jelikož učení její překrucují neb vyvracují. Kdyby ale měli zření k věčnosti a měli
upřímnou péči o spásu nesmrtelné duše své, jistě že by do obsahu náboženství ka
tolického hlonb nahlíželi, všecko by skoumali a poznavše cestu spasení, nastoupili
by ji a pak by brzo převelikou útěchu v sobě pocítili. Že ale neskoumají a nepře—
mýšlejí, proto zůstávají při svých předsudcích, dávajíce bludné úsudky své na jevo
o pravdách viry Kristovy. Papež Řehoř XVI. dal si na tom mnoho záležeti, aby
království Boží na zemi bylo rozšířeno & zvelebeno. Jednoho času měl cizozemský
šlechtic, jenž byl chrám svatého Petra v Římě poprvé viděl, u tohoto papeže au
dienci. Svatý Otec tázal se ho, kterak se mu ta budova, — v celém světě největší,
— líbí? Načež šlechtic odpověděl, že zevnějšek té budovy spíše ho odstrašoval,
nežli obveseloval; když ale do ní vstoupil a v ní chvílenku pobyl, že se mu v ní
velmi dobře líbilo. — Tu pravil papež: „Ano, já to všem hlásám, vstupte jen do
naší církve, neostávejte státi přede dveřmi a pak se to bude vám u nás velice 1íbiti.“
— Kdokoliv náležitě skoumá učení církve římsko-katolické a bedlivě do jeho obsahu
nahlíží, ten se o pravdivosti jeho přesvědčuje a poznává, jak veliké to štěstí, býti
katolíkem a míti účastenství na darech a milostech církve katolické. Ohledně toho

praví krásně svatý Augustin: „Není žádného bohatství, žádných pokladů, žádného
důstojenství, žádných statků, ježto by větší do Sebe měly cenu, než víra katolická“
(Sermo 12.) —

Není ale dosti na tom, býti údem pravé církve té; nebot jest _mnoho lidí,
jenžto se v katolické církvi nalezají a přece všickni spasení nedosahují. Říkajíce
tedy: „Přijd království Tvé,“ modleme se za všecky pravověřící křesťany, aby totiž
povinnosti víry své věrně plnili a ctnostný život vedli. Při tom prosíme Boha za to,
aby každý hřích v srdcích našich vypleniti, všeliké nepravé žádosti a neslušné neb
ohavné řeči od nás odstraniti, to jest vladařství ďábla zkaziti ráčil; pak aby skrze
křesťanské ctnosti a dobré skutky sám nad námi vládl, abychom mohli se sv. apo
štolem Pavlem říci: „Živ jsem — ale ne já, — nýbrž Kristus ve mne.“' (Galat. 2,
20.) I volejme k němu, jako svatý Ludvík z Granady volával: „Pohleď o Pane,
kterak mnozí králové či tyranové nad námi vládnouti chtějí. Dábel se svou bez
božnosti, svět se svou nádherností, tělo se svými žádostmi a pak naše vlastní vůle
se svou zlou chtivostí. Ukrutně jsou vladařové tito 'a činí království Tvému násilí.
Ustavičně hledí Tvé panování zničiti, dotírajíco na nás, by se plnila vůle jejich.
Pročež o Králi nebeský! povstaň a přetrhni toto zkázyplné vladařství! Nedopust,
aby takovéto ukrutenství v Tvém království déle ' se trpělo. Potři tyto tyrany, za
hlaď Tvé nepřátele, at všickni, jenž Tě nenávidí, utíkají před tváří Tvou. Rozkazuj
panovniče můj! a sám vládní i učiň, aby trůn království Tvého od nás byl poznán
a vyvýšen. Ty sám jen v srdci mém přebývej a království Tvé budiž zábavou duše
mé vždycky. Učiň, abych budoucně na nic jiného nemyslil, aniž co“ jiného hledal,
než toliko království Tvé.“ v

Příteli! blaze by bylo na světě, kdyby'k'aždý z'nás hledal království Boží,
ano kdyby nejen se modlíval: „Přijď království Tvé;“ ale sám se všemožně každý
přičinil, aby pravda, spravedlnost, láska, pokora, pak čisté mravy a dobří skutkové
mezi lidmi panovaly i aby v každé osadě a v každé rodině se uhostily. 'l'ážcš se:
„Jak pak jest komu možno, o to péči míti a' se o to vynasnažovati?“ Slyš tedy:

1. Na prvním místě stojí tu stav duchovní, totiž sluhové církve Kristovy.
Tit mají pro zvelebení a rozšíření království Božího velmi mnoho účinkovat-i a sice
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důkladným hlásáním slova Božího, přiměřeným poučováním ve zpovědlnici, bedlivým
cvičením dítek školních, — jak velkých, tak i těch menších — v svatém nábožen
ství a napotom zbožným a ctnostným životem svým. I jest ještě více případností,
v nichžto mohou kněži horlivě pro království Boží pracovati. Svatý František Xa
verský s podivením patřil, kterak francouzští a španělští obchodníci sem tam po
mořích jezdí a do nebezpečenství života se vydávají, jen aby k štěstí přišli. I zvolal:'
„Možná-li to věc, aby tito lidé větší měli horlivost o nabytí pokladů pomíjitelných,
nežli já o získání duší lidských a o rozšíření království Božího? Každodenně se
modlím: „Příjd království Tvé,“ a přece bych nic nečinil pro zvelebení království
tohoto?“ To-jej pohnulo, že se vydal na" cestu do Indie a do Japauska i že se ne
hrozil velikých nebezpečenství, jaké se mu na té cestě a pak tam mezi divochy na
skytovaly. Ozbrojen toliko křížem, jejž v rukouch nosil a roznícen láskou Boží učil,
křtil & takto rozšířil známost víry Kristovy v krajinách tři tisíce mil v obvodu
majících. *) Podobně mnozí opustivše přátely své a vlast svou šli “dodalekých zemí,
aby lid pohanský vyučovali. Bůh pak žehnal .jejich prácím pro království Boží
podniknutým. _

2. Hned po kněžích přicházejí ti, jimž jsou děti svěřeny. Na dětech má
Bůh zvláštní zalíbení; vždyt řekl Syn Boží: „Nechte těch maličkých přijíti ke mně,
neb jejich jest království Boží“ (Luk. 18). Bohu jest to na nejvýš milé, když
dítěti, kterémukoliv něco dobrého a užitečného vštípíme. A rodičové, učitelové
i pěstounové jsou povinni, dítky dobře vychovávati a. je pokrmem svatého nábožen—
ství nasycovatí a to právě dle toho spůsobu, jaký jest dětem nejpříměřenější. —
Kdyby čeledín koně, které má svěřené, hladem moříl, v čas krmení se toulal, aneb
uhřátým koňům píti dával, tedy bývá trestán a konečně s hanbou vyhnán. Nyní
považ ty otče a matko! ty pěstoune a vychovávateli! tobě svěřil Bůh, nikoliv němá
hovádka, alebrž duše drahé, k obrazu Božímu stvořené. On ti je dal, bys jich opa
troval a vychovával. Zdali bys nebyl trestu hoden, kdybys takovéto duše nevinné
zanedbal, aneb je špatnou stravou kazil, totiž zlými řečmi a zlými příklady? —
Snad mi namítneš: „Moje dětí jsou ještě malé a nedá se s nimi nic dělati.“ Na
to ti odpovídám zkrátka: „Jdi a.podivej se do příbytku některé nábožné rodiny
křestankké i uvidíš tam, že čtyr- neb pětileté dítky učí se již Boha znáti, jemu se
modliti a že počínají býti opravdu nábožnými a bohabojnými; ty pak bys myslel,
že s tvými malými dítkami nedá se nic dělati? Cosi takového mysleti, pocházelo
by z tvé nedbanlivosti neb z tvé lhostejnosti u víře." — Dítě krmiti a ustrojiti,
jest věc vedlejší, ale hladovou jeho duši pokrmem duchovním opatřiti, to jest skutek
křesťanský, apoštolský. — Tedy rozmlouvej s dítětem často přívětivě o Bohu,
o Synu Božím, — povídej mu příhodné příběhy, vykládej mu rozličné věci z pří
rody a poučuj je, jak laskavý a dobrotivý jest Bůh, i že se'ho máme též báti a
jeho svatá přikázání věrně plniti. — Uč je krátkým modlitbičkám a nábožným
průpovědím; ano čiň vše, co ti jen možno, aby do srdce dítěte přístup dostávalo
království Boží. Duše malého dítěte jest jako půda nově zoraná a zajisté dobré
semeno v ní bujněji zrůstá, nežli naučení a napomínání, jakové se dává duši člověka

odrostlého, starostmi a náruživostmí již uhněteuého. Matka sv. Františka Salesského
vodívala tohoto synáčka, an ještě maličkým byl, za ruce do chrámu, vypravujíc mu
na cestě, že jest to dům Boží a vštěpujíc mu do srdce uctivost k domu tomuto.

*) Mahlerovy příklady, díl II.
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Čítala mu“životy Svatých a nabízela ho ]: následování. Navštěvujíc chudé brala ho
s sebou a velela mu, jim posloužiti, aby tak srdce jeho v útrpnosti cvíčeno a po
silněno bylo. V pravdě na dobrém příkladě rodičů mnoho jest záleženo!

Některý otec, učitel neb vychovávatel říkává: „Dost ty děti kárám, napo
mínám, ale to nic neprospívá“ —- Věř mi, to tvé domlouvání za mnoho nestojí;
nebot přede vším & nejvíce přijde na to, abys byl sám správným a bohabojným,
sám trpělivým a tichým, střídmým a počestným. Rodiče, kteří hněv svůj neumějí
a nechtějí krotiti, kteří klejí, vespolek se hašteří a s lidmi se vadívají i kteří mar
nivi jsou v oděvu & zhejralému životu se oddávají, tit nemají nic panovnického na
sobě a přece mají v domě svém vládnouti a panovati. V některých rodinách nebije
otec neb matka nikdy dětí a nikdy na ně nezakleje, ale když ústy svými mluví,
neb očima svýma koukne, tedy to bývá tak tklivé a pronikavé, že děti hned utich
nou a hned konají, co se nařizuje. Tacíto rodiče a. vychovávatelové požívají čest a
vážnost v domacnosti & nebývá jim odmlouváno.

Nuže vy rodičové a pěstounové! vychovávajíce dítky své, přidržnjte jich
k navštěvování školy a chrámu Páně, pak ukazujte jim, — též i všem domácím, —
vždycky dobré příklady na sobě. Vězte, že byť by se svatému náboženství sebe
více ve školách učilo, že život víry nepronikne společnost lidskou, jestliže rodiny
nebudou ohniskem pravé víry a příkladem bohabojnosti. Vidí-li dítě, že upřímná
láska k Bohu a,vůbec k svatému náboženství žije v srdcích jeho rodičů a že víra
posvěcuje všecko v rodině, tnť i jeho srdce zahoří touto láskou nebeskou a víra, na
děje a láska stanou se životní částkou jeho duše. Pak nedá se snad bludem ne
věry neb lhostejností n víře zachvátiti, nýbrž spíše bude se o to snažiti, aby prv
nější přesvědčenosti ve víře katolické nabylo. A bytby později pokušením a zlými
příklady světáků někdy dobré cesty se spustilo, jisté že se brzo pozná a na dobrou
cestu se obrátí, jsouc pamětlivo svých zbožných rodičů. Kdo tedy přeje st.-itn a svaté
církvi lepších časů, nahlíží, že je dobré rodiny připravují, totiž křesťanským vycho—
váváním dětí svých k tomu cíli, kn kterému povolány jsou v Kristu na křtu sva
tém; ježto mimo Krista není spásy/. To jest základem pravého štěstí a pravé spo
kojenosti pro potomstvo, totiž dobré křestanské rodiny. ——

Pohanský mudrc, Krám, znamenaje za věku svého, že rodiče ne o moudré
vzdělání a zdařilé vychování, nýbrž pouze a jedině o časné \obštastnéní svých dětí
péčnjí, z útrobi srdce svého vzdechl a vystoupiv na nejvyšší místo v městě, takto
volal: „Měšťané co myslíte? Všecken čas mrháte, abyste dětem poklady skládali,
ale o vzdělání duší jejich jste vší péče prázdni, jakoby statky světa u vás větší
cenu měli. nežli ctnost.“ *) A já také volám: „Vy křesťanští rodičové a učitelové!
což se jedině staráte o to, co duši pro věčnost jestgpotřebno, co činí ctnostnou, šle
chetnou a Bohn milou? Ai tot byste byli prolhaní pokrytci, kdybyste den co den
v otčenáši říkali: „Přijď království Tvé,“ ale nic byste nečinili a nic se o to ne
starali, aby království Boží přišlo do vašeho příbytku, do vaší rodiny, i aby se v ní
všeliké křesťanské ctnosti pěstovaly a ujímalylf' —- Zajisté žalostná to případnost,
že se nyní nalezají sem tam rodiče, — kteří dítky své v náboženství špatně cvičí
a školní vychování za nedůležité považují, takto sami první základ ku zkáze dětí
kladouce; ——rodiče, kteří toliko po rozkoších smyslných baží a na marnivý oděv
& šperk peníze vyhazují, kteří nepokoje a sváry milují, domácí pobožnost zanedbá

*) Macau příklady.
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vají a veřejné služby Boží vlažně navštěvují, takto zlé příklady dětem svým dáva
jíce, tak že tyto obětmi chtíčů tělesných stávají se dříve, než byly dorostly;—
ano rodič n. kteří nejen že sami nemravné a víry prázdné knihy rádi čítají ale
brž i svým dětem takovéto věci čísti dovolují Tot však právě jsou počátkové
k úplné nevěře & ke skleslosti mravů vedoucí.*) Potom běda potomstvu, běda ná
rodu takto zavedenému! _

3. Přichází také řada na osoby vznešené a výše nad jinými postavené.
Zdaliž pak tyto mohou a mají o zvelebení království Božího se starati? Tu některý
pán povstane a řekne: Nač bych já se staral o království? Království, pro které
jsem v službě zde ustanoven, jest světské a tedy jemu musím sloužiti. pro ně psáti,
pro ně výslechy držeti a rozsudky dávati. O to nechceme se dlouho zde hádati; než
odpověz nám na tyto otázky: Čí pak chleb jíě, čí vzduch do sebe dýcháš a čí jest
ta země, na které přebýváš? Kdo učinil tebe člověkem a kdo řídil okolnosti tvé
tak, že jsi přišel do stavu úřednického, neb důstojného? Pakliže moci své a vzneše
ného postavení svého nevynakládáš také nato, aby v oboru působení tvého vznikalo
a se šířilo království Boží, totiž pravá víra Kristova, pak ctnost, mravnost a boha
bojnost, tedy jsi zrádcem Krále nejvyššího a budoucího Soudce tvého. Království
Boží na zemi jest svatá církev a učení víry Kristovy a ty snad na to nedbáš? Ty
spasení Kristem draze vydobitého za málo sobě vážíš? _Bohu žel! jestit tomu
v skutku tak! -—

Mnozí, vznešení rodem a stavem, vznešení schopnostmi a úřady nedbají na
náboženské věci. Jim jest víra jako víra, protože neznají nezvratné důvody pravé
víry Kristovy. Oni tedy veskrz lhostejní neplní povinnosti křestanské, neváží si
církve a církevních přikázání a ukazujíce na sobě patrně vlažnost u víře, dávají
často jiným lidem pohoršení. Císař Karel veliký byl mocnář a pán velemocný a
předce církve byl poslušen a přikázání její věrně plnil. On poručil svým poddaným,
aby nařízení biskupů a knězů zachovávali a přísně trestal všecky přestupníky cír
kevních přikázání, říkávaje, že kdo se nechce podrobiti církvi, ten že také věrnosti
ku králi svému nezachová. Císař Theodosius veliký a Karel pátý, — svatý LudVík,
král francouzký, Erik, král Gotský, Filip druhý, král španělský, napomínali synů
vých před smrtí, aby po všecken čas života svého církvi katolické, jakožto matce

poslušně oddáni byli a poddaných svých k poslušnosti církve moudrými zákony na
bízeli a příkladem uváděli. **) Spasitel náš vyhrožuje a to ne bez příčiny takto:
„Kdoby neuposlechl církve, budiž tobě jako pohan a publikán.“ (Mat. 1.8, 17.) “—

Milý příteli! považ, že máme v naši katolické církvi nesčíslný počet mučen—
níků a vyznávačů, taktéž veliké množství těch, jejichžto výtečná moudrost a ob
zvláštně jejich ctnostný život zasluhují obdivení. Rei: neměli bychom si těchto
vážiti a na nich se shlížeti? Snad bychom se měli říditi malým počtem těch, kteří,
třeba že učení a vyvyšení, na víru Kristovu málo neb zhola nic nedbají? Ai ne—
bývá-li u těchto osob pýcha a ctižádost, pak bažení po časném zboží a po svět
ském toliko umění větším dílem příčinou, že upadávají do náboženské lhostejnosti,
neb dokonce do nevěry? Osoby znamenité, hlubokým uměním & velikými ctnostmi
obdařené vykonávaly svědomitě povinnosti křesťanské a činily sobě násilí v mnohých

') Což ale teprv, když mnohé dítko doma nic křesťanského neuslyší a. ze školy -- odloučené
od církve —-vychování křesťanské se vypudí _? Bůh nás chraň před takovými potomky!

") Macana příklady.
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věceeh; nebot znaly neodolatelnou mocnost víry Kristovy. Nebylo by tomu ani
konce, kdyby se měly dle svých jmen všecky ščísti; než některé přece zde připo—
menu, na př. 2 první doby křesťanstva: Athanasia, Ambrože, Řehoře velikého, Jaro
líma, Augustina, Bernarda, Tomáše Akvinského a jiné. Toť byli velcí skoumatelé
a učenci věku svého. Pak byly osoby v světských vědách výtečné a při tom po
vinnosti křesťanské věrně plnící, jako mudrci: Roger, Bako, Kopernikus, Sailer,
Laibnic, Deskartes, Paskal, Malebranche, Bedřich Šlegl, Gori—es,Chatobriand, Stoll
berg atd.; též jako řečníci: Bosuet, Fenelon, Burdaloue, Massillon atd. Pak ti nej
výtečnější vojevůdcové a hrdinové byli též statní hrdinové ve víře křesťansko-kato
lické na př. Karel veliký, Gotfriod z Builonů, Tankred, Bayard di Gesklin, fran
couzský král svatý Ludvík, německý císař sv. Jindrich, český vévoda sv. Vácslav,
princ Eugen, Laudon, arcivévoda Karel atd. — Vojevůdce Tyrenne v den bitvy
přijímal nejsvětější Svátost a na ten den dokonal život svůj. — Napoleon I., císař
francouzský, vládychtivostí velmi zaslepený, prohřešil se arci proti církvi katolické
rozličné; ale přece podržel vždycky vážnost ku katolickému náboženství. I pravil
jedenkráte: „Jsem římsko--katolický křesťan, jim je také můj syn a náramně by
mne to bolelo, kdyby můj vnuk jím nemohl býti. Blíživ se k odchodu z tohoto
světa zpovídal se, přijímal Tělo Páně a pak promluvil k jenerálovi Montholonovi.
„Cítím se šťastným býti.' Dříve jsem zanedbával náboženské povinností, ale přece
jsem nikdy věřiti nepřestal. Hlas zvonů vzbuzoval ve mně vždycky city blažené a
pohled na kněze obveseloval moje srdce. Dříve jsem byl toho mínění, že bych to všecko
měl při sobě tajiti; avšak nyní nahlížím že to byla pouhá slabost. Chci Bohu vzdáti
čest.“ — Konečně nařídil, aby v nejbližším pokoji oltář byl postaven, na něm aby
nejsvětější Svátost oltářní vystavena a po čtyrycet hodin" pobožnost konána byla.
Takto se připravoval k smrti Napoleon na ostrově sv. Heleny. — —

Milý křesťane! kdokoliv zanedbává povinnosti náboženské, a lhostejnost
v náboženství na sobě ukazuje, ten dává na jevo, že jest zaslepen pýchou a zlými
žádostmi, i že osvědčuje, jak pravdivá jsou slova svatého Pavla: „Kořen všeho zlého
jest žádost, jíž někteří puzení jsouce pobloudili od víry a uvedli se v bolesti mnohé.“
(I. Timot. 6, 10.) Kde 'zlé žádosti mají zniku a mravopbčestnost se tratí, tamť se
i víra tratí. A zle to vypadá v těch zemích, v nichžto dobrý mrav a taktéž pravá
víra hyne a se vytracuje. Již pohané dobře nahlíželi, že nižádný stát nemůže bez
náboženství obstáti v pokoji a v pořádku; protož na ně s velikou přísnosti drželi,
ačkoliv bylo plno bludů. A není k tomu zapotřebí veliké bystrosti rozumu, aniž
veliké moudrosti, aby kdo patrně nahlížel, že pokoj, věrnost v slibech a v přísaze,
pak pořádek, spravedlnost i pravé blaho nedá se v státě jináče udržeti, leč tím,
když náležité a nepřetvářeué plnění náboženství křesťanského u křesťanů jak nižších
tak i vyšších průchod svůj má. Zdaliž pak se ale plní všecko náležitě? Zdaliž pak
i světská mocnost pečuje o to, aby se. od osob v hodnostech a úřadech postavených
plnily náboženské povinnosti, aby jejich vlažností u víře neznikaly zlé následky? —
Tot se nedá upříti, že přicházejí zlé následky z toho, když mnozí z vyšších tříd
svou vlažností u víře, pak svými pohoršlivy'mi řečmi a příklady připravují lid o nej
dražší klenot, — o svaté náboženství, — když totiž v neděli a ve svátek opomíjejí
služeb Božích, když zpověd a stůl Páně zanedbávají, — když nepečují a dle dané
jim moci nenalehají na to, aby se škola patřičně navštěvovala, aby mládež na opa
kovací vyučování a na křesťanské cvičení v neděli chodívala i aby od hospod a od
musik odstraňována byla. — Tato věc není nepatrná, an s pohoršením spojená.
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Neboť lidé, —- obzvláštně ti, jenžto jsou k lehkomyslnosti náchylní, -— myslí u sebe
asi takto: „Takový studovaný pán, 'malý- neb velký, — a takový hodnostář neb
přednosta v osadě bude chtít též do nebe přijíti; ale když nejde na služby Boží,
když jde jen tak někdy na mši svatou, a nikdy k svaté zpovědi, ani na zelený
čtvrtek, — tedy není ani nám toho zapotřebí, abychom to vykonávali. Nechce-li
takový pán slovo Boží poslouchati, v chrámě se modliti a Boha veřejně ctíti, tedy
nebude na tom mnoho záleženo. : Onť tomu musí rozuměti, protože studoval.“ —

Eihle na takový spůsob podkopává se čím dále, tím více náboženství Kristovo, a
království Boží se kazí a vyvrací. Mnozí se pak domnívají, to že jest pána dělat,
když ČlOVěkmálo kdy, aneb nikdy do kostela nejde, když jen málo víry na sobě
ukazuje, ano když se vyhýbá všemu, 'co k'povinnostem křesťana hodného a zpráv
ného přináleží. —

Milý příteli! nedej se másti a zlými příklady zavésti. Považ: Kdyby se
někdo řemeslu krejčovskému náležitě byl vyučil, proto nemusí také již lesnictví
aneb zlatnictví rozumětí, &.kdyby se lékařskému—neb právnickému umění dobře byl
vyučil, proto nemusí také již hlubokému učení víry křesťanské rozuměti. A budsi,
že by tomu poněkud rozuměl, z toho ještě nenásleduje, že se musí dle toho zpra
vovati a po křesťansku se chovati. Ovšem mnohý si v pěkném oděvu zdvořile a.
vážně po ulici vykračuje, také umí o všeličem v společnosti hovořit, ale rozumný
člověk neklade mnoho na tu zevnitřní uhlazenost, nýbrž ptá se, jak to vyhlíží
v jeho skutcích? (Mat. 7, l7—-—20.)Mnohý se zdá býti velmi uhlazený a ve svět
ských vědách velmi zběhlý, avšak v náboženských věcech jest nevědomý a slepý. —

Nuže přítelí\ pamatuj si toto: „Kdo své náboženství veřejně. nevyznává a
povinnosti křesťanské neplní, aneb kdo se domýšlí, že musí, aby pána dělal, méně
náboženství míti, nežli obyčejný křesťan;' takový zajisté málo dbá na věčnost, a
takový před Bohem a před lidmi nemůže za pořádného křesťana ani považován býtí.
1 kde neplní povinnosti k Bohu a k církvi Boží, ten je nebude také plniti ani
k zeměpánu, ani k národu, ani k vlasti.“ Napotom, kteří projevují zlé zásady,
říkajíce: „že člověk jest ve světě a tedy že má pro svět žíti, že se' člověk může
bavit a vyrážet dobře bez náboženství, ——-že stát nepotřebuje nic jiného, leč toliko
zemské zákony a udatné vojsko, —-—pak že děti ve školách mají se učiti zdvořilým
spůsobům a jedině všemu tomu, co činí člověka chytrého, do světa spůsohilého a
co mu časný zisk a pohodlí života přináší, dále že děti pilným a důkladným vy—
učováním svatého náboženství přivykají pobožnustkářství atd., -— tít všickni jsou
skutečně, ať již vznešené aneb sprosté osoby, — náhončí ďábla, jelikož království
jeho rozšiřují, ale království Boží podkopávají. Avšak ti, kteří pamětlivi jsouce
cíle svého na věčnosti Boha se bojí, chrám Páně s ostatními lidmi na"vštěvují,_
k zpovědi a k stolu Páně v určitý čas chodí a jiné povinnosti křesťanské rádi a
ochotně plní, — i kteří sobě často připomínají, že jsou mocí od Boha obdařeni,
této moci že nesmějí zneužívatí a že sami jedenkráte před soud nejvyššího Vladaře
dostaviti se musí, — ti všickni hodni jsou vážnosti a důvěry; nebot lze se od nich
nadíti, že to s lidmi upřímně myslí, že se o jejich blaho věrně starají a že jim
k dosažení království Božího napomáhají. K této pak povinnosti zavázána jest každá
světská vrchnost v úředních pořádcích nad lidem křesťanským od samého Boha zří
zená a to začna od nevyššího až do nejnižšího, kteří se všickni v písmě svatém na
zývají pastýřové, & to ne _bez příčiny; neboť zpráva občanů jim podřízených má se
podobati v lásce, v péči a obětivostí péči pastýře nejvyššího, totiž Krista Ježíše.
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Ano péče jejich měla by v nynějším čase směřovati také k tomu, aby se
zamezilo zkázyplné počínání mnohých novotářů a osvícenců, kteří zlé náhledy své
za vrchol lidského blaha. vystavují, avšak národům přehroznou pohromu připravují.
Neboť oni bohužel od Ježíše i od církve jeho se odvracují, oni víru v Božství Kri
stovo, víru v život věčný, pak cit práva a poctivosti, cit kázně & dobrých mravů
lecjak v lidech dusí a hubí. Oni svou učeností světskou příliš se vypínají a se do
mnívají, že by zjeveného učení Božského jim potřebí nebylo; pročež hospodu, divadlo
a kavárnu mají za kostel a jen po zábavách se shánějí. Oni učení víry katolické
dle rozumu svého měří, oni nařízení církevní lehkovážně posuzují a tupí, takto roz
tržky a nevěru rozšiřujíce. Avšak není-li to království Boží vyvracet a království
hříchů napomáhati? Není-li to do záhuby sebe uvrhovati'?

Vláda, která autoritu církve a církevní zákony nemá v uctivosti, aniž béře
na ně ohled, ta podkopává svou vlastní autoritu a zničuje úctu k svým vlastním
zákonům, neboť vzdor či oposice proti Božským a církevním zákonům plodí oposici
proti zákonům světské moci; ano člověk nemající úctu pro zákony víry a církve
své, může—limíti úctu pro nařízení světské moci? Ovšem takový míní se býti svo
bodným a hlásá svobodu, ale jakou? „Kde jest duch Páně (duch Kristův), tuť jest
i svoboda.“ II. Korint. 3, 17. — Pakli v některém státě podstata křesťanského
náboženství neklade se za základ státního zřízení a zákonů, za základ vychování a
vzdělání národu, — tehdáž se tu objeví v brzkém čase rozuzděnost myslí lidských
(svobodomyslnictví, Freigeisterei) hrdost rozumu, lehkovážnost náboženských věcí a
následkem toho duchovní pýcha a revoluční záměry s vládychtivostí spojené. Ano
podstata náboženství křesťanského — totiž duch Kristův, — kterážto jest: sebeza
pírání, pokora a pravá láska křesťanská, vytraťí se ze srdcí občanů v takovém státě.
Tedy pozor vy, jenž zákony světské stanovíte. Vz'deant consules! Budou-li lepší
křesťané, budou i lepší časové!

Hle židé byli první povoláni do království Kristova, ale že nevěře a za
tvrzelosti se oddali, že Kristem a jeho učením pohrdli, stalo se jim, co vyřkl Pán:
„Synové království vyvržení budou.“ (Mat 8, 12.) To platí také o křesťanech.
I tito, spolehají-li se na své jmeno, jsou—li u víře mrtvi, pak ctnosti a vůbec křesťan
ského života prosti, -— nebudou míti dílu s Kristem v spasení jeho. Kristus za
jisté odstoupí od srdcí jejich a království Boží přestěhuje se k jiným národům, kteří
evandělium Kristovo ochotně přijmou a dle něho žíti budou. — Pravda téhož ob

jevuje se již poněkud. Co zatím mezi křesťany v Evropě vlažnost, netečnost, ne
věra a bohaprázdnost vždy víc a více se rozmáhá a Kristus a pravda jeho se z inno
hých srdcí, příbytků a dědin stěhuje, přijímají modloslužebníci v Číně a v Kochin
chině, divochové v pustinách afrických a v pralesích amerických rádi a ochotně
evandělium Kristovo. Kristus Pán a království, — totiž křesťané bez křesťanského
života, katolíci bez víry a bez církve, — budou vyvrženi ze světla pravdy do tem
nosti bludů a nového pohanství, z temností těchto do temnosti nepravostí a neřestí,
z těchto pak temností do strasti tělesných i_ duchovních. a posléze uběhnou
v zkázu věčnou. .

Tam snad spěcháme, tam chvátáme? Běda nám! Však co tu činiti, jak
ujíti zkázy této? Tuto není žádného jiného prostředku, leč upřímného a celého
obrácení se ku Kristu a to všech Sprostých i vznešených, chudých i bohatých, uče
ných i neučených. —- Tuto počni jedenkaždý sám u sebe, sebe obnov ve víře a
obleč se v Ježíše Krista. (Říman 13, 14.) Pak se příčin o to, aby i jiní tutéž
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cestu nastoupili. Mluv slova pravdy, napomínej, nabízej, pros a žehři. (II. Timot. 4,
2—3.) Snaž se o to ty otče a ty matko u dítek svých, ty hospodáři a ty hospo
dyně u své čeledi, ty úředníků a ty představený u svých podřízených, ty sousede
u svých sousedů! — Každý pracuj n snaž se o to se vší silou, aby pravá, víra
Kristova mezi námi směle se vyznávala a náležitě plnila, abychom se stali lid Bohu
vzácný, dobrých skutků následovný.“ (Tit. 2, 14.) „Přijď kralovstvi Tvé!“ voláme
k Bohu každodenně. Volejmež tak všickni s upřímným srdcem a spolu přičiňme se
& přispívejmež k tomu každý, seč jest, ze vší síly své.

Ty ale o Pane! překaž všecka podnikání bezbožníků, podporuj svou pomocí
všecky, kteří u rozšiřování svaté víry a křesťanského života pracují, aby království
Boží množilo se vždy víc a více a přebývalo mezi námi, a my v něm dosáhli mi
lostí Tvých a jedenkráte spasení věčného.

(Pokračování příště.)
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Duchovní Budíček.
Podstawec E5. ítupni na nebeife'm řebřífu pokory: bucbomní mb:

jemení írbce apomčbnífn neb můbei bucbomnímu.

*? 21b! teb aíí zaš pťichčazimůj Budiček! a co bo taf bíonbo abržeío? ínab líbí

na ípráme', ebubáf, tím nftawičnbm bugením a moíáním a uapomínáním íí ínab ublížil!
Upofoj íe, mílí) čtenáři (: mášmá čtenářfo! u nebcífébo Hodinňťe knaprawowúni

cbbb buffemnícb bb! jícm íice nčfoíífrát (u íprámb Boši), co jíme íe napoílcb miběli, ale
f napramomání ebbb tčíeínbeb ?Bobu bítb- nebbío třeba jíti. žíle poíoím ti bneb příčinu,
proč jíem taf bíoubo míče! a tebe nenamfftímíí.

Šbbš jíem íe lat obíížeí po tom Bož(m ímětč a gamítaí f malbm, f melíbml
f učen-bm i IEnenčenbm, cbnbbm i bobatbm — ne abbcb bubíčfb probámaí, nebot mn'e

bneb napřeb bblo řečeno, že jim jbou bobinb (buffemní) Dobře, a fbbbb prí') i nefíli, teb

gc není čaíu na íprámu tafomou neb boceía abofonaíení tímto bubíčfem (čtením outbomníeb

tnčb) pamatomati, teb že íc nejblamněji jebncí o cbleba, o peníze, o mbbělet meabejffí, a

toíif mí tobo naíamentomali, že mne aš m nfíícb gneío a ííncb i graf přeffeí ——ne tebt)

abbeb něco z mébo (bncbowníbo) zboži oblíbí, aíc tbbš jíem fe tat obtíže! i u těeb, fteří

mají brejle na noíe a ícbí při „učenbcb“ řnibáeb, i u těd), jen; mají černí), něfbb e boft

bnítbm iníouítem naplnění) faíamář přeb íebou a čaíto brnbé pero w rnfon takže skoro
každým fffrábnntím íferebnou faňfu Dělají a papír trbají, i u těd) jenž mají meíífou moc

to rufou a mobíí bb fonečně i twčmu Budtčkowi zapowědčti to bujení a moíání — z trátta,

fbbš jíem tai feanal ten ímět a jebo šimot be; mobíítbb, be; mím),- bez náboženftmí, brz
Boha . . . . bbío mí jafo přeb mnobbmi tíííeí íetb krúli Dawidoroi, jenž ptamíí (Z. Q):
„*Broč boípobine obítoupií jíi baíefo, obmracujeě je to čas příbobní), m íoušení? nebo
ebmóíen bbíoá bříífnít m šáboíteeb bnffe ímé a nefííecbetm') bobrořcčen bbmá! není

:Boba přeb očima jebo, aprančné jíou ceftb jebo fašbe'bo čaíu jebo úíta jjon plna

gíořečenía boříoítí i Ifti “Boubítaníá Qoípobíne Bože, zdwihni se ruka tma,
negapomínej se nab cbubbmíl" W taíome'm gármntfu bb! bb íBubíčet tmůj fforo amaíoa
mbííněí, ale bneb fc zase wzpamatowal“ nebo př'iífío oko iebo na baíffí fíoma tam po<
legend(m. 37): „HofpodiU tráíomatí babe toěčně a na wěkymětům: mbbbnete
nárobomé ze země jebo."
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?Ilc pozoruji, še iíem teb íám pronefl lamentaci tal \oellou, že nám oběma ie

bo pláče! Wěz wssak, 3e i toto 3lé, lteré fBůl) na nás íeíůlá, a fteré fmb i ti) ÍÍŠ PU'
3náwúš, cítíš aneb í'e bo bojíš — še má u nás bobra) účinef \uoméíti. Bůh nás tatto
Uestú 60 naffí mlaánoft a lbofteinoft me mčced) mím) ímaté a ímatébo nábo3enftmí; málo

Ífmť si mffímali 1000, co íe tbfá clrlme fmate', málo ínab i bámali na ílomo lněgí, biz
flupů, málo ifme fi íoájili poflubomání jejich ímatbmi ímátoítmi a můbec měcí bucbomf
Uťch— nyní duet néé Búh 3 tohoto ípánlu buchomuíbo m3bubiti fáiwoíti, ! čílofti
fřeíťanífé,tatolicle'.

QI tuto čiloft fatoliďou, tuto borlimoít pro měc Boži a íebo fmaté cítíme máme
a chcememe mffem iebnání proiemiti, pominnoíti Eatoliďé měrněii plnili, m budwmním
3imotě se fefíliri a 3bofonaliti a tal íe pom3uáfíeti až f SBobu.

QImffat nilbo n) bucbomním žiwotě neíeíílí, ba nilbo anijíťaítuě a be3 outaall
outbomní šimot nepomebe — kdo nema můbce, můbce buóomníbo neb určitého, ítálélyo 3po=

mčbnífa. Kbhbh i íebe čaítěji íe 3pomíbal ale bneb tomu br3o 3ao onomu lnř3l, ořcbce nic

m) ani pramébo poťoie ani útčcbt), ba ani melifébo emoce 3 tobo nepo3ná, ielifoš na
jebné \očci, melmi potřebné, tu febá3í, totiš na moiemení lebce ímébo buóowuímu
WůbCÍ, abn'ueien buffemní nemoc tmou 3nal, ale co rábce a můbce ti mšbl) při ruce bol.

Snad “ Íc 3námo, milí) čtenáři, že m3neífene' oíobt), 3mldífté fní3ecíl)o neb bocela lrólom:

ílébo robu mají při íobé uftamičné lélaře, abl) iim ro3nemol)ouli íe nejen ibneb pomohl
alei jinať na celé ieíicl) šimobbtí beblimť) po3or bámal, abl) fe jim nic nemilébo, 3braluí

fftobnébo nepřibobilo. Widiš i tt), buífe Eřeítauílá, iíi 3 tobu m3neííenél)o, m plambč lráf
lomífébo, neboť ble obra3u Božiho ítmořena a na fřtn ím. běbicfou ťrálowítmí
Božťho if! učiněna. 8 tt) máš proto talomébo le'laře oíobníbo, 3pomčbnífa, můbce bn;
óomníbo 3apotřebí, abys u něho neíen ibneb napramila, pafli iíi neopatrnoítí neb iinou
příčinou cbpbila, ale i rubl), poučení nabyla, jal íe cbomati, čebo ffetřiti, čebo ovomínati

máš abl) jsi neerfía, abl) jíi necblybila. Béfař teleíne'mu šití, 3pomčbníf buffelvnímu ie po,
třebnb; neboť 6 po3oromúním 3ití bufíc naffí a ieiicl) nemocí ieft to 3cela a 3úplna
tai info 6 po3orománím a bojením 3ití telefuél;o.'Dob1é půlobení obou — mebe fu 3bramf
a 3imotu, n) opačném pábu ale lu 3fá3e, f fun—ti. albo paf toto poílební íe neftalo, muííě
ialo těleíně nemocní) mfíeďa pramibla fměbomitě 3acbomati. u ta jíou:

1. 'Ducbomnímu léfaři imému mfíeclo muííš 3jemiti neien nemoc ale i příčinu
té nemoci; i čas, jaf bloubo jiš jíl nemocen, 3bali ínab u iiuébo Ie'laře ii3 iii bt)l — to

wsse fe muíi tobiemiti, iinal neborocbe tř nilbo mule'čiti. Že íe m|fecto to muíí teleínému

lélaři mbiemiti, mali íe muboiení pobařiti, učí fa3booenní gřuííeuoft a potmr3uie nás
to tom Ímlttm') fonec onobo ftatečnébo moiína, ktcrýž íi m bitmě tři rám) bnl 3amiuil.

Dwě 3 nich le'laři mpiemil ale třetí ubati fe ítnbčl. SZBůbot—nť)lélař wfse wynaložil, abl)

jen ubatnébo moiína na žiwť ucbomal, a ro ílutlu obě tánt) fffaítué mnboiil a 3acelil,
bimil fe mffaf welice, že nemocnému nechce bí)t líp, ano 3e fašbínn bnem míce cbřabne —

a nebloubo na to neffťaítníl 3emřel. Ieprm uoní se ulá3alo, co bylo příčinou iebo nev

obnčeiné ímrti, — 3e třetí ránu nemoiemil. “Eat íe bnřilo tčleíne nemocnému, pobobue fe
bčie buffetonč uemocenbm, palli mífe nempicmuii.

2. “Bramiblo: muííč tu pramon nemoc ubati, abl) ti lélař bucbomní pramí)
lét mobl přebepíati, iinať bl) ti ínab wíce ufílobil nešli pomohl. thbyš pramil, že tě

bolí šalubeř, tbešto míč, še trpíě na íoucbotim), bal bt) ti ínab proftřebfů provšalubef
wýboruých ale plícím ffiobnbd), a tt) bps mobl náíleblem toho i 3cela 3emříti. Cili be3
obra3u řečeno: thbhš řell, ge se melice bojíš an ti čafto přicbá3ejí potuffení nečiftá,
kdežto přebce míč, že [ám na měci banebné muílíě a w nic!) fe 3alíbením se 3br3uieš —
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powzbuďil bi) tě fnab létař buóomní (bomnímoie fe, že iíi DÍDUGú5foíttiroá), 0598 fe Ím

netrápita, při tom tichá bhía ntb. a měř mi, u) gůítancš m bahně hříchu ncčiíte'ho wčzeli,
ono irííič bále půjbeě a accla utoncě.

3. SD) niníiš bále i mehlciííí otolnoíti nemoci ímé mhicmiti; nebot nemůže
Iétař wssem nemocným fteiné Iéft) bámnti, ač íteinou trpí nemoc: ílabífim mnfi báti zcela

jťm)ch lčfů Měli íiÍm')m. To jest, každý muíí i oft'atni ímůi šimot fašbobcnní whjewiti,
abl) apomčblnít nemhílil, že má přeb fcbou oíobu Ebomí iaf bofonalou, fbcšto ínab teprve

fe nachúzl na ceítř fuiícnífů; přcbcpíal bl) ii pobožnoíti a cmičnn' befonalí)d;, toušenf
430 Bohu, ipojení e Sbohem, rogifmání atb., fbršro bt) no Iítoít o Íh'oufftlwft, již přebce
tur gopotřebí jeít, méně pamatomal.

Šřoncčně4. muíí každý i přebeíflé nemoci buchomnímn lékaři, duchownimu
můbci whjewiri, má-Ii celé oftatní hojení ífťaítnč íe bořili. Io icít, buchomní mníemeni
nemá búti jen zpowčď obnčcjná, ale z počátfn to muíí bhti zpowčď celého šimota, abl)

Duchomm', íťboš íi fbo netolifo go zpowědlnika ale za Duchem ního můbce chce gmoliti,
celý žiwot náš anal, abl; wsseckh i tt) neitajnčjííí gáhnln) frocc noffeh) měbčl, aby náe

lépe anal nežli ml) _íomiíebc, aby mohl iaffi m fvbci nanem čiíti . .. Tor owssrm
molifá pofora, ftolnu omffem welikého znpirúut febe zapotťrbi o přemáhónl mlaítní
íamoláín), amífaf bez tafoméboto úplného mniemcní írbce nemůšc o buchomm'm mebení oui

řeči bůti; paf íel't to jen ohpčciná zpowěď, kdybyď i týdeunčx zprúwu Božč tona! a prámě

fnab tím hůře pro tebe, an bt) tč tafomé miloíti ínabno mohli) f phífc bnchomní íméíti.
alle z Druhé ítranp muííš měbčli, Mitanni) čtenáři! še ie to i tehfd, mchni fnabnú

mic, když fe t tomu iebnou pemnč obhobláš, ro iebinfc'm ofamšcní ie faíefím')
ftnb přemožen, a ti) se robomati bubcš z wilčzstwi noo íebon, a z neímírnébo polťssenč

z buchomního mniemeni a buocš bčfomati Bobu, še jíi íc [ tomu „přcbce obhoblaí. Sen
toho pťedfewzeti pomněho jc gapotřebí; a to íi prámč přcie fn). Bencdikt u wssrch
duchowuich fnnů heheh, n wssech ctitelů, ano n fagbého, fboš ccítou potom) bo nebcífc'

míaíti putníc; [bhš foncčně — iaiobp potmrbiti chtěl ímé učení o poforné gpoměbi, info;
bt) pobítamcc f tomuto 5. ítupni pofort) poboti d)tčl— bottábá: „Tak prawí pro:
toť: óěřt'd) figúi oznámil jfem Tobě, a neprmoosti sioě nenkrnl jsem
přeb Tebou. Nekl jsem: Wyznám na febe neprawoft faunu Hofpodinn
a TU odestil jsi bezbožnost břichu "něho.“

AAAAA\ \.\/\/ Wywwvv

Bratrstvo nejbolestnějši Panny Marie.
(Dokončení.)

Zápis a přijímání do bratrstva.
Vyznání viry křelřanlkó katolické.

Já N. N. pevně věřím a. vyznávám všecko Spolu & jednokaždé zvláště to
což se obsahuje v srovnání víry, kteréhož sv. římská církev užívá, jmenovitě: Věřím
v jednoho Boha. všemohoucího Stvořitele nebo i země, všech viditelných i neviditel
ných věcí. A v jednoho Pána. našeho Ježíše Krista jednorozeného a, z Otce naroze
ného přede všemi věky, Boha z Boha. Světlo 7. Světla, Boha. pravého z Boha. pra
vého, splozeného, neučiněného; spolu podstatného Otci. skrze něhož všecky věcí uči
něny jsou. Kterýžto pro nás lidí a pro naše spasení sstoupil s nebes a vtělil se
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z Ducha sv. z Marie Panny a člověkem učiněn jest. Ukřížován také pro nás pod
Pontským Pilátem, trpěl a pohřben jest. A vstal z mrtvých třetí den podle vyznání
písem. A vstoupil na nebesa, sedí na pravici Otče. A zase přijde se slávou k soudu
živých i mrtvých. Jehožto království nebude konce. A v Ducha sv. Pána obživují
cího, kterýžto s Otcem a s Synem spolu ctěn a slaven bývá., kterýž mluvil skrze
proroky. A v jednu svatou, všeobecnou a apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest
_naodpuštění hříchův. A očekávání vzkříšení mrtvých a život budoucího věku. Amen.

Apoštolské a církevní odevzdání a všelijaké jiné též církve pořádky a usta—
stanovení též přijímám a připouštím pevně.

Item sv. písmo podle toho smyslu, kterýž držela a drží sv. matka církev,
jížto .přináleží souditi o pravém smyslu a výkladu písma sv. A to písmo ne jinak
než vedle jednomyslného snešení otcův sv. příjmu a vykládati budu. Vyznáváni
též právě a vlastně sedm svátostí Pána našeho Ježíše Krista nařízené a k spasení
lidského pokolení (ač ne všecky jednomu každému) potřebné, jmenovitě: křest, biř
mování, svátost oltářní, pokání, poslední pomazání, řád kněžstva a manželstvo.

A též věřím, že milost Boží přinášejí; z nichžto tyto tři: křest, biřmování
a řád-kněžství bez svatokrádežství opakovati se nemohou.

Zachovalé také a utvrzené při slavném posluhování napřed jmenovaných
svátostí řády přijímám a připouštím. To vše i každé zvlášť, co na svato-svatém
sněmu Tridentském o hříchu přirozeném a ospravedlnění vyměřeno a vysvětleno
jest, připouštím a přijímám.

Vyznávám také, že “se při mši sv. Bohu obětuje pravá vlastní a slitování
obět za živé i za mrtvé. — A že v předůstojné Svátosti oltářní jest pravé a sku
tečné a podstatně tělo a krev spolu s duší a_Božstvím Pána našeho Ježíše Krista
a že se stává proměna celé podstaty chleba v tělo a celé podstaty vína v krev,
kterážto proměna od církve všeobecné transsubstantiatz'o předpodstatnéní, to jest pro
měna podstaty, se nazývá.

Vyznávám také, že pod jednou toliko spůsobou všecken a celý Pán Kristus
a pravá Svatost se přijímá. Stále na tom stojím, že očistec jest a dušem v něm
zadrželým službami věrných lidí se pomoc děje. Při tom vyznávám, že Svatí již
s Kristem Pánem kralující mají ctěni a vzývání býti. Pevně jistím, že obrazy
Krista Pána, Rodiěky Boží blahoslavené Panny Marie a jiných Svatých mají cho
vány býti a že se jim příslušná čest a uctivost- díti má. Též jistím mocnost od
pustkův církvi od Krista ustanovenou a jich užívání lidu velmi prospěšnou býti.
Svatou, všeobecnou a apoštolskou římskou církev všech církvi matku a mistrni
uznávám. A římskému. biskupu-sv. Petru knížete apoštolův postoupníku a Pána
Ježíše Krista náměstkn pravé poslušenství přislibuji a přiříkám. Item jiné všecko,
což jest svatými duchovními právy, všeobecnými sněmy a zvláště svatým Trident.
sněmem vydáno, nepochybně přijímám a vyznávám. Vedle toho všeliké věcí tém
odporné a kacířské. učení všeliká od sv. církve odsouzená, zavržená a proklatá já.
také odsuzuji, zavrhují a proklínám.

Tuto pravou všeobecnou víru, (bez kteréž žádný spasen býti nemůže a kterouž
nyní dobrovolně uznávám & pravdivě držim), colou neporušenou až do své nejdelší
smrti míním stále s Boží pomocí zachovati, vyznavati a svým poddaným aneb těm,
jichžto správa ke mně přináležeti bude, předkládati a je při ní zdržovati podle své
nejvyšší možnosti připovídám přislibnji a na to přísahám. K tomu dopomáhej Pán
Bůh a jeho sv. evangelia. Amen.
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Modlitba bratrská. _

Svatá Maria nejslavnější Panno o Matko nejvyššího! jenž jsi pod křížem
svého jeduorozeného Syna stojíc meč ukrutně bolesti v panenském svém srdci po
cítila a od téhož svého nejmilejšího Syna Ježíše Krista jeho nejmilejšímn Janovi
poručena byla: Já N. N. k památce Tvé tak veliké bolesti a umučení i smrti Syna
Tvého Tě sobě dnešního dne za svou Matku a Patronku vyvolají. Přijmiž mne za
věčného služebníka a poddaného svého a učiň mne účastna vylité krve a přehoř—
kého umučení Syna svého a nevyslovitelné bolesti své. Nerač mne opustiti v po—
slední hodince mé. Bud v mým posledním boji mi věčnou ochranou a pomocníci;
tak abych nebyl zahanben ale skrze přímluvu a pomoc tvou, o věrná Matko, po
tom mizerném životě, života věčného dosáhl. Amen.

(Na to se modlí píseň „Magnificat“) a po ní:
V. Dobrořečíme Otce i Syna i Ducha sv.
R. Chvalme a vyvyšujeme jeho na věky.

M 0 d l i t h a.

Bože, jehožto milosrdenství konce není, a dobroty neskončený jest poklad:
nejdobrotivější velebnosti Tvé za propůjčené dary a dobrodiní díky vzdáváme Tvou
dobrotu vždy prosíce, aby jako prosícím žádané věci uděluješ, tak nás milostivě ne
opouštěje k přijetí budoucích dobrodiní spůsobil skrze Ježíše Krista Pána našeho. Amen.

„ F_I / -\/—/v- rif—

Vitězstvi církve.

Na Petrovým stolci světec sedí;
Strastmi ač již vpadly bledé skráně,
Nedala mu klesnout ruka Páně,
Novým bojům směle ve tvář hledí.
Ti, jenž vrahů zájmy podle sledí,
K boji volí všeho světa pláně,
Právo hyzdí, lží si ostří zbraně,
Loupeží jen cíle dojít hledí.
Z dítek ale věrných jedno kvílí,
Jiné právo žádat jde svou krví,
Jiní prodlí v prosbách mnohou chvíli. ,

Důvěrukmet v Božské Srdce skládá,
A an vrah se ještě v hříších mrví,
V novém světle stkví se církve vláda.

.WWMWW

Bratrstvo svateho Michala.*)
(Dokončení)

V. Hlasy všech věků křestanslrýoh o úctě &.obraně sv. Otce.
Kdožkoli opravdovým je křesťanem a tudyž v nástupci sv. Petra na biskupské

stolici v-Římě — v papeži — náměstka Ježíše Krista zde na zemi uznává, ten nemůže
___—f———— o

*) Vi- „školuu 11. roč. 6. 2., 3. a 4.
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jinak, než jej dětinnou nejněžuější láskou co svého otce ctíti, s ním všechny jeho
radosti a starosti spolucítiti a, když toho potřeba. vyžaduje, jemu co svému otci
seč sil stačí pomáhati, aspoň nejvroucnějí za něj se modliti. Proto neváhal slavný
papež Benedikt XIV. ve svém spisu „o vyhlašování za svatého“ tvrditi, že „ke
známkám pravé ctnosti katolického křesťana patří i poslušnost, úcta a láska ke hlavě
církve sv. —- k papežovi“

Takovou spravedlivou přítulnost k papeži osvědčili křesťané povždy, hned
v první době nejkrutějšího pronásledování, chráníce jej. pokud jen mohli, slovem
i skutkem, svým jměním i životem. Nemůžeme tedy nic jiného očekávatí, než že
svatí a nejosícenější osoby v církvi svaté o pomoci, sv. Otci věnované, co o skutku
mluvili, který Pánu Bohu nejmilejší jest. Bylo by to příliš dlouhé, všechna dotyčná
vyjádření o tom zde položití, našim zbožným čtenářům dostačuje některá již snad
známá na pamět uvésti. Nebo my chceme toliko povzbudíti co ke skutku velmi
záslužnému, aby kdo v bratrství sv. Michala ještě není, do něho vstoupiti se ne
zdráhal, kdo ale v něm již zapsán jest, aby své povinnosti horlivějí konal a ostatní
ke stejným činům přiměl. '

Svatý Petr Damiani dí “dobře: „Chceme-li od Krista milování býti,
musíme iPetra, to jest papeže (co jeho pravého nástupce) mílovati.“ Sv. Kateřina
Sienská, kterou si Bůh byl vyvolil co nejhlavnější nástroj k vysvobození -papeže
z tak zvaného zajetí v Avignonu (kde papeže králové francouzští co nástroje své
světské politiky i na ujmu církve sv. používali), pravila jedenkráte ke svému zpo—
vědníkovi, Raimundovi z Kapuy: „Papež jest náměstník Kristův. Co je na tom
(totiž: co nám může záleženo býti na obtížích, jež podstupujeme, co na jmění a
statku, jejž obětujeme, ba co na životu našem), když se jedná o to, bychme papeže
neb katolickou víru podporovali?“ Na smrtelném svém loži pronesla ona svatá
tato památná slova ke svým přátelům a známým, jež kolem ní byli shromážděni:
„Vězte, když umírám, tož jest jedinou příčinou mé smrti ona horlivost pro sv. cír
kev, jež ve mně hoří a mne ztravuje. Já trpím s radostí pro její osvobození a jsem
vždy hotova, pro ní umříti, když toho jest potřeba.“ — Sv. Karel Boromejský
smeknul po každé, kdy jmeno papeže bud sám jmenoval aneb slyšel, a když jemu
co biskupu a kardinálu-. nějaký papežský dopis doručen byl, přijmul jej s odkrytou
hlavou a políbil jej, dřív než jej přečítal. Sv. František Salesský, chtěje ne
smírnou svou úctu k papežovi vysloviti, říkával: „Papež a církev jestit jedno;“ a
sv. Alfons Li gouri vyznal nejednou zřetelně a odhodlaně, že „jest vždy hotov,
za papeže svou krev prolití“ Což ale dím o četných řádech církve katolické, kteří
si za jednu z nejhlavnějších povinností pokládali, papeže v jejich svatých snahách a
tím církev sv. podporovati a její službě se věnovati. Tak žije až podnes v této
úloze nejstarší řád na západě, sv. Benedikta, který od svého trvání po 13401et
církví sv. nesmírný počet svatých dal, 28 papežů víc než 200 kardinálů, 1600
arcibiskupů, 4000 biskupů. Ve stejném účelu horlili a horli dosud starobylý řád
sv. Norberta (řád Premenstrátu), řád sv. Augustina, řád Cisterciácký. Ve středo
věku, kdy papežská stolice velikým nebezpečenstvím zmítána byla, tu se stali řádové
sv. Františka Seratického, sv. Dominika, sv. Ignáce z Lojoly a jiní pravými sloupy
proti zuřivým nepřátelům církve sv. Všechny ty skvělé skutky, jež nekřestaiiští
naši předkové pro_sv. Otce podnikli, jsou hlasné důvody, proč úcta a všemožná pod
pora sv. Otce svatou povinností jest každého křestana. Krásně to vyslovil učený a
zbožný jeden anglický spisovatel, P. Faber ve svém spisu: „Obětivá oddanost k pa—
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pežovi,“ an praví: „Srdeěná oddanost k papežovi tvoří podstatnou část celé kře
stanské zbožnosti. Tak jak žádný dobrým křestanem nemůže býti bez úcty k Matce
Boží, právě tak nemožno jest to bez zbožné oddanosti" k papežOVi. a V obou pádech
ze stejných příčin. I Matka Ježíše Krista i jeho zástupce jsou částí evandělium
našeho Pána . . . . V každém věku bylat to nezměnitelná povaha svatých, že ke sv.
stolici horlivou citlivě zbožnou oddanost měli. Když ale náš los v časích nepokoje
pro nejvyššího pastýře padl, v krátku uvidíme, že na falešné mínění o papežství
brzo a nezvratné pád činné zbožnosti následovati bude a lenivé se-chováník papeži.
S udivením spozorujeme, jak úzce souvisí velkomyslná věrnost k němu s velkomysl
ností naší k Bohu a se štědrotou Boží k nám. My musíme, — a to musí býti
částí naší osobné pobožnosti, vřele vejíti v soucit církve s její viditelnou hlavou,
sice nám odejme Bůh svůj soucit s námi. Ve všech stoletích, jakož i v každém
povolání uděluje se milost pod jistými zamlčenými výmínkami. V časích, kdy Bůh
církev sv. dopouští pronásledovati v osobě její viditelné nejvyšší hlavy, seznáme, že
srdečný soucit se sv. stolicí zamlčená podmínka jest všeho vzrůstu v milosti.
Pro =oko víry není nic ctihodnějšího, jako spůsob, jak papež Boha představuje
My musíme náměstka Kristova ctíti vírou milující a důvěrnou úctou, která 0 po—
suzování ničeho neví. My bychom si neměli dovoliti ani jediné zneuctívací myšlenky,
ani jediného sprostého domnění, ani jediné pochybnosti, co se buď duchovní bud světské
jeho samostatnosti týká; neb i knížecí důstojnost jeho jest takřka díl našeho ná
boženství. My sobě nesmíme dovoliti té neslušné nevěrnosti, v něm a v jeho úřadu to,
co pouze lidské býti se zdá., děliti od toho, co za božské uznáváme. My jej musíme
hájiti se vší neústupnosti, se vší horoucností, se vší úplnosti, se vší důsledností, s kte
rou jen láska hájiti umí, co jí svaté. My jemu musíme sloužiti v modlitbě sebeza
pírající, s úplnou, vnitřní, srdečnou, radostnou poddaností, a přede vším v těchto
ošklivých dnech předhůzek a rouhání s nejotevřenější, nejzmužilejší věrností, která žádné
ostýchavosti a lidské bázně nezná. Zájmy Ježíšovy jsou v nebezpečenství. Nesmíme
býti právě v pravý čas neodhodláni ani v bludu o tom, ku které stravě stojíme“
Tak mluví bohoslovec neméně osvícený jak zbožný. Neměla by jeho slova nejživějšího
ohlasu míti v srdcích všech pravověřících křesťanů? neměl by každý k nejvřelejšímu
a dle možností činnému—soucitu pro sv. Otce se povzbuditi, právě za našich dnů,
když nepřátelé církve vždy k novým útokům proti skále sv. Petra se chystají?

Pročež, milý čtenáři, vzhůru pro sv. Otce! Osvědě svou úctu a oddanost k zá
stupcovi našeho Vykupitele předně tím, že mužně se postavíš naproti všelikému zlehčo—
vání a tupení jeho svatého úřadu a osoby, kterých bohužel i na venkově od nevědo
mých a zkažených lidí dosti jest slyšeti. Nepodporuj, totiž neodbírej aniž nečti takových
spisů, (at jsou české neb německé), které hanu kydají na sv. Otce a katolickou víru a
její sv. ustanovení, ba vynasnaž se všemožně, aby i od tvých známých odbírány a
čteny nebyly. Přispívej rád a dle možnosti i peněžitě k podpoře sv. Otce a hrdin
ného jeho vojska. Všechny své skutky ale, k řečenému účelu konané, sprovázej srdečnou,
vroucí modlitbou; nebot hle! když žádný i sebe menší dobrý skutek, žádná upřímná
modlitba za kohokoli z našich blížnýcb bez odplaty nebude, co máme k očekávání,

když za zástupce Ježíše Krista samého se modlíme, pracujeme a spoří_me!——

VI. Působení bratrstva sv. Michala.

Jak blahodárně působilo v srdcích, poznáme teprv v onen den, kdy i tajné

myšlenky všech zjeveny budou; my se musíme uspokojiti, podati toliko o horlivé
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obětavosti, s kterou peněžitě sv. Otce podporují oudové toho bratrstva, zvlášt ale
o hrdinném duchu, ve kterém radostně i svůj život kladou obhájcové sv. stolice.
Ohledem na peněžité sbírky pro sv. Otce podáme spolehlivé zprávy ku konci tohoto,
aneb na začátku příštího roku, až účty všech odborných bratrství ukončeny budou,
ohledem obhájců sv. stolice mečem (ohledem vojska papežského) budeme častěji
sdíleti zajímavé a povzbuzující zprávy, jak mnoho jen pro ně místa ve „Škole“ na—
leznem. Pro tentokrát následující:

Nizozemšti zuavové v papežském vojsku.

'Naše krajiny česko-moravské nemohou se honositi, že v nynějším boji proti
nepřátelům sv. stolice mnoho krve vylily, ony jsou, jak vůbec celá říše Rakouská,
pro zvláštní poměry daleko za ostatními katolickými národy světa a proto také
zbaveny velemocného prostředku, svůj katolický duch a činnou přítulnost k apo
štolské stolici oživovati. Jak důrazně by muselo rozptýliti všečhnu náboženskou
lhostejnost a línost to uvědomění, že naší bratří, naši synové, jádro mužné síly
vlasti za katolické své přesvědčení svou krev vylévá, že česko-moravští vojínové po
boku stojí nejudatnějších obhájců sv. Otce! Jaký skvělý příklad by to byl 1 budou
cím pokolením! Tohoto ale prostředku k uvědomění katolického postrádáme. Třeba
tedy, bychom jej aspoň poněkud nahradili čtením hrdinných činů jiných národů,
abychom k podobnému aspoň upřímnou touhu vzbudili a- jiným spůsobem (ku př.
skládáním na vydržování vojínů v papežské armádě) ji osvědčili.

Přinesli jsme krátké úryvky z vojska papežského již ve 4. čísle „Školy“
(viz stranu 105); neméně zajímavé jest, co o Nizozemských či Holandských hrdin
ných mladících ve vojsku papežové se ví. *) Nizozemsko, které menší jest než Mo
rava (obnáší toliko 641 []mil a kolem 4 milionů obyvatelů menšinou katolíků,
postavilo do konce minulého roku na 2600 bojechtivých znavův do papežského vojska,
kteří vším právem za vzory katolickým jinochům sloužiti mohou. Mezi nimi vy
níká předně Petr Jong, 23letý rolník, jediná podpora své matky vdovy, jejíž
skromný majetek silných jeho rukou velmi potřeboval. Jednoho dne ku konci roku
1865 četla matka v časopisu (jak říkají) „Tyd“, že několik nizozemských mladíků
rodiče a vlast svou opustiti a se pod prapor Pia IX. vřaditi hodlají.

„V skutku,“ zvolala, „to je přede, zmužilosti mítil“ — „Maminko“, odpo—
věděl Petr, „jsi-lis tím spokojena, učinil bych totéž.“ Tu poznala matka obdivení
hodná, že Bůh od ní žádá obět jejího syna, a bez odkladu odpověděla: „Budsi, ty
můžeš jíti!“ Brzo po tom odporučil se Petr 11přednosty osady své rodinné Lut j e
broek. Přednosta mínil, jak mu to může jen napadnout, v cizé zemi a za cizého
panovníka zbraně se uchopiti. „Já nebojuji ani za cizého pána ani v cizé zemi,“
znělaf odpověd; „země, kam chvátám, jest domov všech katolíků a její král jest
papež. Pro tohoto panovníka obětují rád všechno, i. svůj život.“ Takto byl on od—
hodlán. — Když se louče se svými soudruhy, kteří jej doprovázeli, jim ruku tisknul,
pravil jeden z nich: „Pravda, že jim ukážeš, když proti papežovi potáhnou?“ —

*) Cirkevníčasopisfrancouzský:„Etudes religieuees, historiques et littéraires“
obšírně o tom jednal již v prosinci minulého roku, německý _časopis„Historisch-poli—
tiache Blštter“, (odkud sami tuto zprávu bereme), podal letos tutéž věc, jakož i A.
Niedermayer zajímavě vše podobné události z vojska. papežského sestavil v knížce
nadepsané: „Die Streiter fílr den aposbolischen Stuhl "unJahre 1867“ (Bojovníci pro apo

" štolakou stolici v roku 1867.)
18
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„Zajistěl“ odpověděl, „já jim chci vytrumfnouti, že to i vy zaslechnete.“ A dostál
svému slovu.

Ze psaní Jongových, které své matce psal mluví jak něžná prostota, tak
i mužná srdnatost. 21. února 1866 navštívil mladý zvuav chrám sv. Petra a napsal
o něm své matce následující: „Řekne-li Ti někdo, že skála sv. Petra se udrobuje,
odpověď na to jednoduše, že to není pravda. Petr Jong a strýc jeho Vilém, že ji viděli;
a že stojí tak pevně, že žádný dábel ji nebude moci zroutiti, ani Viktor Emanuel
ani jeho dobrodruzí.“ Podobně znějí jiná dvě psaní, které jedno 10. ledna, druhé
22. září m. r., tedy 2 neděle před jeho hrdinskou smrti, psáno jest. „Ty pravíš,
stojí, že lidé praví, že jsem se kaprálem stal. To ovšem lepší pomluva, než ta, že
jsem ku př. žalářem trestán byl; avšak ani to ani ono není pravda. Já nejsem
kaprálem. Proto jsem, jak víš, sem nepřišel; já chci sprostým zvuavem zůstati a
jsem spokojen. když mohu činiti, co moji představení mi poroučejí. Ostatně obětují,
když toho potřeba jest, rád svůj život pro věc katolickou; nežádá-li ale Bůh této
oběti, navrátím se později k Tobě a převezmu, milá maminko! svou dřívější práci.“
— Ty bys, milá maminko! velmi ráda viděla, kdybych ve své zvuavské uniformě
domů se navrátil. V skutku, nebylo by to tak špatné divadlo pro Tebe: viděla bys
mne k lepšímu proměněna. Avšak to jest ještě v dáli; budeme možno brzo dosti
práce míti Při slavnostných příležitostech nosíváme tři prapory s sebou. Jeden
jest červené barvy a má na paměť; uváděti, že to krvavě půjde, “kde se opováží ně
kdo na nás se obořiti. Druhý jest žlutý a bílý, žehnauý od sv. Otce; on vyzna
menává, že veselost mezi vojáky panuje, a že všichni plni udatnosti jsou. Třetí,
černý ..pmp0r má .oznamovati, že z bojiště neustoupneme, dokud jediný zvuav
státi bude.“

To byl Petr Jong, strach Garibaldiovců. Bez toho on obrovská postava,
pod bránou Monte Libretti ale stal se on opravdu —hrůzyplným. V roztrhané uni
formě, s obnaženou hlavou stál zde a svalovitým svým ramenem hrál zhlavněm
ručnice, jako nějakým palcátem po lebkách osvoboditelů Italie (Garibaldiánů). Čtr
nácti takovým červeným chlapíkům rozrazil hlavu, až konečně síla jemu minula; bez
rány ale úplně vysíleu klesnul, co kořist pomstuchtivých nepřátel. Jeden z jeho
kamarádů dal mu ve své prostotě skvělé vysvědčení. „Věřte mi, velebný pane
farářil“ psal do své otčiny, „za Jonga nemusíte se modliti; on žil jako svatý a
umřel co rek.“

(Pokračování budoucně.)

O vzdělaných.
(Pokračování)

)( „Člověk musí míti politiku,“ to je přísloví tak mnokých vzdělanců nového
věku. Angličan o němž jsme v čísle 6. četli, že lidi dle rozumu na qsmero druhů
rozdělil, vřadil by takové polovzdělance do 4. třídy, v které se nalezají lidé mající
3 díly rozumu a 5 dílů hlouposti. Tací polovzdělanci provádějí obyčejně na venkově
své rejdy. Proč? Poněvadž oni jsou poněkud více vzdělaní, nežli lid všeobecný ven
kovovský, s nímž bydlí. Prohlídnime si takového vzdělance v jeho řečích, chování
a působení, a poznáme má—lion pravou vzdělanost a je-li tato vzdělanost jemu a
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jiným užitečná neb ne. Chci uvésti příklad a dle toho příkladu utvořiti si můžeme
pak obraz mnohých jiných novovzdělanců a zároveň ponaučení, kterak k nim chovati
se máme. Obyčejně, ne vždy, bývají na venkově některé osobnosti, které mají na
občany veliký vliv a tyto osoby jsou: zkažený študent, kterýve študiích opravdu se
sestaral a nyní pod záměrem, že na službu čeká, Pánu Bohu toliko čas a svým pří
buzným peníze krade, vzdělaný (?) kramář (nikoli“ řádný kupec) neb hoSpodský.
(O židech nechci zde mluviti, ačkoliv jejich působení na venkově co záhubné též
známé jest). Takový študent, špekulant neb hospodský více často platí na venkově
nežli vp. farář aneb pan starosta a mnozí jiní. A proč? Studirovaný patří totiž
i s hospodskými a kramáři, ne mezi sprostý lid, ale mezi vzdělané. Již svým šatem
liší se oni od ostatních osadníků. Chodívají vždy v lesklých botech, nosívají _vousy,
někdy i brejle,rčistější a jemnější košili, černý neb tmavý kabát, zkrátka po pansku.
Poznáte je i dále z toho, že přijdouce mezi sedláky, smeknou jen trochu svou čepici
neb klobouk cilindr, snad z pýchy, snad ale též z opatrnosti pouhé, v zimě proto,
aby jim rozum jejich drahocenný nenastydl, v letě, aby snad parnem se nevykouřil.
Další odznak takového vzdělance je, že zvláště přichází-li do společnosti sedláků,
budto má ústech hořící cumel neb alespoň dýmku ,ale s dlouhou trystkou a kouří
tak nehorázně, že celý v kouři zaobalen jest, možná že proto, aby před ním jako
před polobohem nakaděným sousedé úctu měli, anebo aby ta sedlská prostota (dle
jeho mínění) se jej nedotkla. Zkrátka sousedé majíce takového „pána“ s dlouhou
trystkou a s krátkým rozumem uprostřed sebe v slušné vzdálenosti vůkol něj stojí
a napnutým uchem slovům jeho naslouchají.

' Otevře ústa svá takový učenec venkovský a stane se ihned mezi posluchači
utišení veliké, nebo mluví vzdělaný muž, -— „pan“ kupec, „pan“ hospodský a tu
musí sprostý (?) sedlák mlčet. Někdy se dlouho 'snadsousedé o nějaké věci radili,
přece to však k žádnému výsledku nepřišlo. Jakmile ale vzdělanec náš počne mlu
viti, hned je zde rady dosti. Jeho slova jsou plná uhlazenosti, milá k poslouchání,
tak na oko upřímná, pravdivá, moudrá, užitečná, nezištná, že méně zběhlí občané
venkovští dají se ne sice kouřem dýmky kramařovy, ale jeho řečmi svůdnými jako
včely kouřem omámiti. V obecních poradách bývá nejhlavnější rejdiště takových
vzdělanců. Hledí oni získati si takto vliv na celou obec a tím na jednotlivé občany.
A v skutku daří se jim to. Lidé slyšíce o jeho moudrosti jako včely na med do
oule, tak k němu brzy jeden přes druhého hrnou se na poradu. Dříve nežli jdou
na kancelář, radívají se s panem kramářem neb s panem hospodským. .Pán je uvítá,
vyslyší s vážností mudrcovou jejich stesky, pokrčí rameny, zavrtí hlavou, zamyslí
se, jakoby až na hlubokém dně svých nahromaděných vědomosti odpověd a radu
hledal, praví, že věc je těžká, zapletená, mnoho přemýšlení že třeba, i času ipeněz
— ale aby se nebál, všechno že se spraví: „Člověk musí mít politiku“ doloží, vy
tomu nerozumíte, ale já se o to postarám. Víte že umím německy; mluvil jsem
už s velikými pány, jedl jsem nejednou s nimi v hostinci a některý ten šestáček,
toho už nesmíte šetřit. Znáte jak věci jdou, něco za něco, nic za nic. Ale rozumíte,
peníze samy by to nespravili, kdyby člověk neměl politiky, ale ta u mne neschází,
proto nebojte se. “

A v čem záleží ta jeho politika? Uhodnete lehce, že ve lži, \! podvodu,
v přetvařování-se, v nespravedlnostech. Takový vzdělanec na venkově v skutku se
svou politikou dělá dobré „kšefty.“ Při všech nahodilých sporech už bývá hledán
od lidí aneb sám se co smírčí aneb soudce jim navrhuje a s jakým výsledkem?

18"
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Někdy pomocí své politiky, pomocí peněz a lži pomůže někomu z bryndy, arcit že
ne bezplatně, ale jinde zase jeho „politika“ k tomu směřuje, aby různice mezi lidem
nejen se neumenšovaly, nýbrž se zmáhaly, poněvadž pak náš vzdělanec v kalu takovém
dobře může loviti, t. j. z takových sporů a soudů nemalou částku odměny dostane.

Až posud ale jsme toho novovzdělance pozorovali jen z jedné strany. Vizme,
kterak on nejen v obci, v rodinách co se občanských týká záležitostí veliký má
vliv, nýbrž i kterak on drzou rukou často i na svaté věci, na náboženství sáhá.

Takový polovzdělanec je již tak dalece vzdělaný, že náboženství žádného už
nepotřebuje; proto ho mívá obyčejně velmi málo. Svaté náboženství dle jeho úsudku
je toliko pro lid sprostý, protože sprosták prý ničeho jiného neví, aby tedy něco
věděl, _věřítedy co se mu od knězů „nabulíká;“' ale člověk, když je trochu „vzdě—
laný,“ ten již je docela jinačí. Takový nevěří hned všecko na slovo, on má i při
sv. náboženství/ politiku, on rozmýšlí oněm a co pozná, pochopí, tomu věří, to za
chovává. Tak mudruje mnohý polovzdělanec u sebe 0 svatém náboženství. Dle něho
snad by svaté náboženství co-podíl a povinnost připadlo jen prvním třem druhům
lidí, (dle onoho angličana v č. 6. Školy), kteří bud docela hloupí jsou, neb jako
2. třídě jeden toliko díl rozumu, ale 7 dílů hlouposti mají aneb 2 díly rozumu a
6 dílů—hlouposti. Je—li člověk už ve 4. třídě, má 3 díly rozumu a to snad už
oprávňuje člověka, aby náboženství od sebe odmítl a jen něco málo z něho podržel.

Ale podívejme se na našeho vzdělance a vizme, kterak zahodiv sv. nábožen
ství jeho „politika“ jej a jiné svádí & v jistou vede záhubu. J est neděle. Ven
kovští lidé, kteří tedy ještě svého náboženství si váží, se všech stran sbíhají se do
chrámu Páně. Práce všude se zastavila, je den odpočinutí. 'Jen v hospodě, v krámě
je živo, jakoby ani svátku nebylo. Před službami Božími ne jeden staví se buď
v krámě neb v hospodě na „čtvrtce“ Už je pozváněno do kostela, už slyšeti zna
mení, že začíná. mše sv. i zpěv lidu shromážděného rozlíhá se do hospody neb do
krámu, snad už i k sv. evangeliu se zvoní; ale ještě někteří sedí v hospodě neb
v krámu. Náš vzdělanec slyší co se děje v kostele, že by čas byl na služby Boží,
ale co je mu po službách Božích! Jestliže se třebas i stane, že takového opozdi
lého, občana do kostela pobídne, sám jistě zůstane doma, leč by mu čas byl dlouhý.

To je takovému vzdělanci všecko _„hloupost.“ On ve své moudrostí nedo
stíhlé lituje lid sprostý a myslí si: „Chudáci, oni ještě na ten kostel drží, hle, tam
ještě jeden běží hupkem, div se nezadusí, toho není třeba. Já sedím doma a přečtu
si raději zatím noviny Vídeňské*), něco zvím a'to je mi prospěšnější, nežli to
kázání. Bez toho člověk neslyší při kázání nic chytrého. Jen pořád se káže co
máme věřit, co činit, jaké jsou hříchy, jak máme milovat Pána Boha a blížního
svého, jak máme pro Boha i blížního rádi něco udělat, nehledět na mamonu,
na rozkoš světskou a na slávu pozemskou, jak nepřátelům odpouštět, jim dobře
činit máme a mnohé jiné třeskání. To už já dávno vím, jako chlapec jsem se toho
dosti naučil. K čemu tedy potřebuji kázání? A pak, to bych daleko přišel s ta
kovým učením, kdybych se měl podle kázání řídit. V' nynějších časech musí míti
člověk politiku, nic více.

Mám prý rád dobrodiní blížnímu činit. Kdo mně co udělá? Mám pravdu
mluvit. A druzí smějí lhát? Člověk upřímný, spravedlivý, ten nic nespraví ve
světě nynějším. Schytra musí člověk, nic se bát, kde nemůže prorazit, musí přeskočit,

*) Zajisté ony hanoplsy „Pi-esse“ oboje, Tagesblatt a p.
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a jestli to nejde, tedy podlízt; kde nestačí pravdy, nadstaví se lež; co nespraví dobrý
jazyk, známost neb jiné prostředky, to všechno peníze napraví. Já za to nemohu,
že svět nyní je zlý. Kdo mezi vlky se nalezá musí s vlky víti. Jeden nic nespraví.
Proto nejlépe dle světa se řídit, politiku musí člověk mít, vyznat se —.“ Tak asi
mudruje si náš vzdělanec a lid mezi tím slyší slovo Boží a s pobožnosti přítomen jest
mši sv. Po mši sv. kde se jich nejvíce stavuje, leč u kramáře neb hospodského?
„No, covám povídal panáček,“ ptá se s úsměchem náš vzdělanec. Tady, kdybyste
uměli německy a si to přečtli, jmenují se ty noviny „Presse“ právě jsem je dočtl,
tu byste se dozvěděli docela jiných věcí. O tom vám panáčci ani nehlesnou. Tu
dostává kněžstvo, že pořád lid jen chce opanovávat, že jej nevede k vzdělanosti.
Proto prý se vezmou školy církvi, které jí náležely. Už nebude kateceheta pořáde smít
jen katechismus do děti opat, už nebude farář učitelem vládnout. Z budoucích
škol vyjdou nám učenější lidé.

I neděle a svátky se v těchto novinách neschvalují. Mluví se o tom, aby
se počet svátků zmenšil. A je dobře! K čemu to tahání-se ustavičně do kostela,
to zábava prací, to ztráta času! Má býti prý náboženství jedno jak druhé, také
dobře. Proč právě má mít jedno náboženství přednost před druhým? Jen je—ličlo
věk vzdělaný, hodný muž, at je jakéhokoliv náboženství vše stejno. —

Tak rozmlouvá náš vzdělanec s lidem z kostela jdoucím. Má zde lid druhé
kázání, pravda ale, že první bylo v chrámě Božím, druhé toto je v kapličce čertově,
v hospodě nebo u kramáře. Už z toho každý soudný mohl by porozuměti, že jen
kněz, který na místě Božím káže mluví pravdu nikdo jíný. Ale, jak lehce člověk
ku zlému více než k dobrému nakloněný, jak lehce on uvěří spíše „vzdělanci,"
než svému pastýři! A byť by jen jediné semínko z řečí takových svůdných a lži
vých zůstalo vězeti v srdcích jen několika pochyblivých, nerozvážných občanů, se
ménko tot-o zmáhá se brzy více a více, koukole přibývá a pšenice ubývá. Kostely
se prázdnými stávají ve všední den, ale hospody se plní, knězi se nevěří, ale vzdě
lanec je jim ryzá pravda, brzy i z náboženství posměch si činí a všem náruživostem
svým úzdu pouštějí. Kteří jsou mezi nimi chytř jší (?!) učí se od našeho vzdělance
též něco z jeho „politiky“ a takový „politický“ sedlák je pak ve'věcech
náboženství ještě hůř na tom, nežli více učení mužové. Politika, které se při

, učil, mu přináší prý užitek, (ale jaký !) a proto se jí drží, náboženstvím pohrdá,
kostel zanedbává, kázání uštěpačně posuzuje neb je docela neslyší, ke svaté zpovědi
jen ve velikonoční čas a to jen k vůli lidem chodí atd. To všechno je ovoce a
účinek jednoho neb dvou tak zvaných svobodomyslných, či vzdělanců na vsi.

Náš Spasiteli! kterak to boleti musí Tvé Božské Srdce vidíš-li takové lidí,
takové vlky uprostřed stáda svého, takové katolíky v církvi své? Tys, o Ježíši,
světlo, které osvěcuje každého člověka přicházejícího na tento svět, ale lidé se od
Tebe, od světla Tvého svatého, jasného Božského učení odvracují, jím pohrdají a za
bludičkou rozumu lidského klamavého se táhnou ku své jen a jiných záhubě časné
ivěčné. Tys, ó Spasiteli, pravda, kromě Tebe vše ostatní je lež, klam, podvod.
Tvé zákony“ jsou svaté, Tvé učení pravdivé, Tvá přislíbení věrná, Tvá odměna
věčná; ale lid odvrací se od Tebe, Tvého svatého učení a svatých Tvých přikázání,
řídí se raději dle světa klamavého a oklamaného, pohrdá odměnou věčnou, kte
rouž jsi přislíbil svým věrným následovníkům, a raději pro bídný krátký zisk, čest
neb rozkoš tělesnou dává svou duši u věčnou záhubu. Zavři Božský Spasitoli náš
do svého Srdce láskou naplněného, abychme nedali se svésti klamným učením světa
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pobloudilého. Učení Tvé budižnám při putování našem do království nebeského
světlem, budiž nám cestou k nebesům, Tvé tělo a Tvá nejsvětější krev budiž naším
častým duševním pokrmem, Srdce ale Tvé Božské, do něhož se zavíráme, budiž naší
ochranou před takovými náboženskými vzdělanci, před nákazem a věčnou záhubou
duše. My se chceme vzdělávati (a k tomu prosíme Tebe o osvícení mysle naší),
ale podle Tvého učení a jak je sv. církev Tebou založená a ustavičně řízená, nám
předkládá. My si přejeme taktéž poučeni býti o tom, co se ve světě děje, ale spisy,
jaké nám naši duchovní pastýřové odporoučejí, nikoli však z pouhé zvědavosti, ale
abychom seznali odkud nám nebezpečenství hrozí, bychme \se ho varovati mohli.
My chceme býti opatrní, jako hadí, abychom prostými zůstali, jako holubice. Osvit
nás, posilň nás ócPane!

, II.

Tak vypadá venkovský vzdělanec, který/místo kázání čítá raději noviny a
pak je lidem po kostele se u něho shromáždivším vykládá. Tak bylo to třeba mi—
nulou neděli, dnes čeká náš“ osvícený na lidí z jiné příčiny. Mše sv. je zpívaná,
byl svátek, kázání trvalo déle, vzdělanec už sebou hází, nemůže se dočkat konce

;mše svaté. Dobře mu tak. Proč nešel též do kostela, a proč neposlechl slovo Boží,
proč nebyl přítomen slavné mši sv., proč se nemodlil v kostele vroucně a pobožně,
zajisté že by mu byla chvíle lépe uběhla a byl by potěšen, posilněn a poučen domů
přišel. Místo toho nudil se celou dobu doma a s velikou jakousi netrpělivostí čeká
konec mše sv. Jako soptící kopec chce-li ze sebe oheň a lávu vyhoditi, dlouhý čas
před tím nechá to na sobě znáti celý strašně se třese, tak i vzdělanec náš celý se
dnes jaksi chvěje, z místa na místo. běhá. Zdá se mi, že v jeho veleuěené hlavě
jakási žhavá láva_se motá a ráda by ven vyšla. No, no co pak to bude velikého?
Jen aby se pak nestalo to samé, co se vypravuje o kopci onom, jenž se též
velmi třásl, takže lidé nejméně draka ohromného očekávali, brzo-li pod kopcem se
ukáže, ale místo draka vyšla — myš, malinenká to myška! Než uslyšíme co asi
zrodí se brzy z moudré hlavy vzdělanec. Již jeden z kostela, již se někteří stavují
u vzdělanec. S jásotem velikým ukazuje jim hned u dveří jakousi knížeěku. Co je
to? Nápiszní: „Jaké výhody nám poskytne nový manželský zákon?“*)
Není velká, má 24 stran, malého formátu, dostal ji právě večer před neděli; dostal jich
více, hned jednu vzal a s hltavostí ji četl dlouho do noci. Manželka i dětí divili
se, že se inu nechce ani večeřet, ani spáti, kdežto jindy, Bůh chraň, aby jídla neb
pití opomenul. Jídlo a pití to prý je naše jediné, říkává, bez toho na světě jiného
nemá, leč co užije. Modlítbu častěji zanedbává jen někdy, když s dítkami matka se
modlí, dělá jakoby se modlil, ale jídla nikdy ještě nevynechal. Co se to dnes stalo?
Ráno opět čte v oné knížce a když lidé šli do kostela již ji měl přečtenou. Již o ní
rozmýšlel a proto, jen čekal tak netrpělivě na konec mši svaté, poněvadž co sám
zvěděl rád by byl i občanům sdělil.

Už jsou zde někteří shromážděni vůkol něho, náš vzdělanec je jako v ráji,

*) Knížka. tato, tiskem a nákladem E. Jaspers. ve Vídni, přišla. snad od Brněnského: „Fort
schrittsvereinu“ &.představeným v Čechách a na Moravě, taktéž i ostatnímu lidu, nic nebez
peěného netušícímu, zdarma ke čtení se rozdávala. Obsah (jakož i cena) tá knihy pro
katolíky jest v krátkosti 'tento: „Vychvaluje ohledem tak zvaného civilního manželství
právě to, co sv. Otec, hlava církve sv. 8. s ním všichni biskupové pro křesťany právě za.
hříšné & nedovolené .prohlásili.
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dává každému z nich knížečku, (dostal jich najednou 25 a bude-li prý žádat, stále
v psaní přiloženém, pošlou mu kolik jen bude chtít zdarma); občané si knihu
prohlížejí, nevědí co se děje. „Nechte si ji,“ praví k nim náš vzdělanec, když
kterýsi stydlavý skromný občan mu ji chtěl vraceti, obávaje se ji za darmo vzíti,
„nechte si ji, nic nestojí, máte tam krásné čtení, něco na odpoledne dnešní, bude se
vám to líbit. Poznáte, ,že jsem měl pravdu onehdy, když jsem" Vám o těch nových
zákonech se zmíňoval. Vy jste mi tehdáž nevěřili, kroutili mnozí z Vás nad tím
hlavou, jakoby se jim to nelíbilo ale tu to máte tištěné, čtěte a přesvědčíte se
sami. Vždyt jsem Vám to povídal, že je to dobré co v manželství ty nové zákony
ustanovují, vždyt nejsem ode dneška, mám také něco v hlavě.“ — Tak se vychlou
baje mluvil náš vzdělanec a kdežto občané brzy na knížku se dívali brzy na moudré
jeho řeči pozor dávali, prohlížel on si je vítězoslavně, jakoby se smál jejich spro
stotě, s jakou tyto nové věci poslouchali. Tento radostný pohled na udivené občany
byl našemu vzdělanci stonásobnou odměnou za dlouhé čekání a trápení, jež mezi
dlouhou mší s_v. musel přistáti. „

Poslyšme ale co vychvaluje oná knížka, jenž se občanům zdarma roze
.sýlá? ——Co Rakousko před rozpadnutím udržeti mohlo a může, vypravuje ta
knížečka, to se prý již stalo, jestit to: „že si u nás myšlenka volnosti ducha
v skutku průchod zjednala,“ a míní pod tím ty nové svobodomyslné zákony letošního
roku, zvlášť ale zákony o manželství pro katolíky. Zahraniční přátelé Rakouska
„těší se prý z toho, nepřátelé ale náramně se mrzejí“ — a volají :,„zdejte se této

' cesty, ona vede k nevěře, k nemravnosti, k zkáze!“ — Pod nepřátely vyrozumí
vají se zde sv. Otec, biskupové, kněží a opravdoví katolíci, nejen' mimo Rakonska,
nýbrž i v ně, kteří tak četně k císaři pánu prosbu (adresou) zaslali, aby zmíněné
zákony nepotvrdil a kteří opravdu dosud je, ikdyž jsou potvrzeny, co něco vedoucího
k nevěře a k nemravnosti zavrhují. Tito všichni jsou dle té knížky toliko mami
telé lidu, kteří místo lásky hlásají prý nenávist, místo klidu a pokoje boj. Naproti
nim odpovídá neznámý spisovatel té knížky 24 stran, kterému dáme aspoň jmeno
„X“, (an se sám vším právem styděl jmeno své postaviti) „třeba nekněz slovy Spa
sitele: Pane odpust jim, neb nevědí co činíl“ a počíná pak v rouše beránka nej
nevinnějšího vyvraceti ten blud, který ohledem těch nových zákonů manželských
v'obecném lidu jest. Vždyt prý „nejpřiměřenějším a nejvydatnějším prostředkem
proti všelikému bludu jest a zůstane pravda,“ ji „chce nelíčeně podati a po
ukázati k věci jak se má a ne jak se nemá.“ Uvidíme, co to za pravdu milovného
muže ten „X“ spisovatel! Daleko jsme od toho, abychom celých 24 stránek spisku
toho probrali; neb co ošklivý, lživý hanopis nezasluhuje ani, by poctivý člověk jej
do rukou vzal, a ze lží, jaké se hned na prvních stranách nalezají, představí si
naši čtenářové snadno celek. .

Nový manželský zákon nařizuje předně. aby manželské zákony, jaké platily
pro katolíky od roku 1857, zrušeny byly a na jejich místo dřívější vstoupily, (totiž
ony císaře Josefa, Leopolda a Františka). Tak to arcit chce světská vláda a platí
to pro ni. „X“ dí ale dále, že se tu nejedná o odstranění nějakého prastarého
práva církve, nebot se uvádějí prý toliko zákony, které před 1856 platily, a těch
byl původcem — zbožná císařovna Maria Teresia, která již roku 1853 sbor právníků
sestavila, aby vypracovali všeobecný zákonník; a po 30 letech byl výsledek jejich
porad to, co ohledem manželství až do roku 1856. platilo a nyní opět platiti má.
Z toho už prý vysvítá, že zákon takový důkladně promýšlený a potřebám obyvatel
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stva přiměřený jest a že nemůže býti dílem nějakých revolucionářů a neznabohů,
nebot prý pochází od múžů, kterým ani největší nepřítel nemůže protikatolické
smýšlení vyčítati. A skutečně také, tvrdí pan „X“, nikdy po celou tu dobu nebylo
od katolické církve neb od duchovenstva proti zákonníku (tedy i zákonu) tomu pro
testováno. Což pak, končí, jakoby spravedlivosti cit jeho byl uražen, což pak bylo
tehdá dobré, vhodné, co nyní špatné a škodlivé býti má? Takový odpor prý, už sám
sebou se vyvracuje. —“ Co tuto vykládá „X“, jest naskrze lež, která dobře k cíli vy- .
měřenému směřuje a která se smí toliko sprostému lidu říci, jenž dějin nezná.
Novými zákony nejedná se prý o odstranění nějakého prastarého práva církve, an.
se toliko v platnost uvádějí zákony od roku 1783. Dobře; jaké pak ale zákony
platily před rokem 1783 po celá století křesťanství v našich krajích? Dějiny
křesťanství nám dosvědčují, že až do roku 1784 platily v našich krajích vždy tytéž
zákony, jak co se hlavního týká od roku 1856 až do letoška; tedy jsou ty letošním
zákonem zrušené zákony opravdu ony prastaré a „vskutku jedná se o odstra
nění nejen nějakého, nýbrž velkého práva církve katolické.“ Pak
praví „X“, že původem zákonů od r. 1783, tedy i letoška jest zbožná císařovna
Marie Terezie. Že se nestydí ten „X“ to říci! Že slavná císařovna Marie
Terezie od lidu a ode všech spravedlivě smýšlejících až dosud se cti a co starostiivá,
zbožná zeměpaní se uznává, zneužívá „X“ jejího jmena, aby se věcí docela v jiném
světle ukázaly, než jsou. Maria Terezia povolala sice r. 1753 sbor nejučenějších
právníků, aby zemský zákonník vypracovali, když ale r. 1783 zákonník byl za platný
prohlášen, v němž i naše pověstné zákony o manželství byly obsaženy, tenkráte ne—
byla již dávno Maria Terezie na světě, an zemřela 3 leta dříve, tenkrát měl všeli—
kou moc císař Josef, tenkrát nebylo v onom sboru právníků ani jediného více,
který by byl hned s počátku od Marie Terezie bez cizého vlivu povolán býval, ale
všichni byli podle vůle císaře Josefa, o kterýchž všech nejen nepřítel, nýbrž ani
přítel nemůže říci, že by byli církvi sv. příznivi bývali a katolicky smýšleli. Oni
všichni byli natchnutí oním duchem, který za několik let po smrti Josefově ve Fran
couzích známou onu ukrutnou revoluci učinil.

Pak že prý nebylo nikdy po celou tu dobu od katolické církve neb od
duchovenstva proti tomu zákonníku protestováno. Tož není nic ta četná psaní
apoštolské stolice do Vídně, napomínající, aby císař právům církve spravedliv byl,
kterých se ale císař a jeho ministři sotva povšimnuli? ona zvláštní cesta, kterou
sv. Otec Pius VI. do Vídně konal, aby osobní rozmluvou císaře Josefa na lepší cestu
přivedl, pak ona bulla Auctorem jidez' r. 1794 zatracující sněm Pistojský, na němž
nic jiného, než tytéž zásady se prohlašovaly? To atp., to bylo snad schvalování zákon
níka od r. 1783? Pak bylo to něco dobrého a vhodného, (co od r. 1783 platilo),
když císař František celé své panování na to vynaložil, aby co císař Josef 3 církví
katolickou zkazil opět napravil a když na smrtelném loži co nejhlavnější přání vy
slovil, aby jeho nástupcové s církví mír a jejím právům zadost učinili, což se stalo
teprv r. 1855? A konečně bylo všetak\v pořádku před rokem 1855, když po urovnání
s církví sv. se shledalo, že nesčíslné množství sňatků manželských jest, které před
církvi úplně neplatný jsou, tedy žádné svátosti, tak že pro uvarování větších zmatků_
sv. Otec Pius IX. všeobecnou dispensí to napraviti musel (sanatz'o z'n mdz'ce)?
V skutkn takový odpor lží sám sebou se vyvracuje a divíme se, proč i tomu spro
stému, na nějž ten spisek míří, nenapadlo: „proč tedy, když všechno od roku 1783
až 1855 vše dobré a vhodné bylo, nicméně císař pán a jeho státníci to polepšiti
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chtěli co něco v skutku špatné a neshodné, jak to ve veřejných listinách vy
sloveno bylo?“

„A také nelze nahlednouti,“ píše dále, „na jakém základě by se mělo pro
testovati. Stát považuje sňatek za smlouvu, z níž vychází celá řada práv. (Uvádí
se pak příklady práv, k jejichž hájení ke světské moci se musí utíkati a nikoli ku
kněžské a odvozuje): Proto jest-to také zcela přiměřené, že stát domáhá se svého
práva, aby manželství náleželo v obor jeho. K tomu bylo třeba, aby stát usta
novil pro uzavírání sňatků jisté výmínky, aniž by se tím práv církve
dotknul.“ Tak! Že sňatek manželský jest smlouva, uznává icírkev sv.; ona jej ale
považuje pro křesťany předně co svátost. Svátosti ale udělovati, ustanovovati pod
jakými výmínkami, a nad tím bdíti, aby řádně a slušně byly přijmutyi v ohledu
na. svátost stavu manželského, tu moc udělilJežíš Kristuscírkvi a ni
koli státu; proto stát té moci, an ji nikdy sám neměl, žádnému dáti neb půjčiti
nemohl a nyní vzíti nemůže. Co se_týká sňatku, co smlouvy, může stát jemu jistá
práva uděliti, když chce, kdyby ale právě v některém pádu manželskému sňatků
obyčejných práv nepropůjčil, zůstane ten sňatek nicméně svátost, pakli jej církev
sv. za takový uznala. A naopak může jiný sňatek třeba desetkrát od státu za
sňatek manželský uznán býti a výhody občanské požívati, předce není vskutku žád
ným, pakli naproti zákonům církve uzavřenjest; on zůstane vždy jen veřej
ným cizoložstvím, třebat stát jej tak nejmenuje. Záležitosti sňatku co smlouvy
světské, jako dědictví atp., ponechala církev vždy světské moci, avšak sňatek sám
co svátost nepřináleží žádnému jinému než církvi; která nad udělování svátostí bdíti
má. Proto nemůže stát ustanoviti pro uzavírání sňatků jisté výmínky, leč
v jednosvorném sjednocení s církví, jak se stalo onou smlouvou od roku 1855 císaře
Františka Josefa a papeže Pia IX tak zvanou konkordát; a protestuje-li církev
sv. proti nějakému státnímu ustanovení výmínek při uzavírání sňatků, známka to
jistá, že se stát práva cirkve dotknul, čehož pád nyní _vříši rakouské jest. (Viz Škola
r. II. str. 255 alokuce sv. Otce 22. červ. t. r.) Tak se vyslovil sv. Otec a všichni biskupové.

V podobném nestydatě lživém tónu pokračuje „X“ mluvě o překážkách,
jakých církev při vstupování do stavu manželského klade, an by měla prý udělo
vání této svátosti co možná usnadňovati. Občanský zákonník klade prý překážku
v manželství až do 4. stupně příbuzenství, an prý „poučení pro duchovní soudy“
(tedy církev) až do 8. stupně příbuzenství!! Rádi bychom věděli, jaké on to po
učení pro duchovní soudy ten pan „X“ četl, a ználi někoho, komu by bylo za
braňováno do stavu manželského vstoupiti pro příbuzenství v osmém stupni!
Tomu panu „X“ vykouřílo se tuším ze všech 8 osmin, co bylo rozumného. Dále
se vypravuje, že biskup může zvláštní mocí množství těch překážek za prominutelné
prohlásiti a že toliko pro ty dává dispense, „jimžto lze vyklopiti tolik a tolik pětek
neb desítek.“ Kdyby „X“ církevní právo byl četl a ty pětky za dispensi církevní
porovnal s kdoví jakými taxami a nesčíslnými kolky při každém světském soudua
při každém dovýšení na úřad, tu by nemohl takový nesmysl psáti. — Podobné ne
smysly a zlomyslné lže jsou všechny důvody a výtky oné knížky, ani jediného
nevyjímaje, jako ku př. že sňatek zasnoubence s osobou třetí jest prý za docela
neplatný od církve uznán, že slib k manželství, jejž ku př. mladé děvče mimo vůli
rodičů neb poručníků, nechajíc se obalamutit nějakému prohnanéinu darebákovi, bez
jeho dovolení ji váže, a církev sv. že takové sňatky nezletilých, kdyby se i bez
dovolení rodičů staly, u nás za platné uznává atd. atd. — zlomyslné lží, jež ani
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hodny nejsou odpovědi — z čeho všeho konečně uzavírá, že moudřeji a výhodněji
jest, aby stát celou věc manželství ve svou správu vzal. Církev sv. necht pak
každý sňatek, jejž před státem jest uzavřený, požehná, chce-li; a bude-li se zdráhat,
je také dobře; noví manželé od státu mají občanská práva, třebas církev jejich
sňatek za neslušuý, hříšný vyhlašuje — oni žijí v civilním manželství. ——

Že takové převrácené náhledy o církvi sv. ohledem stavu manželského, jak
se v řečené knížce vyhlašují, přemnozí mají, zvlášť oni, kteří k německo-židovským
novinám na kázaní chodí, tomu nebude se žádný diviti. Ze ale mezi obecný lid se
podobné hanopisy rozšiřovati' smí a spůsobem takovým, to se nám zdá brzo
nepochopitelné. Nám po oněch zákonech manželských nic není, lid věřící ví dle
nařízení svých pastýřů dobře, kterak se má chovati, a nebyli bychme se třeba ani
zmínili o té věci, kdyby nám onen hanopis do rukou nebyl přišel, kde již to po
vinnostíbylo,velebné duchovenstvo upozorniti, na jakou duchovní
pastvu jejich svěřenci se vodí. — Na takovémkloudnémzákladělží a pře
krucování spočívá ta vyhlášená svobodomyslná vzdělanost, která mnohé láká a svádí!
Tu opravdu a nikoli žertem třeba nám volati: „Pane odpust jim, nebo oni (svůd
cové) vědí, co činí; osvit je (svedené), nebot nevědí, co činí a kam jsou vedenil“

AM

Pronásledování křesťanů v Japaně za Chogunsamy (|6I7—I932).
(Dle něm. překladu v „Sendbote des hh. H. J.")

Ú v o (|.

Na slavnost nanebevzetí Marie Panny, 15. srpna roku 1549 vstoupil sv.
František Xaverský na půdu Japanskou, aby tu rozséval símě křesťanství, a mladé
osení bujně vyráželo; neuplynulo ani 40 let a církev Japanská čítala již na 200.000
oudův, mezi nimi krále Bungo'ského, Arima'ského a Omura'ského, kteří r. 1582
slavné poselství do Říma' vyslali, aby hlavě církve (tehdáž papeži Řehzři XIII.)
slib věrnosti a poddanosti složili. Již těšili se missionáři tou naději, že za nedlouho
celý Japan křesťanství získán bude, nebot lidé veždy četněji se obraceli, tak že král
Omura'ský umíraje r. 1587 říci mohl: „Uplynulo již 25 let od křestu mého; když
jsem nastupoval na trůn, nebylo křestana v zemi mé, nyní umíraje těším se, že,
pokud vím, není v ní více pohana;“ a poddaných jeho bylo více než 70.000.

Avšak ač vyhlídky do nejbližší budoucnosti byly krásné a utěšené, podle
nezpytatelného úsudku Božího mělo se to zjinačiti: církev Japanská měla brzy za
niknouti, avšak v druhé polovici svého trvání, jež sotva více než sto let trvalo,
měla dáti nebi zástup mučenníků, jakýmž sotva která jiná země může chlubiti se,
více než milion novoobrácenců mělo v dalekém východě vydatinevyvratné svědectví
o pravdě té víry, kterou tak mrzce povrhli nevděční synové církve v srdci Evropy.
Rokem 1597 počalo pronásledování křestanů býti krvavým, za Taikosamy, jenž
vládnouti počínaje ku křesťanům příznivě se choval, potom ale jinak smýšleje s nej—
prudší nenávistí je pronásledoval, p_evněna tom se ustanoviv, vyhladiti křesťanstvo
v Japaně. 5. února dotčeného roku bylo na poblízkém vrchu u Nangasaku 26 křížů
vztýčeno, a na nich vykrvácely prvé oběti tyranovy; 8. června 1862 přisoudil jim
papež Pius IX. církevnou poctu svatých mučenníkův. Nejen že pohané krvavým
divadlem u Navgasaki, jakož Taikosama se domníval, od přijetí křesťanské víry. od
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strašení nebyli, spíše tisícové jich se drali k missionářům, aby od nich poučeni byli.
a milosť křestu přijali, uchvácení podivem divajíce se na takové rekovnosti.

Taikosama zemřel r. 1598, ustanoviv nedospělému synu poručníka, jenž
křesťanům zase velmi přál, tak že vypovězení missionáři směli se vrátiti ke svým
obcím, ti pak, kteří se ukrývali, směli svobodně vystoupiti a činnost svou 3 dvoji
tou horlivostí provozovati. Než i tato přízeň správce říše zvrhla se brzy v pode
zřivosť a konečně ve pravý vztek proti křesťanům: bohužel byli to *i sami křesťané,
kteří plamen pronásledování znova rozdýmchali a rozkutili, bohužel že i někteří
odpadli křesťané, jako syn král-3 Arima'ského, nyní se prokázali nejkrutějšími pro
následovci církve v Japaně. Bylo tenkráte na rozličných ostrovech říše japanské
mimo mnoho jiných řeholníků 109 jesuitů, kteří sami od smrti Taikosamovy až do
konce r. 1599 více než 40.000, a samého roku 1600 více než.30.000 pohanů po
křestili. Do počátku r. 1603 zvýšil se počet jesuitů na 129, mezi nimi bylo 53
kněží. Tohotéž roku ale počalo druhé pronásledování křesťanů v Japaně a to
v království Fingo.

Podivno i tu vyniká, jako vůbec v celém dějepisu japanského pronásledo
vání křesťanů, neobyčejná srdnatost u víře žen, ba i dítek. Chlapec asi 8—9letý,
jmenem Ludvík, jehož otec korunu mučennickou již byl obdržel, byl s matkou svou
na smrt kříže odsouzen; uvázán na kříž očekával, neustále na matku zrak upíraje, a.
nejsvětější jmena: Ježíš a Maria vzývaje, ránu smrti, avšak kopí se odrazilo a matka,
vidouc to a bojíc se, aby chlapec se neulekl a nezmalomyslněl, volala na něho:
„Nabud mysli, dítě mé, a volej: Ježíš! Maria!“ A chlapec nejevě ouzkosti, a ne
slze, očekává druhou ránu kopím, jež rychle ukončila život jeho, a totéž kopí,
zbrocené krví dítěte proklálo i srdce matčino.

Kdežto takto křesťané v rozličných královstvích pronásledováni byli, těšili se
stále ještě pokoji v nejpřednějších třech městech říše, v Meaku, Fuchimi a Osaku.
Daifusama, správce říše, později Kubosama zvaný, přál ještě stále křesťanům, ač
některé udalosti již podezření ,v něm vzbudily a on nikdy pohnouti se nedal, aby
odvolal pronásledovací list Taikosamův, vydaný proti křesťanům a proti missionářům;
proto mohla i za jeho vlády a jeho vědomostí panovati taková krvavá pronásledování
v jednotlivých částech říše, kdežto v jiných krajinách missionáři bez překážky
o obrácení pohanů pracovatimohli, jak totiž jednotliví králové a správcové křesťa
vnům příznivými prokázati se chtěli, čili nic. Ještě r. 1610 mohli jesuité okolo
11.000 Japaňanů pokřestiti a mezi nimi mnoho čelných osob, ano r. 1611 vybudo
vali sídlo (kolej) v Sunanze, kdež dvůr Kubosamův byl.

Avšak ke konci toho roku 1611 počalo nové krvavé pronásledování křesťa
nův, jež nyní obecnějším se stalo. Že panství španělské na ostrovech moluckých a
ňlipinských vždy dále se šířilo, tím vzbudila se již dávno obava Kubosamova a po
hanských knížat japanských, a ještě posud nezapomněli, jak nejvýš neprozřetelně
španělský správce lodi se pronesl, ukazuje dvořanu Taikosamovu na zeměvidu (mapě)
rozsáhlé říše, jež tenkráte panství španělskému podrobeny byly. Když se ho tento'
tázal, jak král tak rozsáhlých zemí nabyl, odpověděl, že mu missionáři veždy dráhu
razili k novým výbojům. K tomu i Holanďané na dvoře se nalezající popuzovali
Kubosamu, bud řcvníce na španělskou moc a chtějíce obchod s Japanem jedině
sobě osvojiti a Španěly vyloučiti, bud katolické náboženství nenáviděli a zvláště
kněží, tudíž neustávali namlouvati mu, že cizí missionáři toliko vyzvědači jsou pla
cení králem španělským, aby' Japan proskoumali, ]id od poslušnosti ke knížatům
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odvedli a jej takto ponenahlu připravili na přijetí vlády španělské; proto prý již
i německa knížata a Holanďané sami tyto rušitele obecného pokoje vypudili ze zemí
svých. Tato útržka obratila nedůvěřivost Kubosamovu v trpkou nenávist proti
missionářům, jež potom, (jak se samo sebou rozumí), i křesťany stihnouti musela,
již s takou láskou viseli na svých duchovních otcích,

,Dříve bylo již zakazano křesťanství přijímati zvláště šlechtě na dvoře po
bývající; avšak i tam vniklo a Kubosama tím počal pronásledování své křesťanů
r. 1611, že 14 dvořanů svých, již se byli dali pokřtiti, do vyhnanství vypověděl a
to prý z milosti, ješte by vlastně smrt byli zasloužili; týž osud potkal i tři vzácné
paní na dvoře, když byli dříve všemožně je přemlouvali a jim vyhrožovali, aby je
k odpadnutí od víry přiměli. Jedna paní těchto, Julia, byla na skalnatý ostrov
vypověděna, kde jen 7—8 rybářů bydlelo v bídných chatrčích; jednoho jen jí bylo
líto, že nemůže býti přítomna sv. oběti a že zbavena příležitosti, aby mohla krev
svou pro Spasitele svého prolíti.

(Pokračování příště.)

Spolkový Kalendář.
Září — měsíc podzimkový neb jesenni.

Podzim žiwot naffebe není fnab bateie, ano celí) bucbomní jimot náš meabeiffí
pobobá fe Boži přírobč na pebjim: wssude panuje skoro ímutnú tichost, neboť je po reg;
kossi jarní, pe fráíe letní ——role, mm;, fabt) obíešimffe tráíu son a půfobneft ebpečíf
majíce,-očeťúreaií neupreíitelneu jima, abl) po ní a skrze ni opět hrubého leta na jaře
k nomému jimetu pomftaít). Tak jest to i e bufíí fřcíťanífou — má alefpoň u tašbé
taf bráti. Nemú je nn'ce pogbršomati při rozkossich a marneíted) wezdejssich, má je oba

Iežiti, na ně gapemeneuti ano s celým fmětem marnóm íe rostoučiti, ,má w tichosti abs
pečímati na můli Božť a aacbemámúním přitágaut Púně, jakoby íen putomala toute jemi
bo balefě mIofti, ečefámati a připramemati je na — neupreíiteíneu fmrt, fterá bt) ie
zprowodila a tohoto šimeta megbeiffííje be buboucíbe, z pozemskčho be nebeítélje, zčafného
bo mččnébe, 3 numěbo a ítraítnébe be ffťaítnébo a neffenčenč bIašenébo.

QIbt) nám ale ítatečuč fmrt bopomebía bo žimota mččnébe, abhchom ii bezo

starostně očefámati, ana na ni se tťssiti mohli, muíí celí) žiwot náš býti náílebemání tobe,
co nám bucbemm' Qatenbář jaře m greabte pebámá na přítlabed) Swatých.

1. Sw. $““, opat — přltlab nelíčeně pokorh, w fterě se zhroziwal
chwúlh Iibífé, a proto mšbt) nejndměiffí a eblebíeiffí obpblí si jmelí! m pufttd) [jet-úd) a

na ítaínatrjcb wrcholčch, aj ici tvá! štamiue welikýmř prosbami t tomu přiměl, je učí1
kolika bratřím co opat pomáhati fe umetí! po ceftáď) befonalefti řeholní.

Mh owssem nemůžeme na pouffr fe obehrati za přítlabem sw. Jiljt, muslme šití
me ímětě, wssak nežijme ee fmětem: nčiňme ji 3 přibnttů Mód), nebo aIeípeň m frbci
ímém bucbemní poufff a íametu a na ní se rábi a čaíte abršuime! Buďme Ukťřžowúni

fmčtu tomuto a ímčt celí) nám buB utřižemán! v
2. Stťed a, plnemocné obpuíttt; me fm. Skapnltťi karmelitském; me ftřebu se

zifkaji, nikoli w febetu. Sobotni mitoít (Sabbdt'z'na) zúleži w tom, že buffe, (ftete'
mffeďt) pominnefti plain) atb.), mají naběii prmuí íehetu po ítonání z ečiftce býtř mt),
ímebeaenu. — Netťeba fnab již, pebotófati, .še k ziskciniponmocUých obpuíttů rošbp
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mnťonání 3prómt) Boži fe šábá, teč by Ebo ptamibelně tóbobuč k zpowědi (hobit, paf
3íífá i bez zwlússtni zpowčdř, již na bobně sw. přijímání takowých obpuíttů. íDáIe, še

úpínébo poIepííenÍ aapotřebí, tubíš ani ta nejmcníff nádjijlnoít fbřícbu (ani mjíebnhnu)
nefmi m srdci je trpčtí. Qonečně totifrát bo Eoítela jít neb ateípoň w foíteíe toIiErút na

úmhsl fm. Dtec fe moint, fotit je obpuítfů.
Sw. Štěpán, frei! ufjerífť)— přítíab borlímoíti pro fm. míru, pro cirkew

Boži, pro buďjamenítmo a chrúmh *Báuě; wssem sice Iibem, 3ejmena pak mIabařům tře:

jťanfhjm, nejpřebněji paf pro noffeřjo nejjaínějífífjo 3emčpána a jeho m3neffenou mlábu,

nebo núítupcem jefti fm Stěpúna w Uhťich a [)onoíí je poíub m93namenáním onomu ob
ftoíiee papezsté daným, totl3 titulem: „apojftolffé Weličeňstwťee, jej bn! im. StťpúU oba

bršeí pro ímon borlimoít o čejt a flámu cítíme Bozi, a prámem přebnáífcní mu ím. fří3e.

— $říťíab též nám wssem m uctění *Bannl; Marie, kteroužto 3 ob3míáífmi lúsky Uazýwal

„metifou gšanomnicí“ jmou.
Sáhni) bar Bozť není toť meniť), tof m3neffem'),jafo bar pobo3noíti; šábně

bobatítmí, 3ábm') patlab jměta nebá je k ní přiromnati QI pro toto nejwyšssi bobré jíi

ítmořen čIoroěče, pročež, si bo maj, mpbíebámej a miluj nábošnoít — wšdyt míč, že ti
prameno: „I)Iebejte ne jp nve' Erálomftmí Božiho a íprameblnoítl jeho."

3. *Bamátfa Pannh Marie, math) „bobte'bo*Baítůře! gnáč ten Erúfm')obra3,
fbe buffe Iibífe' co owečkh u nohou $Baume)Marie 6 Božským 'Smuáčfem obpočímají, a

jebna abíoubilá omečfa pronáííebomaná peřetnťym wlkem rhchle fe namracuje t ítábu Maa

ridnífému a ffťaítně 3adjraněna jeft, prouúílebomatel paf blejfem Božťm 3abnán? Co je
ti tu w obra3e přebíramuje, plniš to wšdh — a bubeš íffaíten!

$Brwní čtwrteř, plnomocné obpuítft) na mointbu: „Wopcrtťiž$anel“ (wiz
„Cestnú ftrá3", ftr. 28)

4.$rmnf páteř, bmoií pInomocue' obpnítfn: 1. w bratrftmu Božského Srdce
Báně, a 2. w apofftolátu. Rho nemůže ones .E ftqu *Bánč přiftoupiti, 3íífá njto obe
oním) m neběíí prmní. 

Gm. žRoíaIie, panna — příttab brbinffébo pobrbánf Be ímčtem; ob
přiro3enoíti neobyčejnou jííčnoítí obbařeua a míjemi bart) přiro3emjmi i bobatftmím i pří3m'

fmčta, opuítila nicménčlrobiče, bmůr frálonaífí) a celí) ímět 6 jeho marnoítmi (: gmolila
si nepříítupnou, bro3nou jeífnni 3a obnbíí. *Eento příbotef, bo něhož jen říbijmi fftěrbia
nami [Iunce nebeíte' jmítámato, bijí jí mitcjffí nešli palácome' ficilfkých trátů Be mffím
jejich poboblím, jat 3 nápiín patrno, kterýž tam 3anecbala: „Sá Nosalie, bcera ©inibab
boma, pána na Montreať a SRofeB, přebámaía jíem 3 Iáíft) fe Kristu Ježissi, Spasitelř
fme'mu, 11: této jeíťpni-J'

556, památta bneB metifefjo patriotem; a můbce lihu ifracíífébo, ED'čojžíííe!
5. Sw. $Ifšcnnřinec Snítiniani, areibiífup a patriarcha žBenátífí) — wssem

biffupům :! fnřšfm přítlab mlaítníbo 3bofonatení, obi) mohli i jinúď) k bořonaloíti
mobiti. Kazatel a jprámce bucbomní a ta! i whchowatel, učitel, robičomé, jen tenfráte
o dobrým profpéchem oUčiUkowati bubon, patri co fášou na fme'm přířtabě uítutečníti fe

fnaší; „slowo 3in', příftab úřad." Nemožuo, abt) pofínďjačům mjftípili nenámiíť břichu a
Iújťu k cllostt, patli jami timto buďjem naplneni nejjou a hle nebo nežijí. $řítíab fa3a:
tetň mice půíobí nej fráíné řeči; a fbe je jen bIebí na'Ije3fé řečí, ídjá3í obyčejně na bucbu.

6. Slawnost ím. anběIů ftrášeů, pInomocné obpuftfl) na ntointbu (benně
po celí) měííc fonanou): „%nběíe žBoší“ (mi3 toč. I. str. 185 číro 13.) Slawi je tento
swútek xtéž pťedchúzejici nebeli. 'IDneG 3áromeň prmni nebčte proto me jm. fffapulíři

ptuomoené obpuítt9.
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7. ŠBžebmečee ílamuoíti naro3eni sBannh Marie, jejž nařibil flamíti Ře,
hoř XI. obebiraie fe 3 QImiguonu opět bo iRíma.

8. Narozeni wanna) Marie, plnomocne'obpnrtrh: 1. m bratrftmu Srdce
Pannh Marie, 2. m bratrítmu Srdce $ána Sežíffe, 3. m bratrítmu neíímčtčíffí Groátofti
Dítářllf, 4- w GPÚÍÍÍUÍČÍU, 5. me fm. fffapuliří, 6. na 3503116 noffeui kťťžkUfm. Benee

dikta, 7. na bennč po celi) mčííc mhfonané litanie luretáuífe'.
Núbožnú cmičeni pro tento ben: žRabui íe 3 naro3eni tai požehnaného bítěte a

w raboíti té (imenomitč po ím. přijímání, fbe iíi 6 Sešiffem ípaien) 3apomenum na wsse
co je folem tebe -— můšesli to bhti — gamitei bo Nazareta fe tolehee nebes Řrálomnh
a přines ii -- íaiobh bo mintu — čifté írbce, plameuuou láífu k Bohu a obemabanoít
bo můle ?Boši.

9. Když r. 1243 ftolice papešffá w šetrně po ímrti Řehoře 1x. flora 21 mčfíců
uprá3bněná vítala, poučmabš íe ťarbinalomé nemohli [iebnotiti m hlaíománi, učinili flib nei
blahoílamenčjífi ŠBanněMarii, še ílamiti bubon oftám jejiho naro3em', palli íe bt3o uíneíou;
a hle ítalo fe 3e tého3 bne ífoto iebnohlaíuě 3molili papeže (Eeleítina, načež i 5130 oltám
flamnoíti naro3eni <Bannh Marie bhl uftauomcn.

10. Sw. Mikokúš Tokeutinský, pouítemniť, je měl imeno tal melifého ímětce,
cítil se tim 3amá3án po bolonaloíti a fmatoíti toušiti, fteronš i S pomocí Boži boíáhl.
% tt) noííě imeno fmate'ho neb fmětiee Božť, -— fm. Frantisska ťawerskébo, Gerafinffěho

neb Galesífčho, sw. Soieta, fm. Terezie fbh, ibh bubeě i th po jejich cnoítechtoušiti
a m fmatofti jich uáílebomati?!

11. W Sewiglie (me Španělíóř, melifá ílamnoft m chrámu 913mm;Marie a
pouť libu 3e mffech ťraiin Hpanělífhch t3á3račnému obra3u na3mauému .,frálomífěmu",
poněmabš trail íšerbinanb fataliďh m bojích pr'otí Garacenům 6 profpčchem ha ušímal a
pal w chrámu'tom nábherně offetřomati a oílamomati fd3al.

12. ©et! naro3eniu ím. bmoičat fBenebiEta a Šolaítiťh pobobnhď) m ímhfflení,

to cnoítech a mramech. Zdalii mh fe jim pobobáme? m polaře? m láíce žBoši?
w trpěliwosti?.

13. Slaonst Smena gIšannhmarie, pluomacnéobpuftfhpo celi) thbcn
(iaťo na Smeno ŠBána Sešiífe) wssem ubělenh, kdož po “němž Bošť 3pimané mssi ím.
uábošnč iíou přítomni.

se; pamútřa fm. Nothrgh, íluált). (Eihle flušfh fřeíťaníťe'!i amaffeho ftawu
a 3ameítnáui ímětice, bhíte mčlh přiflab a mor k ndílebománi, ale též bhíte fe nemohli)
nělbh mhmloumati, že mám nebhlo možno při práci a ítarofti o mčci po3emílé tonšiti po
bolonaloíti a fmatofti! '

14. Bomhffení ím. fřiže, t.j. památla oné pro celé fřeítanftmi Důležitá
ubáloíti, lbeš ím. fřiž $ánč 3 rulou pohanílhch 3aíe mhbobhth na hoře Řalmarii bhl

3bošnhm ciíařem Herakliem postaweU ť meřeine'mu uctění, při čevmšíe ftalo, že frál oben
tv nejílmoftnejífi roucha frálomífá nemohl 6 iřišem (Báně iiti, a3 oblošil mffeďu nábheru;

— i ti) nebubeč moci náflebomati iBána bříme nc3 oblošíě phehu, famoláílu a touhu po
ílámč ímčtífe'. $lnotnocné obpuítlt) me ím. ffiapulíři Řarmel. —

15. Mám čili 8. ben naro3eni *Bannh Marie fpolu památla ím. Nikomeda,
kUťzea mučenniia w Římě.

16. Sw. LUdmila, mučennice, patronťa 3emě čeíle' — přiflab k náfleboroáni

mffem 3mláfff oíobám—3 rohu m3neffeného, bh QSohu mii-ně a horlimě flouáiti a na míftě

nebe3pečaheh čafto i hřiífnhch/raboíti po3emífheh rohhlebámali rabofti Ucbeské.
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17. 1439 ftmrbil bnce fněm Basilejský poznonm ítamnoft nepofftmrněnéfjo početí
$annt) marie. We Franciř je flamí jlamnoít „\pznefjenojtí“ 'Bannp Marie jako
jjou: panenftmí, mateřftwí Shna QSojífjo, nebes fratomnp atb.

18. Gm. micharbís, cífařorona — příEIab trpčíirooftí a ítáloftí to proti!
menjtmíeb. Newinnť obšalomtína, ob mrajtníbo manžeta mpbnána, pra nicméně i m ebu
bobě a nejítčftí bo můře iBo'z'í obbána a tab nalezIa o jamotě po čem na bmoře batmo

toužila — ípoťojenoft, potoj a potěffcní, obměnu to pronájtebomane' neminnofti.

19. Gobota čtmero jucbpeb bnů, rozeznámá je ob jtřebp a pátfu tím, še
majittjdj pofrmů požímati bomoíeno jeft, aIe újmu ji činiti m jíbIe, (t. i. jen jebnou za
ben je naíptíti a mečer jen něco málo, nemajite'bo, pojímatí přebce jíme pomínni).

20.1řetínebčíe mzúří—památEafebmíbofeítne' $annp Marie; to pá;
teť po jrnrteIne' neběli ojíamuje je míce jen 5 boteft (*Banna Maria ftojí pob fříjem
?Báně), bneé wssak wsseckh oftatní boIeftí, totiz: 1. proroctmí ©imeonomo, 2. útčf bo

C&gtjpta, 3. ztráta Sežííffa ro Seruíate'me, 4: potřánícfe 6 Rrijtent tříš neíoncím, ——

5. *Banna Emaria pob třízem, 6. Kristowo tělo mrtmé m [ůnč *Bannt) Marťe, 7. poa
břeb Búnť.

21. (što. žmatouč, apofftoí z cetnífa, fmatí) z bříjjntfa. EDobí-e mora jmatt')
San Zlatoústý: „Jsieli člowěčecetnpm, můzeč bpti emanbčlíftou, jfizIí bříífníf, můješ
je ftati apofftolem — tai melífě jeftí mítojrbenítmí ?Boší, tať mocná milojt jebo.“

22. Swd Moric, můbce mojeníft'),mučenníf, G ním i celé wojjfo tebaijte'
umučeno pro míru Kristowu — hajní) to přítíab, fteraE má zejmena mojín zemčpána
pozemjfěbo, přebe mfjím bíjti mojínem Kristowým. %! mojínp Kristowými jíme mfjiďni

— biřmománi, jjmeeti i mt) tof pemní, taf ítáIí toe roíře jm., ze bpebom rabčji míjeďo
í jmrt jnafjeli, nejlí ob pramé mírp upuítíti? QI přebe tobo potřebí, cbcemeďí fpafeni bptí.

23. Sw. Linuš, papež, a ííce bneb po jm. Špetru, ob nebo fame'bo mpjměcen.
2! taf djomají mfjiďni jeho řábně poítoupní nájtupeome' půmob jmůj ob ím. $etra, a ífrze
tobo — ob faměbo Shna Božiho. Bowaš, B jatou Iáítou a měrnoítí máš jm. Dtcí
m Římě obbán bptí a jat bortímě za jeho zbratoí, poíiInění a zacboroání je mobtiti.

24. $annp Marie z mpfmobození, t. j. památfa zjemeníajeiRobičfp23ojí
jm. Betta Nolasko a fm. ?Rapmunbu z $ennafort a trati Satubomi attragonjfémn, jímjto
přítdzata založení řábu bucbomnítjo pob její oebranou f mpjmobození zajatců třeífanjfptb

mezi pobanp. — ubozí ti zajatci! wssak baIeEo bíbnčjfjí jjon zajatci bábIomí — břífínící;
pros o jejich mpjmobození. *Břejeflí ji mpímobobiti nebes fráIomna tělejně zajaté — coš

teprm buffemnč zajaté, břífjnítn!
25. ?R. 828 příneíli pIamci řečtí obraz *Bannp Marie po Iobí bo. země ítaífře';

poftatoení w bouří ftrajftime' jIíbiIí, ze založí toftet k uctění Nodičkh Bošt, patli je zas
optání. 8 bpli zaebránčni, zanebbali wssak toppínčni jtibu. $rotoš opět se bonře zbmibfa,
aj jbírfu jtutečnč zameblí a mi fofteI založili. íDůfaz, fterať je flibp žBobt) učiněné
mají pInítí.

26. Gm. Snítína, panna a'mučenníce — přítíab neobtomné bůtoěrp m po;
moe Nodičkh Boži; poftamena totiz to nebezpečí, ztratiti panenjtmí a tím nejbrajjfí po:
tlab jmůj, moIaIa' k nebi: „D *Banno mocná! přijpěj to pomocí panně jíabél“ Wolej
i tp w pobobnpcb potufjenícb $annu Marii to pomocí.

27. Sw. Eteazar, btabč — příttab pořábťn bomácíbo mjfem pánům a pohon:
búřům. Maje mnohé bítnt) a mnojftmí bělnífů a četebínů pob jebou ubrjomaí je přebce

m nejíepfjím pořábtu, pončroabš je e\oičií a obe wssech chtěl nájíebomán bptí to těcbto
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.zúsadách: 1. Nejhlawnějssi zaměstnúuť — BohU sloužiti; 2. nejwťcssť, ba iebinťé nefftěftí
— břícb; proto 3. neim! nifbo proflínati, 4. neímí máti, 5. iinóm natíámati, 6. jiUých

pomíoumati, ale 7. ímornoft se mffemi zachowati, nechcr:li ge flušbt) býc propufítěn
Kýž bt) tať fmbífíeíi, tai iebnali wssřckUiboípobářomé.

28. Sw. Wúcslaw, fm'še čeítí), — přífíab a žřwý důkaz, fterat íe Uábožnost
6 ražbou péčí, 6 fašbóm aaměítnáním, i s žiwotem bmorním bá ípoíitt; ale ípolu přífíab
ižiwý důkaz, kterak nábošnoít bůmá nenámiběna ob líbí a prouáílebomána, amííat ob
Boha obměněna.

29. Sw. Michala archanběla, p(nomocné obpúíth) m bratrftmu tohoto strúžce
cítíme fmaté, iafoš i w bratrítwu neiímčtčjfíí Swúrosti oltářní a me ím. fffapulíři.

30. Sw. Jarolim, učitel círfcmní — příříab ucunamené boríimoíti mffem
knčxžtma již čefatcíům tohoto fmatébo ítamu m ofmoicní si fmatébo umění a bobumiííyd)

mčbomoítí, fterýchžfněším, jmmomilč uassichčaíů, nempbnutetně ieíti gapotřcbí, majízli
mí)batně půfnbiti me fmčtě proti neměře, a nemramnofti, proti Bábelífému níočomání

círfmc Božť, prawbt) nebeífé, min; ím. a wsseho prówa pogemífébo i nebcffébo. Heslo
Uassemusťbýti: „uměním, íproítnoín' a opatrnoítí kBohU a k círE mi jeho.“

Hlavm úmysl modhtby pro měs1c zářl.
3áimt) eťrkwe swatč to nbříd).

Bhťo to m mííci bubnu, fbnš fe 561ml) círfem fm. m říffi Rakouské mobtitbám

naffim obporoučett). Co se ob té bom; n) obtebu nábošmífém w ERafouífu ítan, pobúmú
nám příčinu, abychme w mobtitbád; za ně neuítáli ale tím borliwěiífí byli. Seítiť ale
iebna aemč meífé říífe SRanujfé, mrd i w nábošeuífe'm oblohu ncimělífí míim může míti
nejen na nftatní RakoUsko, nóbl-š na celou EwropU, icftiť to Uberífo. Tato země muíc'la

sice mezi oftatuími zeměmi tafouífúmi nejmí'ce trpěli pro míru fřeífauífou, pob llfrutnujm
ibem Mobumedanú, ffťaítnč ale wsse přeítáía, ochránila oftatnf Exoropu přeb Turky, ač

mnohými potom) ímé trme, a aš bopoíub utrpěla cfrfem ím. m této gemi ueíméuč, po:
romnámedi to 6 fteroufoíi říffi Ewropskou, 6 tleroufoli :,cmí říífc Rakouskč. „ghe ítoií
cirkew fm. jefítč neímice me swých starých prámed), a obtub jcst se nabití, že neimocnčiffí

Intim i na oftatní země bubc míti. \lsroto nemohou „apofítole' moblilbp" Iboíteini k tomu
b))ti ale bubo'u co ncimroucněii iBošífc'mu Srdci obporučomati 561ml) ím. círtmc m Uberífu,

abt) iicb úplně boíábla f nžitku oítamí cíl—tme. Mh fe bubcme mohliti za duchowenstwo

ubetífě, abl) naproti třžfé práci, fterá na ně čefó, fe mnošiIo a íílito; bubcme fe mobíiti

au řeboíníft), dba) paftůřům bucbowním m!)batnou pomocí byli; aa biífupp, abr) šábnómi

přefáafami w uíiínmání ímém we ptoípčd) círfme fe nebati obínaffiť.1; za fílccbticc boíub
tai mgneffeně a bohaté, abt) mocí a mišnoílí, jí3 pošímají, co pramí fřeíťuníftí rmířomé,

361ml) Bozi báiiíi; foncčně za wssechen ostatni Iib se bubeme moblíťi, abt) mira a zbožnost
jeho se mihi) roamábala a neifráínějn'í owoce ncíía.

Pokladnice pro sv. Otce.

Z farnOSti Derňandské 87 kr., M. K. v Praze 1 zl., od dřívějška 6 zl.
4 kr., pospolu 7 zl. 91 kr.
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úmnn moohteh na menu: „Bařa

Wssemobollct měčm';Bože! obťtUji tobě wsseckyímé Dobré truth; a mobtitbt; me ipojení 8 Sešín'em Kristem
a to[femt zbožnými a [matiymi buffemi to nebi i na zemi ga mneďo to, co si Pán Ježtš me imám Božskčm

Srdci pťeje,imenomitěale to tomto městci na ten ůmpíí: abp'o títhtm (mou ID ubrůd) M)
nati a chrčmitř ráčil a w dnessntptáme ben:

“„Den te eti szmlůn'tč

1 ím. SiIií, aa řáb ím. Beuudikta; ga ítoornoít m íiítc' buebomní tobiné; za
opata, obrácení 2 osob m břífíne' pťikežilosti poítameuóáy.

2 ím. (Štěpán, aa trálomítmí Hbcrffé; ga fřefťanffé mpdyomání 3 bítct; ga mela
trate uberff., tého bříffoífa; :,a robina cbIabnou to nábogenítmí.

3 fm. Serufie, aa robim) sslechtičné; ga bat oímícení bacha 3 bíttám; za 4 fat;
pannt),_ noíti čeífé; ga matfu ro šimotě třeíťauftém mlašuou.

4 ím. Nofalie, aa bímči fftoíp pob mebením miIofrbnťnE) fcíter; ga [et)fomágnébo
pannp, manžela a cbura i. manaeltu; ga obmrác. t_ř_ěf_._poft£.__oo_p_aunt)_.1

5 ím. Wawťřnce ga melepaíttýře čeífo moratoífč; ga bat oímícení bacha iifte' oíobě;
“Suftiniant Diff., ga mioíie meči Iibem, mebené ctil). oo. Seíuitů a ERcoemptoriftů.

6 ím. Magna, ga řebot. m RakouskU; za obtác. 1 opilce; aa mbomu, abl) fmčt.
opata, marnoft. boceta obumřeía; ga úpí. obemgbá. oo můře B. 1 robim).

7 ím. íchint), za požehnání 5 b_ůn) panen. fpolfům ím. %ilomenp; aa umaromaní
pumu) a mně.., mffebo stého při 1 btm. íftote; za sskol. feítrt) m (Sunda) a Smoramč.

8 mamma za papeže ŽBÍuIX.“ , ga cííaře žRafouffébo; za bar febtgapírání 2Lanny Wenig, tn ;ím; ga robinu, apt) chrám Bozi borIimči namfítčmomata.

9 ím. ©orgonia, zaknězepro bláfúníprarobt) pronúílcoomané; aalebtomáš. mauaeIa;
mučennífa, ga muže wýsse postaweněho, abl) me míře fw. upemněn úpí.

10 ím. Pulcherie, ga robinu cííařífou m Rakousich; ;a něEoIifpanen; aa Domací 1 far.
c(íařomnt), bomu; ga oímícem' bucba 1 míabífa toužícíbo po fpořába. aimotě.

11 fm. $afnucia, za bělníctmo, abt) co sáttab ímébo bíabobptn íi “);an oprambomt')
biítupa, ziwot fřcítaníft'y; aa ffťaftnč ufončenf 1 bůíegite' mčci.

12 ím. ETřotbut-gt), ga ůftamp mabělámací panen; za 4 pannt), jez bo Háfftera chtťji
pannt), mftoupití; aa bat čiftott) 1 0105č.

"13 53mm ga im. Dtee a maiíto ím. ftoliti bránící; za cífařc žRafouftébo; za
Banny Marie, _fřeíť. whchowúUťnčEoIit robin; ;;a obracení rozkolných Glomanů.

14 Powýssent abt')počet ctitelů fm. tříže Kriftowa fc wždh mnoši! , za fbromašbční
fw. třížc, neifmětčiffíWkapitele a aa zdar jeho pobnifuut.

15 ím. Nikodema, ga 1 farnoft, tbe míra mnoho cbtabne; za obrácení 2 osob w bříífné
knčze, pťřležitosti postaweňých; za 1 řeboI. bratra [aiífa a 1 moiafa.

16 fm. Buhmitt), gamatťt) třeíťaníté, apt) zbožnémrawh a etnoít pěftomaín; aa mattu
mučemtice, _n) obeomání fřeíťanífe'm cblabnou; aa 3 řebitete kťeskanskýchsskol.

17 ím. Rotumbt), ba Spallěťy; ga nomáčft) to řebolaďy; aa obftranění 2 poborffeni:
pannp a_ttmč., m 1 robinč; ga beetu marnimou; aa bar oírm'. budga 4 ftubujícím. ,

18 ím. Soíefa za kťestmlh pob mlábou tureďou; za profpěffne' gříaenf fatotiďúeb"Rupert., tněae, fftoI to RUsku; za 1 osobu m čafté přílegitoíti ! břtchu.



Den fe m Bhymlúrrtč

19 ím. Sanuaria :! za círtem ím. m Staíii; ga wssrchny roubače a ucgnabobv; z
ípoI. mučennífů, bar íebe3apírúní a básně Bozť 3 mbomám.

20 ím. EUstachiaa aa moíífo; za 2 mtabíh) ro cigině, aby) mramm') a fřeíťcmfh')|
í.po[ '““ĚÉT'LV_ ši_mo_tmebti; ga ouřebnictmo—Lfnígecíbo gámfu. |

21 fm. Matonsse, ga círtem ím. mc,—gipohanífťmi nát-obi), za misíionáře; ga 2 učí;
___“ĚÍÍĚIĚL—__ the a_čc—tněieiid) robim), ga ourebnictmo 1 knťzeclhoadmin.

22 ím. Maricia, sa nomáčft) při mnííju, aby milu ob ímé math) Gbčběnouco neíbrašffí
moiíua, potlab im'ůjÚáiiíi; 5a 1 robiuu ob iiubd) ncípramebtimč tútanon.

23 fw. 6115117,v za pannu) fřeífauífe'; aa ímornoít 2 manželů; ga otce, obi) ben
pannt)_a mne, , fmát. ímětil; ga.,_chnuJJ—qrrosbug. bubenbinců 1 chUd.chrámu 913.

24 fm. ©et—[)atba, ga círfem ím. m Wolslu; ga 1 řeboíníťa; za přerušení náííebtů'l
' mušggfg, poborffení banébo fflecbticton robinou; ga [ebfomágnou maušetťn.

25 fw. Kťeofússe, ga obrácehí šibů; ga učitelftmo fatoíiďe' na Emorame a m (Ser
učenníťa P . chůdy; za 2 přepítamene' úítamu mvóomámacíď).

26 fm. Justiuh, ga fřcífam; m Svitu; ga whsokého úřcbnífa; aa iebnobo zwhklého
pumu) a mně.., břífíníta; ga mlabébo fnčse; za bar oímícení ducha 2 ftubuíícím.

27 ím. 3051111)a za ímorupft m robinády; _;aobítranční žlých ípiíů ;, Iibu; za obmtá
'Damiana, muč. cení mlíebo buffemnííw i těteíuébo stého ob něfotif robin.

28 ím. ?lBúeilama, aa (Šeďm a Moruwn, aby míře fm. ratoIiďé mšbn mčrm) zůstalh; aa
patrona čeífe'bo, fíIecbtiďou robim; fataliďou; aa 1 buóomnf rob—inum PolskU.

29 ím. Michala, gag,btatrítmo ím. Michala, abl) počet obbáíců ím. ítoíice wzdy fe
artbauběla, nlnožil; ga ítubnil'cí Eatolíďé a iejid) učitele.

30 fm. Saroíima, za učence,;tbt) po pramé mčbč bašili; ga při,—,.(1mamma—C.n. fpolf.
učitel detem., čaíop. „Skola“; ga wssech w Pčmu zesuulé spolUúdh čeífom. bratr.

M n D I i t 5 a.

Božské Srdce Ježtsse! skrzepnepofťmrněné (žtbce Marie PaUUy Iobětuii
Tobč wsiecky moblitfn), práce a utrpení toýoto bne fpoíu fe mífemi úmysly,

we iterací) fe nftamičně na oltáři obětuješ. Obzwlásstě Ii je obětují za ctrkew
w Uhrách, kterouž ǧjsi meIEomqflnbmi slUžebUtky obohatil m minulými) ftoIetíď) a

bofub obobacuieš. D Spasiteli uefonečněmilomanň! roszož počet Swých zbožu
mací; služebntků, přibei jim wúžUosti U Iibu a ubatnofti; bei nomť) oheň a notnou

borlimoft (činům gúftupcům; powszď míru m Iibu a učiň tento nátob meIfos
mnílnť) pemnou brabbou pro Ton ctrkew ptoti útotům iejiď; nepřátel. 21mm.

Pkefladké Srdee Bmmy Marie Babiš. mou fpófou!

Swatb Michale, archaUděli, swatt (Emme a Metbode, orobuite za nás!

[\IVWMW

Tiskeulnůtobnl lukdtiskárud8. čuaihra » Brul
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Božského Srdce Páně.

Měsíčný list
apoštolátu mo

dlitb y.

„Učte se ode Mne, ne
boť jsem tichý & pokorný
srdcem, &tak naleznete po
koj duším svým.“

Mat. XI, 29,

S povolením duchovní
vrchnosti vydává

PLACIDUS J. MATHON,
kněz řádu sv. Benedikta v Raj—

hradě.

„Jedenjest učitel
váš! — Kristus.“

Mat. XXIII. 10.

Ročník 11. šajen 1868. Číslo 10.

Zlata kniha.

%nihu na mně žadaš neustale,
Prospívat by's mohl vBožíchvále?
Ano, dam ti knihu, knihu zlatou,

Na nauky cnosti přebohatou,
Její listy svity u věnec;
A ta kniha zlatá. — růženec.

Knihu tu hned matka dítku dává,
Sotva ono jmeno Ježíš žvává;
Matka k modlitbě je napomíná.,
Ono zbožně ručičky své spíná,
Vinouc v rukou zrnka v pletenec;
Vždyť. to kniha zlata — růženec.

Kniha ta tě světem doprovází,
Sílí, když ti v zkouškách síla schází.
Touto knihou dojdeš u Marie,
By se's čistotou skvěl nad lílije.
V ní se modlí panna, mládenec;
Neb to kniha zlata — růženec.

A když strasti na tě dotírají,
Trápení když k tobě zavítají,
Zkormoncen když býváš ve dne v noci,
Maria ti přijde ku pomoci;
Jen jí schystej cnosti u věnec
Četa zlatou knihu — růženec.

A když starých síla počne chabnout,
Zvlášť když oči jejich začnou slábnout,
Velikých jen písmen hledávají,
Po knihach se stále poptávají;
At si v rukou svinou u věnec
Onn zlatou knihu — růženec.

A tu knihu do hrobu nám dají,
Ač nam jiných věcí nenechají,
S ní se budeme pak k soudu bráti;
S ní též mame před Marií státi.
Blaze, kdo má v rukou za věnec
Onu zlatou knihu — růženec.W
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Výklad na modlitbu Páně.
(Pokračování)

Buď vůle Tvá, jako v nebi tak i na zemi.
(Třetí prosba)

„Otčel ne má, ale Tvá vůle staň se.“ Lukáš 22, 42.

Bůh jest Pán nejvýš blažený a slavný, nejvýš dobrotivý a laskavý. On
tebe křestane! každého dne opatřuje a chrání, on tobě vše, co potřebuješ, udílí &
o tvou věčnou blaženost věrně pečuje. Proč jej —- pověz mi — nemiluješ a proč
z pravé čisté lásky neplníš přikázaní jeho? Není-li to živobytí bídné a hnusné,
když v srdci člověka neplápolá žádná láska, žádná dychtivost aneb horlivost
v dobrém? Ovšem jest také láska nepravá a dychtivost také po něčem zlém. Ne
máš-li ale pravé čisté lásky v srdci svém, nebudeš nikdy žádostiv, vůli Pána svého
dobrotivěho konati, i nebudeš hledět jemu se zalíbiti, nýbrž sobě samému a
světu, a budeš se chtít říditi podle vůle své. Slyš tedy, co povídá sv. Augustin:
„Jsou dvě vůle, vůle Boží a vůle lidská; avšak tvá vůle o člověče! musí se říditi
podle vůle Boží a nikdy nesmíš chtíti vůli Boží pod vůli svou podřizovat, nebot
se modlíme: „Bud vůle Tvá,“ a ne: „Bud vůle naše.“ (k žalmu 31.) — A svatý
otec Ambrož praví: „Vojín neurčuje si sám směr cesty, nejde tam, kam by se mu
jíti chtělo, aniž se staví tu, kdeby se mu státi chtělo a líbilo; nýbrž on bere
k tomu rozkazy od svého jenerála, a zle by pochodil, kdyby jich nezachovával a
toliko dle své vůle se řídil. Podobně i my lidé povinni jsme, jíti tou cestou, kte
rou nám vyměřil Bůh a státi i vytrvati věrně na tom stanovišti, které nám nej
vyšší Vládce určil a vykázal; ano máme se ochotně podrobiti rozkazům Božím a
bedlivě plniti vůli Boží. Takto se vyplní, oč prosíme, říkajíce: „Bud vůle Tvá,
jak na nebi, tak i na zemi.“ (Sanct. Ambros. serm. 5. — tom I. lib. 3. cap. 4.)

Tážeš-li se křestane! Kterak a kde poznám vůli Boží a přikázání Boží,
tu tobě odpovím zkrátka: „Vůli Boží poznati můžeš skrze hlas svědomí, — zákon
to do srdcí lidských vrytý — a skrze učení zjevení Božího, v křesťanství se naleza
jíoího. Tot jest základ našeho pravého štěstí, základ naší budoucí blaženosti, když
zde na zemi tak rádi a tak věrně vůli Boží plníme, jako ji andělé a svatí plní na
nebi.“ Protož praví Spasitel světa: „Kde činí vůli Otce mého, tent vejde do krá
lovství nebeského.“ — „Kdokoliv by plnil vůli Otce mého, jenž v nebesích jest,
tent jest bratr můj i sestra i matka má.“ (Mat. 7, 21. a 12, 50.)

V Písmě svatém nalezáme mnoho osob, které nás příkladem svým poučují,
kterak máme rádi a neustále vůli Boží plniti. Na př. Abraham dostav od Boha
rozkaz, aby jediného syna svého na hoře Moria obětoval, hned uposlechl. David se
nazýval mužem podle srdce Božího, protože ve všem plnil vůli Boží. Také ctili a
plnili vůli Boží: Josef Egyptský, Daniel, tři mládenci, Susana manželka Joakyma,
Tobiáš a jiní. Nejkrásnější příklad o tom dává nám Syn Boží, který byl poslušen
Otci nebeskému až na smrt kříže, a který sám ujištoval, že přišel na svět, ne aby
plnil vůli svou, nýbrž vůli Otce svého. — „Sstoupil jsem s nebe, ne abych činil
vůli svou, ale vůli toho, kterýž mne poslal.“ (Jan 6, 38.) „Nehledám vůle své, ale
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vůle toho, který mne poslal.“ (Jan 5, 30) V životopisu svatých uvádí se nám
příkladů bez počtu, z nichžto lze viděti, že svatí a světice Boží věrně Ježíše
Krista následujíce vynasnažovali se všemožně, aby se plnila vůle Boha Otce
nebeského. ——Blahoslavený Jindřich Suso konal dnem i nocí s tou největší svědo
mitostí vůli Boží; pročež říkával: „Bůh nežádá, abychom hojně oplývali poznává
ním Božských věcí, nýbrž on chce a žádá, abychom ve všem činili vůli jeho a ve
všem se podrobili vůli jeho.“ Svatá Kateřina Sienská, kdykoliv se modlitbu Páně
modlila, po každé kladla zvláštní důraz na slova tato: „Bud vůle Tvá, jak na nebi,
taki na zemi.“ Často se tu pozastavila a sebe tázala: „Kterak to vypadá se
mnou? Zdaliž pak se ode mne koná vždycky vůle Boží?“ Takto sebe ustavičně
povzbuzovala k věrnému plnění vůle Boží a k ostříhání zákona Božího. — Ná
božný Ludvík z Granady častokráte volával: „O Pane! toliko o jednu věc žádám,
a toliko po jediné věci dychtím, totiž aby Tvá nejsvětější vůle byla vždy každého
času konána, abych byl všecek Tvůj, tak abych se ustavičně oddával Tvé svaté
službě. Nechci žádati ničeho, co by proti Tvé svaté vůli bylo, nechci nic činiti,
k čemu by mne proti Tvé svaté vůli vábila láska k příbuzným a k přátelům
i k čemu by mne svět a tělo ponoukaly . . . . Tvá svatá vůle budiž mou jedinou
radostí a líbezností, ano budiž celou útěchou duše mě.“ (De oratione Domini)

Častokráte se objevuje vůle Boží v takových věcech a udalostech, kterým
nemůžeme ani odolati, ani se vyhnouti a kterým se máme zcela podrobiti; nebot
Bůh posýlá na nás nemoce a všelikerá soužení a protivenství. Ty to křesťana,
křestanko, ráda snášej a trpělivě; neb takto se naplňuje vůle Boží na nás a
skrze nás. Ježíš Kristus, na němž nebylo žádné viny, snášel nesmírně mnoho a
na hoře Olivetské odevzdávaje se do vůle Otce svého, modlil se: „Otče ne má,
ale Tvá vůle se stan.“ Také víš křestane, že pravil: „Ani jeden z vrabců nepadne
na zem bez vůle Otce vašeho“ A „všecky naše vlasy na hlavě sečteny jsou.“
(Mat. 10.) Tedy při všem, cokoliv tebe protivného potkává, bud trpělivým a ode
vzdávej se do vůle Otce svého nebeského. Nezpírej se proti tomu; nebot má
Bůh při tom ty nejlepší a nejmoudřejší zámysle a on řídí všecky naše nehody
k dobrému konci.

Svatá Alžběta, hraběnka z Durinku, snášela mnoho protivenství; ale vždycky
se odevzdávala do vůle Boží. Manžel její táhl do boje a ona dobře předzvídala, že
se jí a dětem jejim zlej povede, stane-li še vdovou. Byla napotom skutečně od
švagra svého tak pronásledována, že musela z hradu pryč jíti, s dítkami svými
hlad snášeti a často pod širým nebem noclehovati. Když jí přišla zpráva, že man—
žel její v bitvě zahynul, modlila se takto: „Pane Bože můj! Ty víš, že přítom
nost manžela mého více by mne blažila, nežli všecky rozkoše světa. Jelikož se ale
Tobě zalíbilo, mně ho odejmouti, tedy se z celého srdce svého podrobují Tvé svaté
vůli. Byt'by mi i možno bylo, mého milého manžela jediným jen vlasem z hlavy
vzkřísit-i, přece bych toho neučinila, kdyby to mělo byti proti Tvému zalíbení.“ Tak
se ta svatá Alžběta modlila. *) A když Jobovi, bohatému pánovi na východě při
nešena byla ta smutná zpráva, že stáda jeho jsou ukradena a všecky jeho dítky při
sesutí stavení pobity, když pak také zdraví, čest a vážnost byly mu odňaty —
nebo nemocí sklíčen a od své manželky i od svých přátel za vinného držán, seděl
opuštěný na smetišti; — tehdáž zvolal: „Pán dal, Pán vzal. Stalo se, jak se mu

*) Příklady Macana.
. let
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líbilo. Bud jméno Páně pochváleno.“ — Není tobě potřeba býti svatou Alžbětou
anebo Jobem, alebrž jen správným křesťanem, abys při všem, cokoliv tě potká, ode
vzdával se do vůle Boží. Víš, co náš Pán a Mistr Ježíš Kristus každému křestanu
uložil každodenně se modliti? Totiž: „Bud vůle Tvá, jak na nebi, tak i na zemi.“
Křestane! když se takto z rána modlíš, tu se rozpomeň, máš-li snad nějaký kříž,
nějaké soužení, jehož se nemůžeš nikterak zprostiti. Při tom si pomyslí toto: „Co
koliv mně Bůh přisoudil, jest dobré a pro mne užitečné; nechci se proti tomu
zpírati, raději složím zbraň a vzdám se zcela a úplně.“ — Napotom mi z hloubi
srdce svého: „Staň se vůle Tvá Pane jak na nebi, tak i na zemi!“ Zajisté nebudeš
toho želeti, že se tak a ne jinak s tebou děje, i že v křížkách svých moci Boží se
poddáváš a vůli Boží se úplně podrobuješ. Poslyš, co zaznamenal svatý Bonaven
tura v jedné knize a sice: „Jedenkráte snášel svatý František z Asisi hrozné bolesti
v těle a jeden z jeho spolubratrů velmi nerozumné jednal, že mu pravil: „Milý
otče! pros Boha, aby stebou o něco mírněji nakládal; vždyt se zdá, že příliš krutě
s tebou zachází.“ To uslyšev svatý František počal naříkati a pravil: „Věř bratře
milý! kdybych nevěděl, že to mluvíš z pošetilosti, nechtěl bych tebe ani více viděti,
jelikož jsi se opovážil, cesty a soudy Boží pohaněti.“ -— Ač měl tento svatý muž
veliké bolesti, přece tou dobou vstal z postele, políbil zem a zvolal: „Díky vzdá
vám Tobě Bože za všecka moje trápení a prosím Tebe, abys ještě více utrpení na
mne seslati ráčil, pakliže to jest vůle Tvá svatá; nebot přeji sobě od Tebe býti
zarmoucen, ale ne ušetřen, protože největší útěcha má na “zemi spočívá v tom vě
domí, že Tvou svatou vůli vyplňuji.“ *)

Docela jinak smýšlejí nyní mnozí křesťané; nebot si žádají, aby se jim
vždycky dobře na světě vedlo, i aby se všecko tak dělo, jak oni sami chtějí, ne ale
jak to Bůh chce, i jak on to řídí a dopouští. Tacíto lidé jsou náramně zpozdilí a
nemoudří; onit uvalují na sebe tím, že se proti vůli Boží zpouzejí, veliké neštěstí..
Jistá matka, ——tak se čte v jedné poučlivé knize — měla jen jediné dítě a to
synáčka. Jedenkráte padlo to dítě do nemoci, která byla čím dál tím horší a dalo
se již souditi, že není pomoci, — že dítě musí umříti. Matka byla plna ouzkosti
a zoufalství, ano když se nemoc dítěte patrně k smrti klonila, byla jako zběsilá a
ztřeštěná; nebot jí bylo její dítě inilejší, nežli celý svět a nežli — sám Bůh. Tak
se často lidé, zvlášt ti vznešenější dopouštějí modlářství při svých dětech. Když
pastýř duchovní o tom byl uslyšel, šel tam do příbytku. aby tu matku potěšil a ji
k odevzdání se do vůle Boží povzbudil; než všecko bylo marné. Duchovní pravil,
že láska k dětem, ač od Boha do srdcí rodičů vštípena, jen do jisté míry zůstává
ctností a zásluhou; jak ale onu míru převýší, že se stává hříchem a že Boha uráží.
Ani to neprospělo. Tedy vynasnažil se kněz, o to pokusiti se ještě na jinší spůsob.
Stoje tu u lůžka dítěte na smrt nemocného, počal se modliti na hlas, více k vůli
matce, než k vůli dítěti a mezi jiným pravil také: „Pane Bože! je-li to vůle Tvá,
daruj tomuto dítěte, život a zdraví.“ Matka uslyševši tato slova, zařvala jako divá,
řkouc: „Ne, je-ii to vůle Tvá; to nemohu vystát. Musí to býti vůle jeho, ont mi
nesmí nechat dítě moje zemříti.“ Pau farář zhrozil se těchto strašlivých slov a
odešel domů. A ai kdožby si to byl pomyslil, že dítě se pozdraví! Ono vyvázlo
z nebezpečenství smrti a matka měla z toho náramnou radost; nebot bylo dítě její
zdravo a rostlo. Ono rostlo a dospělo již na jinocha a bylo sesíleno nejen v těle,

*) Mehlerovypříklady,“díl IL;
Žár
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ale také v zlomyslnosti a prostopášnosti, — toto dítě. které matka nechtěla se vší
mocí nechat zemříti. I dělal tento jinoch matce rok po roce vždy větší a větší
mrzutost a hanbu, též jí spůsobil mnoho trpkých starostí a bolestí, které jí srdce
užíraly. Že'ale jest žena trpělivá a vytrvanlivá, tedy tato matka všecko přetrpěla,
až pak naposledy i toho se dočkala, že se její syn dopustil hrdelního zločinu, a že
byl na smrt odsouzen. U prostřed zástupu lidí byl na popraviště veden a tam
v rukou katových dokončil hanebný a bohaprázdný život svůj. Nechci v tajemných
soudech Božích zde hloubati a mudrovati; nebo takovýmto mudráckým myšlenkám
vede se jako muškám, které okolo plamínku poletují; onyt se v něm popálí. Toto
ale pravím: „Nezpouzej se nikdy křest'ane a křestanko! protivůli Boží ani hříšnými
řečmi, ani hříšným vzdorováním, nebot by'mohl Bůh snadno dopustiti, že by se ti
vyplnila vůle tvá; to ale bývá hrozným neštěstím pro lidi.“ Pročež já říkávám a
i ty vždycky říkávej: „Bud vůle Tvá o Pane, jak na nebi, tak i na zemi.“ (Kalen—
dář pro čas a věčnost.) Zcela a upřímně podrobuj se ve všem vůli nebeského Otce
svého a při tom často říkej: „Moudré jest řízení Tvé o Bože! Spravedlivé a pravé
jsou cesty Tvé Králi věkůvl“ (Zjev. 15, 3.) Spojím vůli svou 9 vůlí Boží tak,
abych vedle vůle Boží jiné vůle neměl a pak nic zlého pro mne ve světě nestává.

O jak blaze byloby na světě, kdyby se lidé učili náležitě znáti vůli Boží;
avšak netoliko učiti, alebrž kdyby se i vynasnažovali, aby se vždy ve všem podro
bili vůli Boží, aby dle přikázaní Božích ve všem se spravovali. Ale tu to vadí a
v tom vězí příčina záhuby pro blaho lidské. — Jistý nábožný muž vypravuje takto:
„Jednoho času, právě na letním dnu, sestupoval jsem večer s návrší vysokého,
lesem porostlého, dolů do údolí příjemného a rozsáhlého. — Nade mnou na té stráni,
odkud jsem přicházel, vypínaly se stinné jedle a buky, dole pode mnou rozprostíraly
se světlozelené louky a pastviny a křištalové potůčky hrčely a bublaly sem tam
v toku svém se vinouce a pospíchajíce k velkému potoku, okolo něhož na obou
břehách hustě se řadily štíhlé olše a topoly. Také bylo viděti ovocné stromy a
vinné révy s bujným lupením. Ve vzdálí na protější straně pásl mladík stádo krav
a při tom si zpíval vesele a tak zvučně, že se to daleko od lesů rozléhalo. Tichý,
teplý větřík vanul s kopců, zahrával si listím stromovým a roznášel líbeznou vůni
květin po krajině, nad nížto se klenula modrojasná obloha. Po této plavaly sem
tam malé. skvělé obláčky. jako tiší andílkové ve stříbrném rouchu zlatě lemovaném.
Bylo mi také slyšeti veselé bzučení komárů a brouků, též bylo mi slyšeti, kterak
v zeleném houští leckterý pták ještě švitoří, aneb známou svou melodii odzpěvuje.
Domy a chalupy stály v tom rozkošném údolí hustě podle potoku, ale některé stály
i dále na stráni. Na bílých stěnách a sklech v oknech odrážela se jasná záře slunce
k západu se klonícího, tak mile, jakoby samý toliko mír nebeský přebýval pod
střechami těmito. Bylt to den letní, krásný a přeutěšený-. — Ale jako někdy na
podzim zrána vystupují šedé mlhy a brzo celé nebe zakaboňují, podobně vystupo
valy z hloubi duše mé šeré a těžké myšlénky, když jsem se na to líbezné a roz
sáhlé údolí, a na ten pozemský ráj chvíli z návrší díval. Dobře jsem totiž věděl,
jak to s těmi lidmi v tom údolí bydlícími vyhlíží. Veliká nouze a chudoba tíží
tyto lidi; nebot mnozí po několik neděl ani chleba neuvidí, a mnozí pro zedralý
oděv svůj ani do kostela nemohou jíti, bytby třeba chtěli, a pak jejich děti vy
padají bledé & vyzáblé, jako po nemoci. Tedy panuje mezi těmi obyvateli bída a
nouze náramná. Kdybys tam ale příteli, i všedního dne někdy sel okolo krčmy
neb vinopalny, uslyšel bys hlukot mužů a chasníků zhejralých. Odkud pak berou
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tito peníze a kterak k ním přicházejí? To sám nevím zevrubně. Povídá se, že se
tam mnozí znají výborně v křádeži a mnozí berou dříví z lesů, ne snad jen ku své
potřebě, nýbrž oni je prodávají, aby měli nač pít a hejřit. V neděli tu bys teprv
uviděl, jaké obžerství tam provozují, až hanba. Při tom bouří jako divá zvěř, rvou
se mezi sebou, klejou, sklenicemi tlukou. stolice lámou a často jeden druhého
poraní a skrvácí.

Druhého dne na to jdou na úřad a chtějí zkoušeti tu drahou papírovou
pravomocnost (advokátů), která mnohdy nevede k ničemu a jen lidi hloub do dluhů
uvrhuje. Jinak ještě vyhlíží to smutně v té dědině mezi obyvately. Do chrámu
nepřicházejí a 0 služby Boží nestojí. Tedy mnozí z nich vědí tak málo o Pánu
Ježíši, a znají málo blahodatné jeho učení, jako pohané a divochové v Africe.
Mnozí také žijí pospolitě na hříšný, nedovolený spůsob, pášíce nečisté a mrzké věci,
a mnozí dovolují si dost hanebností a prostopášností. — Kde tedy Boží příroda
jest tak rozkošná, tak čarokrásná, a se takřka na člověka usmívá, tam tráví lidé,
jsouce pití, obžerství a nečistotě oddáni, život ohavný a bídný. O Bože! což pak
vládneš toliko v povětří, toliko v rostlinstvu, živočišstvu a ve vodách? — Což
pak jest člověk tvorem tak zlým a tak opovrženým, jakoby ho země a nebe ne
chtěly, jakoby ho od sebe zavrhovaly? Jak to a proč to? To proto, že se lidé
zúmyslně od Boha odvracují, že nejsvětější jeho vůli ani znáti, ba ani slyšeti ne
chtějí a že ji, bytby ji třeba dobře znali, vykonávati nechtějí. Takovýmto spůsobem
zahrabávají sobě lidé sami cestu k pravé blaženosti a k Božímu království. Bůh,
Otec přelaskavý, sesýlá arci na'lidi všeliká soužení a protivenství, aby se totiž
pamatovali a sebe neuvrhovali svévolně do záhuby. Než mnoho jest starostí, mnoho
bíd a trápení, které si lidé sami mezi sebou dělají. Nepřicházít' to od Boha, alebrž
od lidí, že častokráte v rodinách a v osadách bývá tolik chudoby a bídy, tolik
svárů, mrzutostí a hanby, tolik neřestí a nepravostí.

Člověku dána jest svobodná vůle; ont jest tvorem svobodným, ale v pří
rodě musí všecko jíti dle jistých zákonů od Boha daných, tak že žádná věc a žádný
nerozumný tvor nemůže jináče dělati, než jak to Stvořitel světa určil a ustanovil.
Pro tu příčinu jest v přírodě všecko krásné a pravidelné, všecko utěšené a ladné.
'Avšak mezi námi lidmi mohlo by to býti mnohem krásnější, veselejší a utěšenější,
kdyby totiž jedenkaždý z nás chtěl se rád a věrně říditi podle vůle Boží ve všech
myšleních, řečích a skutcích svých, ano kdyby každý se chtěl říditi desíti Božími
přikázaními a dvěma přikázaními lásky a patero přikázaními církve Kristovy.
Ale v tom vězí ta příčina všeho neštěstí, že totiž lidé chtějí raději tak jednati a
tak činiti, jak Bůh to nechce, ne jak to chce. To jest to ďábelské semeno v srdcích
lidských a to již mnohých bíd a strastí zde na zemi zplodilo a mnoho zlého na—
tropilo.

Ach co jest člověk?! Jest to nádoba zlomyslností, odbujnosti a marnivosti.
Jest on jako mravenec po této zemi se plazící, jako vyvrhel z nebeského ráje a
přece se pýchou vypíná, mnoho na sobě a na svých činech si zakládá a v sebe
i v svůj rozum docela důvěřuje. Kterak pak se můžeš o člověče vypínati a se zpou
zeti proti nejsvětější vůli Pána a dobrodince svého? Kterak můžeš svévolným býti
a přikázaní Boží přestupovati? Není-li to od tebe náramná zaslepenost a téměř
bláznovství, když to chceš jinak míti, aneb chceš to jinak činiti, nežli to chce ten
všemohoucí Pán, ten Král nebe a země, v jehož moci jsme všickni, a od něhož do
cela závisíme teď i na vždycky? Ale to jest ta zlomyslnost a převrácenost při nás
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lidech, že vůli Boží nechceme ani poznati, nic ani slyšeti a tím méně ji plniti.
Líbezná, spasitelná a blahodatná jest vůle Boží zajisté; ale mnozí lidé se proti ní
zpírají a nad to ještě zuří a bouří proti těm, kteřížto dle povolání svého zavázáni
jsou, vůli Boží všem lidem oznamovati a jich povzbuzovati, aby věrně a bedlivě
ostříhali zákon Páně.

Pročež se také stává, že ožralci a podvodníci, že veřejní a tajní smilníci a
chlípníci, pak ta daremná lůza jak ze stavu sprostého tak i zpanštilého na duchovní
stav hanu kydají, ačkoliv jim tento v ničem neublížil, a že duchovní stav za zby
tečný aneb za překážku nové osvěty a lidské svobody pokládají. Ale kdokoliv stav
kněžský nenávidí a jím pohrdá, dává o sobě patrné svědectví, že jest člověk srdce
zkaženého a dábelského; nebot Kristus Syn Boží byl také knězem a on sám byl
zakladatelem stavu kněžského. Pastýř duchovní jest povolán a k tomu ustanoven,
aby vůli Boží lidem oznamoval a hlásal; ale daremný člověk nenávidí vůli Boží a
když se mu tato oznamuje, neb když se mu zákon Boží na pamět uvádí, tehdáž
cítí v sobě výčitky a proto zlobí se. Takovému jest kněz, tento hlásatel vůle Boží,
— osobou protivnou a nenáviděnou. Tak to od jakživa bývalo a vždy se více neb méně
naplňuje, co napsal apoštol Páně, svatý Pavel: „Bude čas, když lidé zdravého učení
nebudou snášeti, ale polle svých vlastních žádostí shromáždovati budou sobě mistry
majíce svrablavé uši. A od pravdy zajisté sluch odvrátí a k básním se obrátí“
(II. Timot. 4, 3.) Tak jest a bývalo to dříve. Královské veličenstvo Herodes a
Herodias, vysloužilý rada Annáš a jeho zeť Kaifáš, — pak farizeové a zákoníci; ti
vznešenější městané z Jerusaléma, z Nazaretu, z Kafarnaum a jiných měst, —
všickni tito lidé náramně se zlobili a se vztekali, když jim byla svatá pravda hlá
sána a když jim bylo připomínáno, co jest jejich povinností a co jim Bůh přikazuje.
Mnozí měli arci za to, že když zevnitř něco dobrého vykonávají, že se dle vůle
Boží již řídějí a že jsou spravedlivi; než oni byli pokrytci. I ted mezi námi kře
stany jest mnoho domněle spravedlivých, mnoho pokrytců, mnoho nadutých svobodo
věrců, pak mnoho i takových, kteří sice poslouchají pravdu Boží a přikázaní Boží,
ale plniti je nechtějí. Tedy skutek utek. Tu platí to, co Bůh skrze proroka Eze
chiela praví: „I zvědí, že já jsem Hospodin, když učiním zem jejich zpuštěnou a
pustou pro všecky ohavnosti jejich, kteréž páchali. — A přicházejí k tobě, jakoby
vcházel lid a sedí před tebou, jakoby byl poslušný a dobrý lid můj a poslouchají
řečí tvých a nečiní jich; neb v píseň úst svých obracejí je a lakomství svého ná—
sleduje srdce jejich.“ (Ezech. 33, 29. a 31.)

Mnozí křestaué mají nyní srdce tak převrácená a skažená, že si již z ni—
čeho nic nedělají. Ačkoliv své zlé a hříšné skutky poznávají, ačkoliv vědí, Že Boha
velice urážejí, přece se nenapravují. Měli by sloužiti a se klaněti Bohu, Pánu nej—
vyššímu, ale oni slouží modlám světa, totiž: nádheře, pýše, lakomství, podvodu, ne
spravedlnosti, nečistotě, obžerství atd. „Tím-liž se odplacuješ Hospodinu lide bláz—
nivý a nemoudrý? zdaliž on není Otec tvůj, kterýž vládne tebou, a stvořil tebe ?“
(V. Mojž. 32, 6.) — Avšak vůle Boží zůstává stálá, nezměuitelná a kteříkoliv ne
chtějí se podle ní spravovati, i kteříkoliv se odvracují a uší svých zacpávají, aby
ji nemuseli slyšeti, ti všickni proti sobě a spasení svému jednají a hrozné tresty
na sebe uvalují. Běda těm, kteří zákon Boží potupují, neb na něj nedbají. „Blaho
slavený muž, který se bojí Hospodina a který v přikázaních jeho chtiv bude ná
ramně .. . Roh jeho vyvýšen bude v slávě. Hříšuík uzří a hněvati se bude, zuby
svými skřípěti a chřadnouti bude.“ (Žalm III.) „Nepovstanou bezbožní v soudu,
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ani hříšníci v radě spravedlivých; ale cesta bezbožných zahyne.“ (Žalm l.) — Bůh
nemluvil nikdy nadarmo, i ani ted nemluví. „Slovo z úst jeho vycházející nikdy
není prázdné, nikdy bez účinků,“ dí prorok Isaiáš (55, 10—11). Nikdo si ne
mysli, že se to jen tak ze svatého písma nám na mysl uvádí a od knězů nám
vykládá. Mocná jsou slova Hospodina Boha všemohoucího a nevyvratné' jsou též
výhružky jeho. On nenechá bez trestu těch, kteří přestupují vůli jeho, přikázání
jeho. On by přestal býti Bohem, kdyby „hříšníků netrestal a spravedlnost svou ne—
ukázal. Pročež o křestane, o křestanko! „Boha se boj, přikázání jeho zachovej;
nebo to jest, co se každého týká.“ (Kazat. 12.)

Nyní bud pozorliv na to, co Bůh, věčná pravda, mluvil a co se jednoho
každého z nás týká. Tak to stojí v písmě svatém: „Navrátí se Hospodin, aby se
radoval nad tebou ve všech dobrých věcech, jakož se radoval nad otci tvými, jestliže
budeš poslouchati hlasu Hospodina Boha svého, a budeš-li ostříhati přikázaní jeho
a posvátných řádů, kteříž v tomto zákoně napsány jsou, a nevrátíš-li se k Hospo
dinu Bohu svému s celým srdcem svým a s celou duší svou. — Přikázaní toto,
kteréž já přikazuji tobě dnes, není nad tebou, ani daleko položeno, ani na nebi po
staveno, abys mohl říci: Kdo z nás může do nebe vstoupiti, aby snesl je k nám,
a abychom slyšeli je a skutkem plnili? Ale velmi blízko jest tebe řeč (přikázaní),
v ústech tvých a v srdci tvém, abys činil ji Znamenej, že jsem dnes předložil
před obličejem tvým život a dobré a naproti tomusmrt a zlé, abys miloval Hospo
dina Boha svého a chodil po cestách jeho i obyčejů posvátných i soudů, a živ byl
a aby rozmnožil tebe a požehnal tobě .. .. Jestliže pak odvrátí se srdce tvé a ne
budeš chtíti poslouchati a bludem jsa oklamán klaněti se budeš bohům cizím a
sloužiti jim (jako nyní nevěře, rozumářství, rozkošnictví, chlípnosti, nespravedlnosti),
předpovídám tobě dnes, že zahyneš a za malý čas zůstaneš v zemi. Svědky vzývám
dnes nebe i zemi, že jsem předložil vám život i smrt, požehnání i zlořečení. Vy

.voliž sobě tedy život, abys i ty živ byl i símě tvé a miloval Hospodina Boha svého
a poslouchal hlasu jeho a přidržel se ho; nebo on jest život tvůj a dlouhost dnů
tvých.“ —- (V. kniha Mojž. 30, 9.)

Dobře uvažuj křestane tato slova a věz, že máš na vůli, milovati Boha
svého a jej poslouchati, anebo od něho se odvrátiti a ho neposlouchati. Ale zvol si
cestu dobrou, zvol si život a požehnání, řid se ve všem dle vůle Boží a plň při
kázaní Pána'svého nejdobrotivějšího. „Skládej poklad svůj v přikázaních Nejvyššího
a. prospěje tobě více, nežli zlato.“ (Eklesias. 29, 14.) — Nedbej na těžká proti
venství a soužení tohoto světa, alebrž hledě do budoucnosti těš se na krásný pří
bytek Otce svého nebeského. Taur v nebesích život věčný jest poklad nade všecky
poklady, jest odpočinutí bez omrzení, svoboda bez otroctví, bezpečnost beze strachu,
radost bez proměny, sytost bez zošklivení; a nade všecko jiné nejpokojnější, blaho
slavené vidění Boha, líbezné jeho požívání, milostné s ním sjednocení! Není ani
k vyslovení, jaký jest život spravedlivých na nebi. Ani oko nevidělo, ani nebo ne
slyšelo, ani na srdce lidské nevstoupilo, co Bůh připravil těm, kteří jej milují (a
svatá jeho přikázaní zachovávají.) (I. Korint. 2, $).) Považ tedy, oč se hříšníci, jenžto
vůlí Boží pohrdají a zle činí, připravují! V pravdě oni nesmírně mnoho tratí a
hrozná to jest ztráta, nebeské království ztratiti. Veliké a nevyslovné jest to ne
štěstí, z říše nebeské, z věčné blaženosti vyvrženu & od tváře Boží na věky od
loučenu býti.

Příteli! spomíncj často na tu nebeskou blaženost, na ten věčný ráj všech
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svatých a vyvolených Božích! Vynakládej všecky síly a mohutnosti duše své na
to, abys sobě zasloažil království nebeské, které jest korunou vítězství po dobrém
zde boji, a které jest věčná odplata za dobré skutky a za plnění vůle Boží! —

Který křestan Boha svého nade všecko miluje a všude na něho pamatuje,
ten se nedá ve světě pomásti, ničím k zlému svésti. Jsa přesvědčen, že mu jest
nesmírná odplata na věčnosti připravena, plní rád vůli Boží i touží stále po Bohu
co po svém nejmilejším pokladu a co po jediném pramenu vší útěchy a všeho blaho
slavenství. Ano on se vynasnažuje, aby—ten, který jeho duši stvořil a jako z ruky
své vypustil, opět vztáhl ruku svou a ji k sobě přijal. Slyš o tom zde podobenství:
„Noe vypustil z korábu holubicí, kterážto, když nenalezla nikde místa, kam by se
posadila, nazpět letěla. Noe vztáhl ruku svou a vzal ji k sobě. Na to vypustil
krkavce a ten nalezl hned, kam by se mohl posaditi. Posadil se na smrdutá těla,
která po vodě plavala. Na těch seděl, na těch se krmil a nenavrátil se více do
korábu k tomu, od něhož byl vyslán.“ O duše křestanská! komu medle chceš býti
podobna, této holubicí, aneb tomu černému krkavci? Hle tys vyšla z ruky Boží a
Bůh poslal tebe jako do potopy tohoto světa. Jsi-li podobna krkavci, tedy se
usadíš na smrdutých mrtvých tělech, totiž na pošetilých marnostech světských a

- necháš si chutnati i nenavrátíš se více k tomu, který tebe stvořil a tebe na zem
vyslal. Nechala bys mu ráda třeba nebe, kdybys jen mohla zde na zemi věčně
zůstati. — Jsi-li ale holubicí podobná, tedy nenalezneš nikde na zemi pravého od
počinutí a potěšení a budeš ustavičně toužiti po tom, který tebe stvořil a tebe
z ruky své jako vypustil. — Milý křestane! má.-li pak duše tvá takovýto dobrý
let, takovéto upřímné toužení? Má-li, tedy se nedá tak snadno pomásti, nedá se
poutati na věci marné a pošetile tohoto světa, nýbrž bude vždycky na Boha a na
věčnost mysliti a o to pečovati, aby přikázaní Boží věrně ostříhala, — aby se dle
vůle Boží řídila. Bůh pak vztáhne ruku svou a vezme ji k sobě. Onat u něho na
lezá odpočinutí a pokoje věčného!! _

Vím křestane! že bys rád k Bohu do nebe přišel. Ale ty řekneš: „Nebe
jest vysoko a kdo dá duši mé křídla a kdo jí ukáže cestu, kterou by se tam měla
ubírati?“ Na to ti ještě odpovím takto: „Chod pilně na kázaní a na cvičení, čítej
často v dobrých křesťanských knihách, ptej se často svědomí svého, poohledni se po
těch nejpobožnějších lidech v osadě své a vezmi si z nich příklad! Každého dne
ráno učiň u sebe pevné předsevzetí, že se chceš dle poznalé vůle Boží říditi a
u večer zpytuj svědomí své, zdaliž jsi tak činil. Pak posilňuj mdlou vůli svou

'modlením a svatými svátostmi. Takto ti bude plnění vůle Boží přicházeti vždy
lehčí a líbeznější, a konečně stane se, že se od ní nikdy neuchýlíš, i bytby ani
nebe, ani pekla nebylo.“ Záleží všecko na tom, zdaliž jsi vůli Boží zde konal, nebot
psáno jest: „Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane! vejde do království nebeského,
ale jen ten, kdo činí vůli Otce mého, kterýž na nebesích jest.“ (Mat. 7, 21.)

„Plniti vůli Otce, kterýž v nebesích jest,“ tot zákon obecný, kterýž panuje
u veškeré říše tvorstva. Zákon tento plní duchové nebeští, klaníce se Bohu, Otci
nebes a čekajíce na pokynutí jeho. Jej plní nesmírná tělesa na obloze nebeské,
ono nesčíslné množství hvězd, kteréž na pokynutí jeho v nesmírných prostorách ne
beských konají své dráhy, aniž se odšinují od vykázané cesty své. A člověk, onen
červíček, chtěl by se zpečovati jej plniti? Všemohoucí velí dnu: a on se objevuje;
kyne noci: a ona nastává; on káže ročním časům: a oni ho poslouchají. On činí
bouře posly svými a blesky služebníky svými. A člověk smělby, jediný mezi to
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likerými tvory, protiviti se vůli Boží bez trestů? Nikoliv! To se nestane, aby po—
hrdač vůli Boží měl účastenství království Božího. Aneb měl by Bůh odbujníka,
rušitele pořádku, pokoje a svornosti přijmouti do království svého? Kde lze nalézti
říši pozemskou, do nížto by se přijímali buřiči, nepřátelé zákona a veřejného blaho
bytu? A co nemá místa v říši pozemské, mělo by se díti v říši nebeské? —
O křestane! plň vůli Boha Otce, Otce to mocného a velebného, Otce spravedlivého
a svatého. Boj se hřešiti před obličejem jeho. Počátek moudrosti jest bázeň Boží.

Chleb náš vezdejší del nám dnes.
(Čtvrtá prosba.)

„Bůh dává všem hojně . . . . Každý dar dokonalý & hůry setupuje od
Otce evětel“. Jak. 1, 5 a 17.

Pro tělo potřebujeme pokrm, nápoj. oděv, obydlí, zdraví. To všecko jmenuje
me chleb náš vezdejší, o nějžto v čtvrté prosbě prosíme. Svatý Ludvík z Granady
povídá: „Jsouli děti hladovy, tedy prosí hlasem tak žalostivým, že srdce otcovo
obměkčí, a otec jim hned chleba udělí.“ — Jelikož srdce otce pozemského bývá,
prosbami dítek- mocně pohnuto, nestane se to takéu laskavého Otce nebeského. když
totiž k němu voláme úpěnlivým hlasem a jej stále prosíme o tělesné potřeby?
„Dobrotivý jest Hospodin k všechněm a slitování jeho na všecky tvory jeho“.
(Žalm 144) —

Dejme tomu příteli! že by bylo tuze draho a ty bys měl dvě, tři, neb více
dítek a měl toliko jeden bochník chleba, kterakbys to udělal s podílením? Dítky
stojící okolo tebe mají oči uplakané, i pozdvihují slabých rukou svých k tobě a
prosebně volají: „Tatinku, maminko! dejte mi také, dejte mi jen malý kousek,
vždyt mám hrozný hladl“ Pověz mi: Mohl bys na bledou tvář milého dítěte svého
necitně pohlédnouti a ouzkostlivé naříkání jeho lhostejně poslouchati? Mohl bys
lhostejuě bez pohnutí srdce kus chleba si ukrojiti, sám ho snisti a ostatní zbytek
do truhly na zejtřek si uschovati a dětem svým ničeho nedati? Mohl bys na to
patřiti, kterak dítě tvé, —- jenž nemá žádného na světě, leč tebe, — jde ke stěně,
hlavu svou tam sklopí a hořce pláče, tak že to jest až venku před stavením sly
šeti; protože ani sám otec, ani matkanechce se nad ním smilovati, nechce mu ni
čeho poskytnouti? —

Mohl bys to tak příteli udělati? Tot bys zajisté neudělal! Tedy považ, že
Bůh, Otec náš, má srdce outrpné a laskavé, že on jest Pán dobrotivý a milosrdný,
nebo jestliže rodičům vštípil do srdce velikou lásku k dětem, nebudeli míti on sám
srdce nejvýš laskavé a dobrotivé? Neřekl-li: „Bytby se i matka zapomněla nad
dítětem svým, já se nad tebou nezapomenu.“ (Isai. 49, 15). Aneb-li se domníváš,
že jest Bůh arci dobrotivý a laskavý, ale že nemůže všem dávati, všem pomáhati;
protože nás jich jest tuze mnoho a tedy že mnohem více lidí stvořil, nežli může
uživiti? Člověče! něco takového o Bohu si mysliti, bylo by zpozdilé a rouhavé;
vždyt jest Bůh všemohoucí Pán a nic mu není nemožného!

V starém Zákoně (III. kn. Králov. 17, 9) čteme, že prorok Eliáš, jemuž
na poušti nosili krkavci chleb a maso z rozkazu Božího, šel do Sarefty Sydonské a
když přišel k bráně, ukázala se mu žena sbírající dříví. I zavolal ji a řekl jí:
„Dej mi trochu vody \: nádobě, abych se napil.“ A když ona šla, aby ji přinesla,
volal za ní: „Přínos mi také kousek chleba v ruce své.“ Kterážto odpověděla: „Živt
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jest Hospodin Bůh tvůj, že nemám žádného chleba, jedině maličko mouky v nádobě
a maličko oleje v lahvičce; hle sbírám dvě dřevě, abych šla a udělala to sobě asynu
svému, abychom snědouce to zemřeli.“ Eliáš jí řekl: „Neboj se, ale jdia učiň tak,
jakž jsi řekla; avšak mně nejprv udělej z té mouky malý podpopelný chleb apřines
ke mně. Toto zajisté praví Hospodin, Bůh Israelský: „Neubude mouky v nádobě,
ani oleje v lahvici té až do toho dne, kdyžto dá Hospodin déšt na zemi.“ Kte
rážto šla a učinila podlé slova Eliášova a jedl on a jedla ona idům její, a od toho
dne v nádobě mouky neubývalo, ani v lahvičce oleje umenšeno jest vedle slova Ho
spodinova, kteréž byl mluvil skrze Eliáše. — Tu ale mi příteli! namítneš a řek
neš: „Takové divy Bůh ted nečiní.“ Ai poslyš jen, co praví sv. Augustin: „Ježíš
Kristus nasytil pět tisíc hladových lidí pěti chleby a dvěma rybičkami a to byl zá
zrak veliký; avšak není-li to posud patrný div a zázrak, že Bůh mnoho milionů
lidí a jiných tvorů každodenně nasycuje?“ — I kterak se to děje? Kde jest ta
nádoba, z které se beře a nikdy neubývá? Kde jest ta lahvice, z které olej a vše
liká tučnost nám teče a přece v ní neubývá? Kde ta zásobárna, která vystačuje
pro všecky lidi na světě & budoucně též pro všecky jejich děti a potomky? Hle to
jest tato země, na které bydlíme. Onat má tu podivnou vlastnost, že každého roku
dává mnohonásobně nazpět, co se jí bylo v čas setí svěřilo. Ona jest jako tajemná,
divotvorná továrna, v nížto se přede, tká, vaří, distiluje; v nížto všeliké potřebné
věci se připravují a vyrábějí. Na této naší zemi žije okolo 1200 milionů lidí,kteří
běhají a se namahají; nebot všickni chtějí jisti, z většího dílu třikrát za den, všickni
chtějí býti podlé těla zaopatření. A nemusíš míti příteli žádného strachu, žeby snad
lidé nedostali, čeho potřebují, a ani se nedomýšlej, že se snad na tebe zapomene,
neb že se tobě nedostane. Jen slyš, kterak tebe a nás všecky Syn Boží těší i kte
rak nás poučuje řka: „Nepečujte — (totiž málomyslně) — o život svůj, co byste
jedli, ani o tělo své, čím byste se odívali. Hledte na ptacto nebeské, žet nesejí,
ani žnou, ani shromažďují do stodol a Otec náš nebeský krmí je. A zdaliž vy dražší
nejste, nežli oni? Považte pak kvítí polního, kterak roste, nepracuje, ani přede.
Pravím pak vám, že ani Šalomoun ve vší slávě své tak odín nebyl, jako jedno z
nich.“ (Mat. &) Ejhle, o ptactvo nebeské, o kvítí polní a o všecko tvorstvo stará
se Bůh a o tebe člověče, jenž jsi k obrazu Božímu stvořen, nestaral by se? Což
máš k Bohu, Otci svému, tak malou víru, že se obáváš, zdaliž budeš oděvem a po
krmem vždy budoucně zaopatřen, vždy od hladu a nouze ušetřen? Ale ty se často
kormoutíš na mysli své, často naříkáš a s tebou mnozí jiní, nebot pravíš: „Ve světě
to není dobře rozděleno. Mnoho jest rodin, které mají nouzi a nedostatek. Mně
také leccos sužuje. Dětí mám nezaopatřené, dluhy mne tíží & výdělek jest špatný a.
vydání mám mnohé.“ —

O tom ti dám zde následující vysvětlení. Máš-li nedostatek, bývá toho snad
ta příčina, že pilně a patřičně nepracuješ. „Kdo nepracuje, at neií“, dí sv. Pavel.
Možná také, že neděle a svátky patřičně nesvětíš a tím od sebe požehnání Boží od—
vracuješ.“ Nebo to děláš tak, jako mnozí, kteří v neděli pracují a pak modrý pon
dělí světí, to jest oni hejří. Aneb ty jsi nemotorným, děláš zbytečné vydání na
skvostnou stravu, na šatstvo a na šperky; tím padáš do dluhu a uvaluješ na sebe
těžké a zbytečné starosti. Ale ještě něco bývá příčinou, proč nouze a nedostatek
nechce od tebe odstoupiti, ačkoliv jsi pracovitým, šetrným a při všem opatrným. Ty
totiž se spoleháš sám na sebe, na své schopnosti, na své umění, ale ne na Boha. Ty
se nechceš s Bohem spolčiti, nechceš jej. při svém řemesle, obchodu aneb podnikání za
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pomoc a za požehnání prositi. Ano ty a mnozí jiní nedoufají v Pána Boha, nehle
dají pomoc u něho, ale spíše u lidí. Věz, co král David praví: „Lépe jest doufati
v Hospodina, nežli doufati v člověka; lépe jest naději míti v Heepodinu, nežli naději
skládati v knížatech“ (Žalm 117, 8). Mnozí se koří, plazí, žebrají a skuhrají před tím
neb oným pánem, jen aby se něčeho doprosili a konečně bývají předce oslyšeni, aneb
se musejí uspokojiti s plachými sliby. Aby se ale na Boha, na tohoto bohatého a
všemohoucího Pána prosebně obrátili, to nechtějí. Docela na něho zapomínají, jako
by ho nebylo ani ve světě neb jakoby to nebylo ani pravda, že všecko závisí pouze
od něho. Jistě stává se jim dobře, že nouzi trpí. Proč nechtějí Boha vzývati, proč
nechtějí k němu se každodenně modliti a jej o chleb a o všeliké potřeby stále pro
siti? Kristus Pán praví: „Budete—lizač prositi Otce ve jmemu mém, dát vám.“
(Jan 16, 23). „Proste a bude vám dáno . . . Kdo pak z vás bude prositi za chléb
zda-li kámen dá jemu? . . . Jestliže tedy vy; zlí jsouce, umíte dobré dary dávati
synům svým, čím více Otec váš nebeský dá ducha dobrého těm, kteří 'ho prosí-“
(Luk. 11, 9). -Slušno jest, abychom Pána Boha o všecko prosili, na něho se usta
vičně obraceli a na něho jako doléhali.

Ty ale snad, příteli, se svou prosbou k tomu neb onomu pánovi se obracíš
a k němu často přicházíš, také snad písemné žádosti své sem tam zasýláš, třeba
až na zemský neb říšský sněm; a ti páni poslanci radí se a pak rozhodnou: „K
dennímu pořádku;“ to jest po česku: „Tvá žádost, která tolik a tolik zlatých za
kolky a za napsání stála, dá se na stranu.“ Aneb ti páni poslanci usnesou se na
tom, že tvou žádost chtějí podporovat i zašlou ji k ministerstvu, které se pak roz
mejšlí, máli se to povolit, čili ne. -— Tak ale nejedná Bůh s prosbami a s žádost
mi našimi. On nad nimi nerozhoduje k žádnému dennímu pořádku, aniž má zapotřebí,
někomu je odporoučet; nebot on si sám všecku moc pro sebe ponechal. Tedy se
můžeš zrovna k Pánu Bohu bez vší písemnosti obrátiti, a u něho zaklepati, totiž
modlitbou dobrou a náležitou, i nepotřebuješ dlouho čekati, jako u velkých pánů,
ani na slova a _titule dlouho se rozmýšleti. K Bohu se můžeš kdykoliv přihlásiti,
jemu neuděláš nikdy obtíž a nepohodlí, neb on dává audienci ve dne i v noci od
věčnosti k věčnosti. a to všudy, doma, na poli, v dílně, v lese, na kopci i na cestě.
A když tebe noční dobou starosti trápí, neb tebe ze spaní probouzí, tu stojí Bůh
u tvé postele a čeká již na to, abys mu záležitost srdce svého a potřeby své před
nášel a mu je odporoučel. Ano již dříve, nežli jsi procitnul, hleděl on na tebe ou
trpně, tak jako matka hledí na nemocné dítě své, když bylo na chvílku usnulo. Dů
věřuj se tedy v Boha Otce svého, pros jej srdečně a ustavičně. Tak on tomu chce,
ano on chce, abychom jemu všecky potřeby své stále přednášeli a ho prosili kaž
dého dne. Proto stojí v Otčenáši: „Dej nám dnes,“ to jest: „Uděl nám, čeho dnes
potřebujeme a zejtra chceme Tebe opět prositi.“

To slovo: „dnes“ připomíná nám, že jsme lidé smrtelní a tedy že nevíme,
zdaliž dnešní den není posledním dnem života našeho. Pro tu přičinil nemáme pro
siti o veliké statky a. o bohatsví, ani nemáme býti příliš pečlivi o zejtřejší den
aneb o budoucí dni. Jestliže budeme každého dne Boha prositi, jej ctíti, milovati
& při tom pracovati, jistě vždycky obdržíme, čeho máme zapotřebí. Nic není zpo
zdilejšího, jako to, když člověk ouzkostlivě do budoucnosti hledí a jsa příliš pečliv
o své živobytí, shromážduje peníze a zboží, aby mohl býti bez starostí ohledně bu
doucnosti. O jak často bývá takový člověk oklamán. „Vy, teříž říkáte: „Zejtra
půjdeme do onoho města a budeme tam přes celý rok a budeme kupčiti a něco zí
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skáme,-nevíte co zejtra bude. Nebo co jest život vaší—'“ Tak zaznamenáno jest v
listu sv. Jakuba (4, 13).' Sám Spasitel náš ukazuje uám zpozdilost lidí těch, kte
řížto nemyslíce na dnes, nýbrž na budoucnost, příliš shromáždují a se starají toliko
o tělesné potřeby své. Povídá o tom takto: „Pole jednoho člověka přineslo hojné
ourody. I přemýšlel sám v sobě řka: Nemám, kdebych shromáždil ourody své, toto
tedy učiním: zbořím stodoly své a větších nadělám a tu shroniáždím všecky věci,
kteréž se mi urodily, a zboží své. A dím duši své: Duše má! máš mnoho dobrého
složeného na mnohá leta, odpočívej, jez, pí, hoduj. I řekl mu Bůh: O blázne! této
noci požádají duše tvé od tebe a to, cos připravil, čí bude?“ (Luk. 12, 16). Pročež
skládejme celou důvěru svou v Boha Otce nebeského, který nás skrze Syna svého
napomíná: „Patřte na ptactvo nebeské a na kvítí polní atd. Neříkejte, co budeme
jísti, co budeme píti, neb čím se budeme odívati . .. Nepečujtež o zejtřejší den.“
(Mat. 6). Bůh nám popřál života dnes, on nám také pro dnešek pokrmu potřebného
udělí. Ont na nás nezapomene ani ted, ani budoucně, jestliže jen upřímně a
skroušeně budeme jej prositi, jej ctíti a milovati každého dne. Avšak nejen pro
siti, ale také máme díky činiti Bohu, dárci všeho dobrého.

Modlitba Páně není jen proto, abychom v ní prosili, nýbrž abychom modlíce
se ji, také vděčnost svou Bohu prokazovali, neb abychom mu děkovali. Než mnozí
lidé požívají dobrých věcí a neděkují za ně. Oni se Pánu Bohu nemodlí, ani ráno
ani na večer, ani před jídlem ani po jídle. O křestane! neřid se podle nich a nebud
nevděčným. Že máš každého dne pokrm, oděv, obydlí a jiné potřeby, tím dává tobě
Bůh takřka připamatování, abys jej ctil a jemu děkoval každodenně. Ovšem já ne
vím, jaký pokrm měl's dnes, aneb v předešlých dnech, ale tolik vím,že bývaly časy,
kde knížata a králové sto kusů dukátů, ano svou zlatou korunu byli by dali za to,
kdyby byli mohli míti takové jídlo, jako ty míváš. Pauovala drahota a byly vojny
a stalo se, že lidé hledali na kůži ze starých střevíců a řemenů, že lidské maso
jedli, ba že i hroby otvírali, aby kus masa z těla uřízli a sobě za pokrm připravili,
— a to pro náramný hlad. Ty však míváš každodenně, ne-li patřičnou, alespoň ob
stojnou ztravu a mnohdy býváš při tom vybíračným, nespokojeným a také nevděč
ným, nebot nečiníš díky Bohu, dobrodinci svému.

A to jest ten zlý obyčej při tobě, pak při mnohých malých a velkých pá
nech, že radi jedí, rádi pijí, ale nerádi platí, totiž Bohu, od něhož pokrm, nápoj
a chut k tomu, — nad to ještě všeliké příjmy a mnohé radosti dostávají. Nebo
Bohu se může platiti toliko srdečným díkučiněním a milosrdnými skutky; to ale
se v našem porušeném věku zanedbává, to vychází z obyčeje. Jistý rozšafný rolník
měl s jedním pánem z města jakési jednání a byl proto od něho k obědu pozván.
Rolník nebyl lichotníkem aneb bojácným plazilkem, tak aby měl větší úctu před
pěkným oděvem, nežli před Bohem. On se před obědem modlil, tak jak to bylo
doma u něho ve zvyku. Ten pán z úřadního města kroutil si vousy, povznesl nos
do výšky a pravil ousměšně: „To jest zastaralá móda a za nynějších osvícených
časů není to u vzdělaných lidí obyčej, aby se k jídlu modlili“ Rolník z venkova
odpověděl mu na to: „U mně doma jest to v obyčeji; ale přece mám v mém sta
vení obyvatele, kteří se v tom vůbec dle té nové módy řídí a tedy jsou náležitě
vzdělaní, nikdy se nemodlí, ani před jídlem ani po jídle.“ — Pán nyní pravil: Tit
jsou předce jen rozumní & vzdělaní, co pak jsou to zač? Na to vece rolník: „To
jsou moje prasata. Ta již hned od maličkosti dávají v této věci úplnou vzdělanost
najevo; nebot žerou a když se nažrala, odběhnou a ani nepohlednou na toho, který
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jim byl pokrm přinesl.“ — Tento rolník neměl arci docela pravdu totiž v tom, že
domnělé osvícené a vzdělané osoby, jenž Bohu díky nečiní, postavil se svými pra—
saty na jeden stupeň, to jest, že je udělal sobě rovny. Také svým hovádkům udělal
křivdu; nebot ona mají před těmi novomódními pány to předkem, že nemohou dě
kovati, neb se modliti, jelikož zvířata nejsou k modlení ani způsobila. Tuto vý—
mluvu ale nemají lecjací vzdělanci našeho věku; a že Bohu nechtějí díky činiti, jest
příčina ta, proto že jsou na duši pokaženi a na rozumu popleteni. (Kalendář pro
čas a věčnost r. 1846).

Považ příteli: Bůh nám nesčíslných darů udílí a my se jako pohybujeme v
nesmírném moři podivných dobrodiní Božích! Nebyloby tomu nikdy konce, kdybych
ti měl všecko jmenovati, zač jsi povinnen Bohu díky vzdávati. Uvažuj jen jedno
dobrodiní a pověz mi: „Kdyby někdo k tobě přišel a tobě velikou trnhlici tolarů
neb dukátů podával za to, abys mu zrak svůj obětoval, abys se dal oslepiti, zdaliž
bys to učinil? Jistě že ne, a bytbys byl tuze chudým.“ — Když lékař osleplým
bělmo s očí sejme a oni prohlédnou, tu mívají z toho náramnou radost; nebot pa
tří opět na ty krásné, rozmanité věci na světě. Vypravuje se o jednom takovém,
že svému lékaři velice děkoval a že pokleknuv na kolena, jemu ruce i nohy líbal.
Ejhle křestane! není-li hoden vděčnosti tvé ten, který tobě tak veliký a výborný
dar, totiž zrak udělil a tobě ho až do nynějška zachoval? Ano Bůh ti udělil zrak,
sluch, čich, řeč, zdravé oudy a i jinými nesčíslnými dobrodiními obsypáva tebe ten
dobrotivý Pán. —- .

Každý člověk přijímá. od Boha nesčíslných a velikých darů a to bez pře
stání; ale mnozí na to ani nezpomenou, tím méně za to děkují. Podivno! člověk
ani neví, co dobrého mě.; když se mu ale něco odejme, teprv nahlíží, jak vzácná a
drahé. to byla věc. A já. mám za to, že proto nalezame sem tam slepé, hluché, němé,
kulhavé, blbé a všelikého druhu churavé, aby byli ostatní lidé Bohu vděčni i aby
si často připomínali, že požívají velkých dobrodiní, jelikož je Bůh na těle zdravé
zachoval a jim až posud ochrany své popřál. Ale lidé to uenahlížejí a neuznávají.
Lidé jsou podivní tvorové a zasluhují pokaranu býti pro mnohé nectnosti. Sám Bůh
dal jejich zlost a převrácenost písemně ohlasiti, nebot stojí psáno: „Viděl Bůh, že
by mnoha zlost lidská. byla na zemi a všeliké myšlení srdce lidského náchylné bylo
ku zlému po všecken čas.“ (I. Mojž. 6, 5). Také nyní zasluhují lidé velikého po
kérání; nebot si Boha, dobrodince svého neváží. Dobrodiní přijímají a Bohu nedě
kují, alebrž mnohými nepravostmi svými ho urážejí. Uznalost a vděčnost k Panu
Bohu široko daleko na zemi mezi lidmi se vytratila. O jak hanebné. a ohavné
to věc! —

Člověče! kdybys potkal na silnici chudého tovaryše a daroval bys mu z ou
trpnosti groš, tedy on na tebe s velikou uctivostí pohledne, s veselou tváří tobě po
děkuje a učiní ti tu nejlepší poklonu, jakou jen umí, to ti všecko uděla za jeden ne
patrný groš. Proč ale ty na Boha, na svého největšího dobrodince malo se ohlížíš,
proč na něho malo dbaš & neděkuješ jemu patřičně za všecko to, co ti koliv do—
brého prokazuje? - O nebud již déle nevděčným a. nikdy nezapomínej, že jedině
Bůh sám všem nam všecko udílí, i že nesmírná. jest jeho láska a jeho dobrota jak
k tobě, tak i ke všem lidem a ke všem tvorům. Právě volá kral David: „Bože
můj! dobrořečiti budu Jménu Tvému na věky. Na každý den dobrořečiti budu tobě
a chváliti Jmeno Tvé na věky věkův. . . . Oči všech doufají v Tebe Hospodine a ty
dáváš jim pokrm jejich v čas příhodný. Otvírúš ruku svou a naplňuješ všeliký ži
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vočich požehnáním. Dobrotivý jest Hostpodin všechněm a slitování jeho nade všecka
díla jeho.“ (Žalm 144, 1_15).

Ejhle křesťané! ten každodenní pokrm a to sílící spaní noční, ten zdravý
tlukot tvého srdce, které v tobě asi tři sta tisíckrát za den silně se pohne, to tvé dý
chání čerstvého vzduchu, ty tvé zdravé oudy a to tvé jasné oko, jakož i ostatní
smyslové tvoji a cokoliv tobě při časných věcech a při lidech působí radost, — to
všecko jest ustavičným důkazem nestíhlé lásky Boží; ale jest to také hlasem na
tebe volajícím, abys Boha dobrodince svého ctil, miloval a jemu vděčnost stále pro
jevoval. Děkuj tedy Bohu myšleními, slovy i skutky svými. Prokazuj z toho, co
máš, dobrodiní chudým a potřebným lidem; nebot klíč, kterýmž sobě poklady Boží
otevříti a Boha sobě štědrým učiniti můžeme, jest láska a milosrdenství k blížnímu.
Miluj proto bližního svého, bud milosrdným a outrpným a rozděluj .chleb svůj mezi
hladové, pak tě požehnání Boží nemine. „Budte milosrdní, jako Otec váš milosrdný
jest.“ (Luk. 6). -— Svatý Albert Magnus povídá: „Kristus učil nás se modliti ne—
toliko za sebe, nýbrž i za jiné. Vyučil nás tím slovíčkem: „Nám,“ že jsme po
vinni prokazovati lásku, která v nouzi našich spolubratří jest nápomocná a která
to, čeho nám Bůh nad naše potřeby daroval, s jinými rozděluje.“ — Blahoslavený
jest ten, kdo s nábožným Jobem může říci: „Odepřel—lijsem chudým, co chtívali
a nechal-li jsem dlouho čekati vdovy na to, čeho žádali; =—jedl-li jsem skývu svou
sám a nejedl-li i sirotek z ní, — pohrdal-li jsem hynoucím, proto že neměl oděvu
a z vlny ovec mých neníli zahříván, — tedy at' na mně všemohoucí Bůh nemá dě
dictví.“ (Job. 31).

(Pokračování příště.)

“v -_»_,vy-xaz \zv—vv—

Svatý růženec. — Spolek živého růžence.
I.

1. Jmeno „růženec“ odvozují obyčejně od zbožného zvyku, Matku Boží
věnci z růží, královny to ostatních květin, co královnu všech Svatých a duchovní
růži uctívati. Takovýto růžový věnec přivedl prý sv. Řehoře Nazian ského
(ve 4. století po Kristu) na tu myšlenku, Královně nebes uvíti věnec pozůstávájící
z modliteb a blahořečení. Sestavilt on řadu něžných modliteb a pocitů srdce, ve kte
rých všechny přednosti Panny Marie se vychvalují. Od toho času dostalo takové sřadění
modliteb ku poctě Panny Marie jmeno růženec. Obyčej „růženec“ se modliti jest
tedy prastarý a zachoval se až nám. V 7. století užívala sv. Gertruda (1- 667)
při svých pobožnostech ku poctě Panny Marie růžence podobného našemu; při vy
zdvížení jejího sv. těla nalezly se vedle ní kuličky navlečené na'šňůru. — Na za—
čátku užívaly se řečené růžence při odbývání jiných modliteb, samého „Otčenáše“;
později teprv, v 10. a 11. století připojovalo se častěji „Zdrávas Maria“ a tak
směřovalabrzo větší část odpočítaných modliteb ke chvále a poctě Panny
Marie. Zejmena v Anglicku a Nizozemsku byl tento obyčej. Tak darovala Godz'va,
manželka Leofrz'k-ova, hraběte Herefordského, umírajíc klášteru v Conventry, jejž
král Knut vystavěl, ona ale se svým manželem rozšířila a obohatila, mezi jinými
klenoty i mnoho drahokamů (v ceně 100 hřiven stříbra), na šňůrce jako růženec
navlečených, jichž používala k odčítání denních svých modliteb, a kázala šňůru soše
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Panny Marie na hrdle pověsit. — V téže době žila v hrabětství Hennegau zbožná
paní Ada, která každodenně GOkrát Zdrávas se vymodlila, a hojné milosti, jakých-si
touto modlitbou vyzískala, dopomálialy nemálo k rozšíření krásné modlitby růžence.

2. Největší rozšířenosti dosáhl ale sv. růženec v 13. století sv. Dominikem,
který i spůsob jej se modliti zdokonalil a všeobecnou pobožnosti učinil. V roku
1208 byl sv. Dominik od 'papeže Innocence IV. do jižné Francie poslán, aby na
proti tamnějším kacířům čisté a úplné učení víry a mravů hlásal. Po celých 10 let
pracoval neunaveně proti kacířům Albingensům, a přede, jak se zdálo, bez všeli
kého výsledku. Odhodlán jsa, na žádný spůsob neupustiti od započatého díla, obrátil
se v modlitbách vždy vřelejších k Panně Marii a vzýval ji po 3 dní a 3 noci
v jednom lese blíže města Toulouse (_čtiTulús), přikládaje k modlitbám svým ještě
mnohé skutky kající. Tu se mu konečně zjevila v převeliké slávě své blahoslavená
Panna, a pravila: „Ty víš, milený synu! jakých prostředků užíval Bůh, chtě vy
koupiti pokolení lidské. — První bylot ono pozdrav ení, jež mi anděl Gabriel
přinesl; pak následovalomilosti plné narození a svatý život Ježíše
Krista; pak jeho hořkě umučení a smrt; konečnějeho slavné zmrtvých
vstání a na nebe vstoupení. — Tím byl svět vykoupen a nebe otevřeno.
Toto tajemství života a utrpení Ježíše Krista, uzavřeno v pozdravení andělském a
modlitbě Páně, jest můj růženec; ohlašnj tento můj růženec pobloudilým; to bude
začátek jejich obrácení.“ —- Sv. Dominik spěchal docela potěšen ke hlavnímu
chrámu v Toulouse; zvony počaly vyzváněti; chrám naplňoval se lidem. “Sv. Domi
nik vystoupíl na kazatelnu a mluvil o přísných soudech Božích, kterým abychme
ušli, nejlepší prostředek jest sv. růženec, o kterém je ihned poučil. Přítomní kacíři
horšili se nad tím, že je chce jako malé dítky teprv „Zdrávas Maria“ a „Otče náš“
učiti a hrnuli se z kostela ven. Tu ale zahnala je strašná bouřka a lijavec, který
náhle se strhl, zpět do kostela a tak byli přinuceni kazatele dále o růženci po
slouchat, který vždy důrazněji a dojemněji mluvil a konečně poklekna před obrazem
Panny Marie růženec počal se přemndlivati, a všichni spolu se-modlící pocítili jeho
tajnou moe, tak že kacíři u velikém počtu k církví sv. se navrátili. Další účinek
sv. růžence v ostatních městech kacířských převýšil všechno očekávaní. Lid shro
máždil se v celých honfech a modlil se vespolek růženec; kazatelna byla vždy ob
klíčena zástupy toužících po výkladu tajemství růžencových; se živou vírou a vděč—
ností k Vykupiteli líbali sv. růženec a prolévali slze a často i do hlasitého pláče
se dali, poznavše význam jednotlivých tajemství. Brzo byly kostely malé, sv. Do
minik musel venku a ve všech krajích dojemná svá kázaní držeti. Pobožnost růžen
cová rozšířila se tak hojně, že sotva 50 let po jejím zavedení tisíce kacířů do lůna
církve sv. se vrátili a tisíce cestu hříchu a nešlechetnosti opustili a cestu pokání
nastoupili. Všude vcházeli věřící pod prapor sv. růžence; utvořily se Spolky ve
vsích a městech a v krátce bylo sestaveno dobře uspořádanébratrstvo sv. rů
žence, jehož stanovy papež Urbana IV. r. 1261 ponejprv schválil a potvrdil a
mnohými odpustky obdařil, což po něm ještě 25 papežů učinilo, kteří ve zvláštních
apoštolských psaních přednost a prospěšnost sv. růžence vysvětlili.

3. Jak mnoho dobrého modlitbou sv. růžence světu se poskytlo a dosud
poskytuje, svědčí četné spisy mužů ctihodných a svatých. Ve knize nadepsané: „Ge
heimniss, um alle Gnaden zu erlangen“ (Tajemství, kterak lze všech milostí dosíci)
vykládá zbožný spisovatel o jisté ženě, která již drahný čas hříšné obcování vedla,
tak že sama se domnívala, že bez něho nemůže ani živa býti. I radilo se jí, aby
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59 modlila růženec a Boží Rodičce se odporučila. Když té rady uposlechla, zjevila
se jí jedenkráte v noci Panna Maria a pravila: „Opust hřích a měj pevnou důvěru
ve mne, že o tvé zaopatření zajisté se postarám. Příštího dne vyzpovídala se ona.
hříšnice, polepšila se a Panna Maria postarala se opravdu o její výživu. — Pro
slulý jeden kazatel byl povolán v noci k mladému šlechtici mrtvicí raněnému, aby
jej vyzpovídal. [ spěchá tam, nalezne jej ale, bez sebe. Na úsvitě sloužil za'něj
votivní mši sv. ke cti Panny Marie. Po ukončené mši sv. oznámilo se mu, že ne
mocný opět sebe-vědomí nalezl. Rychle k němu jde a vidí jej plna lítostí a skrou
šenosti nad mnohými svými Spáchanými hříchy, za které aby zadost učinil s radostí
nyní svůj život chce obětovati. Vyzpovídá se a s největší skroušeností přijímá nej
světější Svátost. Zpovědnik velice se divil a nevěděl, komu má přičítati tak velký
div Božího milosrdenství ku člověku, jehož hříšný život až příliš znám byl. Protož
otázal se nemocného; a tento jemu odpovídá s mnohými slzami: „Ach, můj velebný
otče! tuto milost mohu toliko milosrdenství Božímu a přímluvě Panny Marie při
pisovati; zajisté vyslyšela ona Vaše a. mé matky modlitby. Má matka. umírajíc
povolala mne k leží szu a sdělivši mi své starosti o mne ohledem tak mnohých
uebezpečonství, které ve světě na mně čekají. pravila konečně tato slova: „Pozůsta—
vuji tě v ochraně blahoslavené Panny. Slib mně, milý synu, jen toto jediné, o co
tě poprosím co o záruku tvé lásky ke mně, a co tě také málo státi bude, slib mně,
že každodenně růženec se pomodlíš“ Slíbil jsem jí to; modlíval jsem se jej po
zorně, přiznávám se ale, že asi od desíti let to byl jediný křesťanský čin, jejž jsem
konal.“ Zpověduík zaslechl brzo poslední vzdechnutí jeho a měl to potěšení, jej
viděti umírati ve svaté kajicnosti & oddanosti do vůle Boží.

Tak štědrou odplatitelkyní jest Panna Maria i těm, kteří mimo modlitby
sv. růžence málo aneb nic dobrého nečiní; jakých hojných milostí vyprosí ona od
Boha těm, kteří co oudové bratrství nejen sv. růženec pozorně se modlí, ale i ve
všech ctnostech křesťanských se cvičí a modlíce se sv. růženec svou modlitbu spojují
se zbožnými modlitbami tisíců spoluúdů?

II.

Jestit ale vícero spolků, či bratrstev, jejichž povinnosti a i výhody rozličné
jsou, a sice: 1. Bratrstvo sv. růžence, zřízenéjiž v 13. století a přehojnými
odpustky obdařeno; 2. Věčný růženec*) a 3. Živý růženec, nejnovější
to spolek růžencový, který v Čechách a na Moravě nejvíce a ze všech růžencových
takřka jedině uvedenjest. .

1. Zaveden jest tento zbožný spolek roku 1825 od horlivých dvou kněží
v Lionu (ve Francii) P. Frant. Betemps-a a P. Benedikta Marduel—a. Vidouce to
tiž, že horlivost v bratrstva růžencovém za poslední doby mnoho seslábla, našli
lehký spůsob, kterak by užitečná modlitba sv. růžence opět se povznesla. Patnáct
osob spojí se v tom úmyslu, že denně jeden desátek růžence se vymodlí ke cti
tajemství, které si losem bud vytáhli, aneb které jim dle pořádku jest určeno. Takto
se vymodlí každodenně celý růženec od spolku oněch 15 osob, které dohromady
jednu růži tvoří živého růžence a mezi sebou jednoho představeného neb předsta
venou mají. „Živý růženec“ nazývá se ten spolek, proto že ony osoby, které mezi
sebou 15 tajemství rozdělena mají a je denně rozjímají, takřka živý a. činný obraz

') 0 obou ponecháme si lírií pojednání pro budoucí čísle.
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pravého růžence. představují. Jedenáct řečenýeh růží činí keř růžový a 15 keřů
činí zahrádku Marianských růží.

Podivuhodno jest rychlé rozšiřování té pobožnosti po všech krajích. V krát
kém čase čítalo se spoluúdů kolem jednoho milionu, mezi nimiži lz') biskupů,
kteří mezi sebou lótero tajemství měli rozdělené.

Svatý Otec Řehoř XVI. schválil ten spolek a mnohými odpustky obdařil
přípisem svým od 27. ledna 1832 (lireve „Benedz'centes“) kde mezi jiným tak krásně
píše: „Neváhali jsme, pobožnost tak prospěšnou naší papežskou pravomocí a naším
schválením potvrditi ». ji udělením odpustků oslav-iti; nebot jsme pamětlivi velkého
dobrodiní, které celé katolické církvi se stalo, jakmile věřící lid počal modlitbou
růžence mocnou přímluvu nejblahoslavenější Panny si vyprositi. — Jsme pevného
přesvědčení, že jeden z nejprospěšnčjších následků této modlitby ten bude, že se
rozšíří modlitba. která tak velice se hodí, Bohorodičku ctíti spůsobem nejdůstoj
nějším po všechny časy a na všech místech, a které spojením a souhlasem tak čet
ných spoluúdů nová síla se dodá“ — V přípisu ale na první rozšiřovatele sva
tého růžence (od 2. února 1832) praví sv. Otec: „Uprostřed hlubokých bolestí
kterými nesnáze tohoto času naši duši tísni. nacházíme hojné útěchy v rozšiřování
živého růžence zavedeného ke cti nejblahoslavenější Panny; dobror'ečíme všemohou
címu Bohu, že slnhům Marie tu svatou myšlenku vuuknul, úctu její (Panny Marie),
tak krátkou a lehkou modlitbou rozšiřovati. Proto spčcliáme, zbožnému tomuto
zřízení k nejštastnějšímu výsledku dopomáhati, je naší vážností podporovati a pro
spoluúdy toho spolku nebeské poklady odpustků otevříti.“ -— Pak dále: „Pokra
čujte tedy, milovaní synové! všech sil vynakládati k tomu, aby úcta nejblahoslave
nější Panny a Bohorodičky všude se rozšířila: posilňujž nás ona sladká a potěšující
myšlenka, že pod její ochranou a jí vedení jsouce žádného pádu obávati se nemusíme.“

Tato slova viditelné hlavy církve by mohla dostačiti, v nás vzbuditi k řečené
modlitbě sv. růžence úctu a zalíbení v ní. Jak zpozdjle soudí oni, kteří jak na
každé bratrstvo katolické vůbec, tak zvlášť. na tuto pobožnost jaksi pohrdavě po
hlíží a jí za něco malicherného považují! — Ti by měli raději polilednouti na ne
sčíslné množství dobrých účinků, jakých ta pobožnost ve Francii a v celém kato
lickém světě již přinesla a dosud přináší.

(Pokračování příště.)

Božský učitel poučuje žáka. svého, že při všem
k nebi pohlížeti má.

Kristus: Jestliže jsi pozorně četl. co učenníci moji o mne napsali, poznal
jsi zajistéz že jsem častěji očí svých k nebi pozdvihoval?

Zák: Ano! Svatý Marek vypravuje o Tobě, že když jsi chtěl liluchého a
němého-uzdraviti jsi vzezřel k nebi. a svatý Jan též o Tobě praví, že když jsi
chtěl Lazara mrtvého vykřísiti,jsi pozdvihl očí vzhůru.

Krí:sfus A proč jsem to činív,al co myslis?
Žák: Doufám, že ze žadné jiné příčiny, leč abys nás poučil, že my často

očí svých k nebesům pozdvihovati máme; nebot an Ty, co pravý Syn Boží, vzdy



v Otci jsi a Otec Tvůj v Tobě neměl jsi zapotřebí očí vzhůru k Otci svému po
zdvihovati.

Kn'stus: Ano, pozdviheval jsem očí svých k nebi proto, abyste vy, žáci moji,
to vždy činívali, což vám zajisté převeliký užitek přinese; nesmíš však se domnívati,
že jen pozdvižení tělesných oči vzhůru k oblakům neb k hvězdám žádám; nebot
pozdvižení očí má býti toliko obrazem pozdvižení mysle k nebi, jak tebe k tomu i
církev má povzbuzuje ana volává: „Sursum corda“ to jest „Vzhůru srdce.“

Žák: A my na to odpovídáme: „Habemus ad Dominum“ to jest „Máme
(pozdvižené srdce) k Pánu,“

Kristus: Tak ovšem odpovídá lid, ale musím ti říci, že mnohý když to praví_
lže; nebot srdce jeho není ke mně obráceno, nýbrž po zemi se plazí, a pozemskými
často i hříšnými věcmi se baví, což není v pořádku.

Žák: Pane! Měj s námi útrpnost, neboť jsme bídní a slabí zeměplazové.
Krist-us: Já znám dobře vaší slabost, proto ale máte ke mně nábožně

s církví svatouvolati: Abys mysl naši k nebeským žádostem pozdvih
nouti ráčil, Té prosíme uslyš nás.“I \

Žák: To chceme vždy činiti; když však budeme očí svých, čili vlastně
mysl svou k nebi pozdvihovati, jaký užitek nám to přinese?

Kristus: Budete—li při všem oči čili mysl svou k nebi pozdvibovati, sta
nete tak se v pravdě moud rýini a opatrnými a i zde na světěv pravdě spoko
jenými a štastnými.

Žák: To všecko posud dobře nenahlížím; nechtěl bys Pane! mi to lépe
vysvětliti?

Kristus: Srdečně rád, neboť jsem tvým učitelem a ty mým žákem. Řekni
mi však, koho jmenuješ v pravdě moudrým neb opatrným?

ák: Myslím, že moudrými jsou lidé velmi učení a zkušení, ve všech vě
dách vycvičení, když mnoho škol s dobrým prospěchem vystudovali. ..

Kristus: Mýliš se velmi; nebot moudrým může býti učený i neučený, stu
dovaný i nestudovaný, ano může se státi, že učený bývá nemoudrý, kdežto neučeny'
bývá moudrým; nebot moudrost a učenost není jedno.

Žák: Kdo tedy jest v pravdě moudrým?
Kristus: V pravdě moudrý jest ten, který zná svůj pravý cíl a ty nej

vhodnější prostředky k dosažení toho cíle, a který také vždy nejvhodnějších pro
středků k dosažení svého cíle užívá. Rozumíš tomu?

Žák: Zdá se mi, že jsem to pochopil.
Kristus: Nuže řekni mi, co se všecko od moudrého žádá?
Žák: Od moudrého se přede vším žádá, aby svůj cíl poznal, čili aby

věděl, co dosáhnouti má neb co dosáhnouti chce: potom musí moudrý také znáti
to, jak by nejlépe a nejsnáze dosáhl, co dosáhnouti chce, čili on musí znáti nejj
vhodnější prostředky k dosažení svého cíle, a konečně musí těch prostředků,
které za nejvhodnější poznal. také užívati, aby v skutku k cíli svému přišel čili
aby dosáhl, co dosáhnouti má. Dobře tak?

Kristus: Dobře! Řekni mi nyni, který jest pravý cil každého člověka?
Žák: Pravý cíl každého člověka jest nebe; nebot do nebe každý přijíti

chce, tam chce každý věčně žíti a dobře se míti.
Kristus: Tak jest; a jakých prostředků musí užívati, čili co musí činiti,

kdo se chce do nebe dostati?
20'



Žák: Tomu mne poučuje Apoštol Tvuj, an praví: „Kdo l'hl'l' mi lovati
život a_viděti d obró dny, což, jak my.—tím.znamenat, kdo chce \' životč věčném
blaženostpožívati, odchyt se od zlého a čin do brč.

Kristus: Nyní snadno řekneš, kdo jest v pravdě moudrým. totiž?
Žák: V pravdě moudrým jest, kdo chce se do nebe dostati a proto zlého

(hříchu) se vystříhat a dobré činí. ,
Kristus.- Tak jest! A tomu všemu učí člověka časté pohlížení k nebi;

nebot častým pohlížením k nebi naučí se člověk nebo znáti a po něm toužiti a bude
též povzbuzen hříchu se vystříhati a dobré kouati. z kratka. on se v pravdě lllOll—
drým stane. Aneb snad si myslíš, že by i bez častého pohlížení k nebi člověk
předce v pravdě moudrým byti mohl?

Žák: Sotva; nebot přísloví praví: Z oči, 7. mysle; t. j. co člověk častěji
nevidívá, na to suadno zapomíná.; kdyby tedy člověk častěji na nebe se nedíval,
mysl svou k nebi nepozdvihoval, snadno by na nebe zapomenul, a kdo by na svůj
cíl zapomenut, jistě již by moudrým nebyl.

Kristus: Však nejen že nezapomene na svůj pravý cíl, kde často k nebi
pohlíží, ale takový i snadno všecko vábení k hříchu přemůže; nebot kterak vabíva
lidi nejvíce hřích?

Žák: Hřích vabívá nejvíce lidi, když jim slibuje bud nějaký zis k, neb
rozkoše neb slávu; nebot lidé hřešívají bud aby něco získali, neb aby si rozkoš
spůsobili, aneb aby se oslavili.

Kristus: Kdo na nebe často pohlíží, snadno všecko to vábení hříchu pře
může, nebot on pozná, že všecko, co by hříchem zde získati mohl, jen nic není, tak
že kdyby i celý svět hříchem získal, mu to nic nespomůže, když nebe ztratí; on
ví, že svět jen tvor Boží jest, v nebi však bude míti samého stvořitele; on ví, že
na světě jen marnost a klam jest, v nebi však věčná. skutečnost; proto nedá. nebe
za. žádný zisk, jaký mu hřích zde slibuje.

: To rad uznávám, nebot vím, že kdo zna cenu nějakého drahého ka
mene, také kamen ten neda. za „nějaký obyčejný kamen z cesty; podobně kdo má
cenu nebe, neda ho za kousek země neb za nějaký marný zisk.

Kristus: Kdo často k nebi hledí, nedá. se také hříchem svésti, když by mu
hřích zde _rozličné rozkoše sliboval; neb on ví, že v nebi, zavrhne-li zde hřích,
bude míti radosti věčné a tak veliké, že se žádné pozemské radosti k nim ani při—
rovnati nedají, an všecky rozkoše pozemské proti radostem nebeským jen trápení a
bolesti jsou.

Žák: I to uznávám, že by musel býti člověk velmi pošetilým a nemoudrým,
kdyby za.“krátkou a malou radost vzdal se radosti neskončeně větší a věčně trva

jící; to by moltjen ten, který na onu převelikou radost z cela. zapomenul; na ra
dost nebeskou může však jen ten zapomenouti, který očí svých k ní nikdy nepo
zdvihuje; poehopuji tedy, že jen ten může k hříchu rozkošemi přilákan býti, kdo
k nebi očí svých nepozdvihuie a tak na radosti nebeské z cela zapomíná.

Kristan: Toho, khrý ]: nebi často očí-svých pozdvihuie nesvede hřích ani.
když by mu všecka slávu celého světa přislíboval; nebot kde na nebe patří, po

;Jnůrie viem slava zemská. jen. bublina mydlinovd jest, přiroan-li se slávě ne
w; " jako Milý rozumný takové bubliny mydlinovézadruhé peníze si nekupuio.
mmm se'Wrozumný nebeskéslávy,aby si nějakouslovuna zemiza

iolltřil; Jen ten-_může se nechat slaven světskou omamiti, který očí svých k agli
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nepozdvihuje a slávu nebeskou nezná. — Nuže přesvedčils se již, že kdo k nebi
pohlíží, nemůže hřešiti?

Žák: Ano, kdo k nebi hledí, toho nesvedo k hříchu ani slibování zisku
neb bohatství, „ani ukazování rozkoší ani podávání slávy světské, nebot tako
vý ví, že všecko to proti nebi nic není. Kdo k nebi hledí, jistě přemůže všeliké
vábení k hříchu, takový nebude hřešiti. —

Kristus: Kdo k nebi hledí nejen že nebude hřešiti, ale on bude ochotně a
rád dobré konati; nebot řekni mi, kdy konává člověk rád i obtížnou práci?

ák: Když ví, že za práci tu dobře zaplacen a odměněn bude.

Kristus : Tak jest, pohled na odměnu a na mzdu dodává vždy člověku chuti
ku práci a odnímá všelikou nechut k ní. Nemá však křestan za své dobré skutky
žádné mzdy, žádné odměny slíbené?

Žák: Jistě: nebot Tys sám učenníkům svým pravil: „Radujte se a
veselte se, odplata vaše hojná jest v nebesíchz“ a také jsi jim slíbil,
že „stokrát více vezmou a životem věčným vládnouti budou.“

Kristus: Může tedy někomu těžkým býti konání dobrého, za které odplatu
hojnou, odplatu stonásobnou vezme. když na odměnu tu pamatuje?

Žák: Doufám, že kdo na odplatu v nebi pamatuje, zapomene na všecky
obtížnosti, s kterými konání dobrého spojeno jest a ochotně vykoná i nejtěžší dobré.

Kristus: Kdo se hříchu vystříhá a dobré ochotně koná. kráčí nejjistější
cestou k svému spasení, k svému pravému cíli; jest v pravdě moudrým.

Žák: Takovým se stal ale častým pohlíženim k nebi; jsem tedy již nyní
úplně přesvědčen. že časté pohlížení k nebi čili pamatování na nebe nás v pravdě
moudrými zde činí.

Kristus: Časté pohlížení k nebi činí lidi nejen moudrými ale i na zemi
spokojenými a štastnými; nebot častý pohled k nebi opatří člověka vším, co ho
spokojeným činí, a odstraní od něho, co by ho- nespokojeným učinilo.

Žák: A co činí člověka spokojeným?

Kristus: Spokojeným činí člověka onen pravý pokoj, který já služební
kům svým uděluji a který jim svět dáti nemůže; takový pokoj ale uděluji jen těm.
kteří srdce své očistili od světských žádostí a mysl svou k nebeským žádostem
obrátili; nebot člověk, jehož oči jen k-pozemsky'm věcem obráceny jsou, takového
pokoje v srdci svém nepožívá, nebývá nikdy spokojeným .—

Ža'k: Jak ale. nemůže také bohatství zdraví a sláva světská člověka spo
kojeným učiniti? mi se zdá, že člověk bohatý, zdravý a ctěný může zde spoko
jeným býti.

Kristus: Ani bohatství ani zdraví ani sláva světská neučiní člověka spo
kojeným, sice by museli všichni boháči, zdraví a ctění spokojenými býti, což předc
zřídka kdy bývá, an srdce jejich všelikými náruživostmi a žádostmi znepokojováno
bývá; nebot boháč chce míti ještě více &mrzívá se pro dost nepatrnou škodu, které
se žádný vyhnouti nemůže; zdravý chce všelikě pohodlí a rozkoše si_opatřiti, a ne
spokojuje se se svým zdravím, ho si ani nevšímaje; a ctěný touží vždy ještě po
větší cti, a vidívá se brzy od toho brzy zase od onoho uraženým; nemohou tedy
tací lidé spokojenými nazváni býti._

. Žák: Může-li ale také člověk chudobný, nemocný & opovržený spokojeným
,býti? To se mi zdá nemožno.
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Kn'stus: A proč by nemohl i takový spokOieným býti? — _Je—liv tom

trpělivý a odevzdaný do vůle Boží, jistě i při své chudobě a v nemoci a opovrže
nosti požívá pravý pokoj duše, jest spokojeným.

a'k : Co ale učiní takového ubožáka odevzdanýin do vůle Boží?

Kristus: To spůsobí v něm častý pohled k nebi, kde jeho nejmoudřejší
a nejlaskavější Otec přebývá za vším, co na nebi i na zemi jest, vládne; nebot kdo
při všem k nebi hledí a si připomíná, že Otec nebeský nejmoudřejší jest a co ta
kový nejlépe ví, jak by nás vésti a jak by nás říditi měl, abychom k spasení při
šli, a že on i nejlaskavější Otec náš jest, který by jistě nás po cestě trnové, po
cestě křížů a protivenství nevedl, kdyby nám to potřebno nebylo, ten bude zajisté
spokojený se řízením Otce nebeského, on se ve všem Otci svému nebeskému po
drobí, a bude v chudobě, v nemoci i v opovržení spokojeným.

Žák: Proč ale jest na zemi tak málo spokojených lidí?
Kristus: Proto že mnozí místo by se nechali Otcem nejmoudřejším a nej-'

laskavějším vládnouti. raději nechají se vládnouti a říditi nepořádnou žádostí .po
statcích neb po rozkošech neb po slávě světské, a. dokud tyto žádosti člověkem
vládnou, nemůže se spokojenost v srdci jeho usaditi.

Žák: Kterak však jest nám možno tyto žádosti, které nedají spokojenosti
do srdce našeho vstoupiti, odstraniti?

Kristus: Nejsnáze zapudí tyto žádosti, tyto rušitele spokojenosti, častý
pohled k nebi; nebot čím častěj člověk k nebi hledí a tam ony převeliké po
klady pozornje, tím více se mu oškliví pozemské a klamné statky; čím více hledč
k nebi po radostech nebeských zatouží, tím vítanější budou jemu zde všeliké kříže
a protivenství, kterými si radosti nebeské zasloužiti může; čím bcdlivčji bledě k
nebi pozoruje slávu nebeskou, tím více pozná ničemnost všeliké slávy pozemské;
proto k nebi hledě po nebi touží, zbaven bude všelikě nepořádué žádosti po pozem
ských statcích po rozkošech neb po světské slávě, a bude rád pro odměnu v nebe
sích na zemi chudobu, bolesti i opovržení snášeti, on bude iv chudobě i v nemoci

i v opovržení na zemi předce spokojeným.
Z_ák: Děkuji Tobě Pane, že jsi mne tak laskavě poučil o tom, co mne zde

moudrého a spokojeného učiniti může; chci na to pamatovati a při všem počínání
a při všech prácech svých vždy k nebi hleděti, abych vždy nebe, co svůj pravý a
poslední cíl před očima svýma měl a kněmu vždy kráčel, a abych pohledem k nebi
všecky své nepořádné žádostí v sobě udusil.

Kaktus: To jestli učiníš budeš v pravdě moudrým a spokojeným, a mimo
toho tebe ujištuji, že tě co svého dobrého žáka také upřímně milovati budu, a'pak
tě po přestálé zkoušce k sobě do nebe přijmu.

„, MM,—„„„w-w .

j Maria uzdravení nemocných.
Rok 1866tý navždy zůstane pamětným, obzvláště ale Čechům a Moravanům.

Neboť; válka rakousko-pruská nejvíce zastihla Čechy a Moravu, vyssála nejjarejší
. jejich síly, uvrhla na dlouhé časy mnohon rodinu v bídu a nouzi. ] obyčejní spo

lečníci každé války — hlad a mor nazvíce zuřili v Čechách a Moravě. Přes 200000

lidí obětováno těmto třem ranám člověčenstva. Než pamětným jest tento rok i
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radostnou, potěšitelnou, blahon událostí. Kdežto na hranicích Slezských a v středu
země hučela střelba válečná a mnohá matka hořce oplakávala svého syna, ukazoval
se na Saských hranicích Bůh dobrotivým těm. jenž jej milují. Na přímluvu Marie
Panny uzdraveno tn zázračně mnoho neduživců. jimž pomoc lidská nedávala více
naděje na uzdravení a tak potvrzen výrok Pána, že ruka Páně není posud skrácena.
Radu těch zázračných uzdravení otvírá událost Fili-psdorfská od 13. ledna 1866 při
zjevení se Marie Panny jedné dlouhá leta trpící panně Marii Kade-ově. Náš
věk není sice ochoten věřiti událostem nadpřirozeným — čemu člověk nechce, snadno
nevěří — ale nám se nejedná oto, abychom dokázali, bylo-li uzdravení Marie Ka.—
de-ové zázrakem čili nic. My jen podáme skutek věrnými svědky stvrzený — z
něhož svět souditi může, byl-li učiněn podle zákonů přirozených neb nadpřirozených.
Usudek tedy se ponechá čtenáři. Věrný a bohabojný křestan v něm nalezne více,
než přirozený bčh věcí, nevěřící pak necht popírá jako slepý bytnost slunce. Jak
se tedy to uzdravení událo ?*) '

1. Pilipldorf &.misto událo-ti. Povaha. unie Rado-ové.

Ves Filipsdorf, kde se 12). ledna 1866 Maria P. zjevila, patří k farnosti
Georgswaldské. Leží na samé hranici Saské asi hodinu od Rumburgu, čítá okolo
110 příbytků s 1000 obyvatelů nazvíce tkalců a jest horami tak uzavřena, že až
do r. 1866 jen nejbližšímu okoli známa byla. Nikdo netušil, že ta víska, v horách
zastrčená, stane se památnou.

Domek, kde se první zázrak stal, jest velmi chatrný a neouhledný. Stojí
nejblíže k hranicím Saským & označen jest vysokou hruškou právě před okny sto
jíci. Jediná temná světnice s nízkými okny — kde obyčejně stály 3 stavy, sloužila
za obydlí a modlitebnu chudobnýin toho domku obyvatelům. Úzká, tmavá komora,
malý chlev a přistavena stodola byly ostatni prostory. Vše přikryto došky. Do
světnice prolomeny z venku teprv později nově dvéře a z komory učiněna světnička_
Chatrný to domek ale přec Bohu milý a Královně nebes vyvolený. Před Bobem.
Nejvyšším, jest veliké tohoto světa malé a nízké a čím pohrdá svět, vyvyšuje Bůh.

Vtomto příbytku bydlela Maria Majdalena, dcera 1-Josefa Kade, tkalce, narozená
'5. června 1835. Od rodičů svých nabyla dobrého a zbožného vychování & od taměj
šího učitele užitečného a dobrého vycvičení ve vědách vesničanům potřebných. Nau
čila se dobře čistí a psáti. Cbovala se dle svěděctvi svých učitelů vždy vzorně.
Až do 19. roku stáří svého jsouc úplně zdráva pracovala buď za stavem neb obsta-„
rávala domácí práce. Když otec ji zemřel, zůstala v rodinném bytu u svého bratra,
jemuž chalupa dedictvim připadla. Matku ztratila r. 1861. Byla nyni odkázána
jedině na svého bratra, jenž ji laskavě vždy u sebe choval. Po 19. roce objevily
se u ní následkem prudkého leknutí všelijaké neduhy; zvlášt křeče,jež tak ji svíraly,
že na několik hodin až sebevědomí zbavena bývala. Později často onemocněla
těžce tak, že zaopatřena býti musela. Všechny tyto neduhy snášela trpělivě a od
daně —- dle svědectví jejich příbuzných. Maria Kade-ova vždy milovala tichost a
samotu, vzdalovala se marných rozprav a velkých společností, sedávala ráda doma
u své práce neb knihy, ráda navštěvovala služby Boží, přijímalav 6 neb 8 nedělích

“sv. svátosti a byla zvláštní ctitelkyni Bohorodičky Marie Panny. Byla střídmá vždy,

'; Zprávu tu!-u vyjimf-mc z obšírnější u zonu knížky vp. P. l"r. Storch-a kaplana funolti
Georgewaldské. .
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masitých pokrmů dlouhá leta ani neokusíc. stědrá k nuzným a až mnoho pracovitá.
Nikdy nejevila náchylnosti k blouznění, pohožnůstkářství neb přcpjaiosti aniž svi-
hlavosti k zpovědníku svému. jako mnohé na pohled zbožné duše. Vždy byla po
korná: ba i nyní, kd_v lluh veliké ji věci učinil, nevynáší sc aniž se čím chlubí
za vše děkujíc Bohu, jemuž jedině patří čest a chvála Nezná zdvořilosti světských a
proto jeví se zevně tak. jak uvnitř skutečně jest — prostnou a světským dechem
posud nenakažcnou. Podivu hodna jest její nezištnost; darů nepřijímá, které jí lidé
z vděčnosti podávají a jeli někdy přinucena vžíti nějaký obrázok neb modlithičku —
hned ví, komu by to rozdala. Jeji pravdomluvnost a láska k spravedlnosti jest
všeobecně uznána. Proto nemuže býti ani řeči o jakémsi přotvařování so neb lichóm
udání oné podivu hodné události, o níž pojednávati chceme. Takovýto charakter.
jaký má Maria Kade, nemůže lháti a jest dostatečným důkazem pravdivosti jejich
všech výroků.

V roce 1864 odstěhovala se Marie Kade-ova k rodině Kiudrmanové ——v

tétež vsi bydlící — ana neměla dosti místa u bratra svého. Zde nalezla u třech
tichých a nábožných sester tiché místečko pro svou tichou a útlou dušinkn a přá
telské ošetřování v nemoci, která ji na lože uvrhla a po 3 měsíce svírala tak, že
již sv. svátostmi zaOpatřena býti musela. Toho času neustále cítila v levici ostrou
bolest. kterážto trvala až do prosince r. 1864. V prosinci r. 1864 a v lednu
r. 1865 bylo jí lépe, avšak v únoru objevila se tato bolest opět vně i zevně. Tu
naskákaly ji na levé ruce a na prsou malé puchýře, které se neustále provalo
valy, strupy tvořily, zas se zacelovaly a opět nové naskakovaly. Zo stydlivosti
nevyznala se hned svému lékaři Ulhrichovi až teprv hodně bylo zlo rozšířeno.
Ulbrich pálil, vytlačovat, hojil -— nic naplat. Stav její byl horší a horší. V máji
předepsány jí lázně vlažné v Georgswaldu. Tu \omdlela a donešena odtud do ne
mocnice, kde teprv po několika dnech k sobě úplně přišla: Zotavivši se poněkud
navrátila se domů. _

K bolestem tělesným brzo přidružila se i bolest duševní. Jistá. posud ne
znama osoba posílala na její příbuzné a známé psaní plné hanebných pomluv a
osočování. Marie nemohla se upamatovati, že by kdy koho byla urazila a této ne
ělechetnosti zasloužila. I snášela to trpělivě ani o vypátrání Osoby, které ta
psaní rozšiřovala, se nestarajíc. Konečně odvolala ona tajná podla osoba své po
mluvy písemně a prosila snažně za odpuštění.

Vyražka, o níž jsem byl již se zmínil, rostla více a více. Maria po
radila se také s jedním saským lékařem, jenž ji ale žádné naděje na vyhojeni
nedával. V listopadu položila se docela, ana byla pro přílišné bolesti seslébla.
V prosinci dala se dovésti k svému bratrovi. Zde potřebovala a obdržela té nej
lepší péče. více vstéti nemohla, jedla málo a spala špatně ano mnohé
noci "zcela nic. Lékař ji navštěvoval několikráte týdně a vyjádřil se, že její ne
moc jest .nezhojitelna.

:. Vidění. sladěné uno-umumio.
„_ Čtvrtého ledna 1866 navštívil nemocnou Mnjdnionn její zpovědník, nalezl

353911131.slabou. Setva' ji bylo rozuměti, když mluvila. Vředy a ošklivá. vyrážka
neklid? se skoro po celém těle a vydávaly velmi nepříjemný zápach.,Dvanéctý ladon,

_roMarii nejbolestnejěí, tak že sama se přiznala svému lékaři, ze ne
' ty ohromné bole'sti Po celý.Jen vzdyebala ve svých bolestech,



—3l3—

musela od svého bratra často a postele býti pozdvižena jakož i v noci 0 12. hodi
nách, při čemž vždy při ukládání do postele omdlela. Bratr opustil nyní sestru a
zanechal ošetřování její Veronice Kindermannové, která se byla nabízela k tomu.
K druhé hodině prosila Kade Veroniku, aby ji pokropila svěcenou vodou, s ní aby
se pouíodlila modlitbu sv. Bernarda: „Pemni o nejdobrotivějši Pann'o“ a pravila
potom velmi. slabým hlasem: Bůh mi více neuloží, než snésti mohu a když nouze
největší, Bůh jest s pomocí svou nejbližší.“ Na to prosila Veroniku, aby šla spat,
což tato učinila a se položila na lavici vedle nemocné s hlavou na polštář té
postele na níž Marie ležela. Brzo usnula. K třetí hodině ráno přišel do světnice
jeden na půdě spící dělník, aby se podíval na hodiny, an časně chtěl jíti do fabriky
a slyšel nemocnou nevýslovně vzdychati. Veronika procitla. Marie ji ale upokojila,
že to je známý dělník, jenž chce vědět, jak jest dlouho. Veronika usnula opět.
Nemocná ale nespala, byla při úplném sebevědomí, jakž přísahou ztvrdila. Vedle
postele na stěně visící obraz bolestné Matky Boží byl pro ní i v této noci velikou
útěchou a mnohý vzdech vystupoval z jejího souženého srdce k tomuto obrazu.

I'u najednou — k alté hodině ranní 13. ledna v sobotu — nastala v svět
nici, temnou lampičkeu osvícené, jasnost a zvlášť. blízko postele zář jako za nejjas
nějšího dne, tak že nemocná svou spící přítelkyni proto vzbudila řkonc: „Vstah aviz
jak jasno jest ve světnici.“ V tom viděla Marie u pravé dolejší pelestě u nohou
velikou, aířící, zcela v jasnobílý plášt zahalenou postavu ženskou. s tváří zářící jako
slunce a s korunou zlatožluté se třpítící na hlavě (ruce a nohy neviděla) a tu pře
padlo nemocnou chvění a třesení se tak, že ji Veronika, jenž o tom ničehož nevě

děla, sotva v posteli mohla udržeti. při čemž ji nemocná prosila: „Klekni přec, což
jí nevidíš státi'r'“ Toho ale Veronika neučinila, ana ničehož nepozorovala majíc jen
za to, že snad vstoupilo horko do hlavy nemocné. Zář aletkterá od postavy, za
Pannu Maji od nemocné držané vycházela, byla tak veliká, tak oslňující. že si mu
sela oči zrstříti; Veronika, domnívajíc se, že jest Marie v zimničně .fantasii, chtěla
jí ruce z obličeje stáhnouti, co tato po celém těle se třesouc také připustila a se
pneuce ruce zvolala: „Velebiž duše má Hospodina a duch můj plesejž v Bohu, Spa
siteli měn.“, po kterýchžte slovích ona jasná postava Marie Panny k ní s nadmíru
líbezným : nevýslovně příjemným hlasem tato slova řekla: „Mé dítě, od této chvíle
se uzdravš“, načež zmizela a s ní jasnost v pokoji. Dle výroku nemocné trvalo
toto zjeverí asi tak dlouho, co by bylo zapotřebí k vypravování této události. Pak
se Marie ač ještě se třesouc Magnilikat domodlila. Vše to ztvrdila přísahou. Od
té doby nncítila více bolesti ani v boku ani jinde v těle a dala po několika minu
tách svéhc bratra a švagrovou zbuditi. Když tito vstoupili do světnice pravila Ma
rie s radmtným hlaseni,: „Jsem uzdravena, jsem uzdravena, — ona mě to učinila.“
Nad tím ížasl bratr její & uíyslil zprvu. že fantasiruje: divil se silnému hlasu je
jímu, s jakým byla ta slova pronesla, kdežto dříve ani hlasitě mluviti nemohla. . .
Marie vidmc pochybnost tuto v oku jeho, dala si přinésti svíčku k posteli. odkryla
svůj bok, )dňala ílastr ze svých vředů a dala je Veronice řkonc: Vezmi je s sebou
k vodě, aukazovala přítomným ty mnohé nyní zhojené, čerstvě zacelené, ani tě
nejmenší lelesti aneb puch nezpůsobující rány, které z prvější veliké rozsáhlosti ještě
jen malinlé místečko zůstavily, kteréžto místo za pár dní se také docela zahojilo.
Tu pojale ovšem okelostojící užasnutí, zvlášť když jim Marie vše obšírně vpravo-'
vala. Ponodlivši se, vstala s postele a procházela se po světnici. Od té hodiny
cítila se zdravou. čerstvou na těle i na duši a všechny bolesti zmizely. Mnozí, jenž



ji večer těžce nemocnou viděli nemohli se dosti vynadivit této proměně. Již 13.
ledna k večeru chtěla uzdravená mýti podlahu ——od 15). pomáhala v domácUOsti

jako jindy. Nikdy — jak se vyjádřila — nebyla tak zdravou a čerstvou, jako nyní.
V neděli 19. ledna chtěla jíti již do kostela. avšak uposlechla svých známých, jenž
jí radili, aby ještě zůstala doma.

3. Událo-t tato přichází ve známost.
Již 13. ledna odpoledne dověděl se dr. Ulbrich o této zázračné události a

H. Marii navštívil. Jak mile vstoupil do světnice, spěchu-la mu Marie na proti a
podavši mu sesli pravila na otázku jak se ji vede:

Jsem zcela čerstvá a zdravá.“ Lékař ohledal její bývalé rány a hle, všechny
nalezl zacelený. „Tot jest veliký zázrak, jenž mi zůstane dokud živ budu pohádkou“
zvolala odešel. Ten den navštívilo množství známých a okolních osadníků dům
Kade-ho a s podivením pohlíželi na uzdravenou. 15). ledna již Marii nalezl tam
nější kněz sedící za stavem veselou a spokojenou. Že toto náhlé uzdravení vyšší
než obyčejnou lidskou pomocí se díti muselo, vyjádřil se dr. Ulbrich nejen Pateru

Storchovi, zpovědníku Marie Káde-ové, nýbrž i mnohým sousedům Georgswaldským.
18. ledna byla Marie povolána k děkanu a vikaři.Šubertovi, kde celý běh věcí
jasně a nelíčeně vypravovala a i přísahou ztvrditi chtěla, pakli by to ke cti Boží
bylo. 20. ledna sloužil pan děkan slavnou mši sv. na poděkování za obdržené
uzdravení, kteroužto 19. byl slavně ohlásil osadníkům. Ač kostel jest dost pro
stranný a slavnost ta byla všedního dne, byl kostel naplněn tak, jako na nejvyšší
svátky. Maria vyzpovídavši se přijala slzíc nejsvětější Svátost.

4. Následky toh o uzdravení. Oplovenidůstojného pana vikáře na
„Eromioo“ příto ýoh poutníků. Co se o tom soudilo u veřejnosti.

Již během prvního téhodnu po uzdravení rozšířila se zpráva o této podivu
hodné událostii v sousedních farnostech. lhned hrnuli se lidé ze všech stran

k Marii, aby z úst jejich se přesvědčili o pravdivosti tě zprávy, tak že Maria
samým vypravováním někdy až ochraptila. 2. února promluvil zprávce duchovní
o té věci po svém kázaní k svým osadníkům takto: „Nedávno byli jsne zprávou
o zázračném uzdravení dlouho nemocné ctitelkyně Matky bolestné překvtpeni. Po
věst o tom daleko široko již rozšířena. Jest mnoho mezi vámi, snad všickni, jenž
máte důkazy věřiti ve všemohoucí ruku Páně, která nikdy není zkrácena neb málo
mocná, a v laskavé prostřednictví nejblahoslavenější Matky a_Potěšitelkyiě zarmou
cených. Zůstaňte při svém nabytém a nanejvýš potěšitelném přesvědéní. “Jsout
ale také mezi vámi mnozí pochybnjící, jenž až posud jsou na rozpacích, co mají
věřiti a co mají za blud považovati. Tyto pochybujicí napomínám v Pám skromně
očekávati, co vyšší komise ohledně onoho zázračného uzdravení řekne usoudí a
ujistí. Nebudtež lehkomyslnými rouhači a posmívači — nebot se jedná ( čest Boží
a Marie Panny, kterou nikdo bez trestu uraziti nesměl. Proto napomínán s pastýř
skou láskou a sdilností pro vaše blaho: Neprohřešujte se" v tomto ohlelu a budte
šetrni; jinak bych se obávati musil, že vás a vaše rodiny aneb vaše ostatní po

měry těžce ruka Páně by mohla stihnouti. Dejž Bůh, aby tato kratčká slova,
která vám kladu na srdce, k jeho oslavení sloužila, lásku k Marii, Pítěšitelkyni
zarmoucených ve vás rozmnožila a k vzrůstu vašich křesťanských ctností, k vašemu
spasení přispívala“



Kdyby se všechna srdce křesťanská ve svých náhledech a všechna ústa
křesťanská ve svých řečech podle těchto několika slov řídila — nebylo by mnohého
pohoršlivého smýšlení a mluvení. Drobet skromnosti posud neublížílo nikomu
ale právě tato ctnost schází hloupě í hrdé nevěře. Činí-lí víra srdce lidská pokor
nými a sice tím více, čím rozumnější, pevnější, utvrzenější jest, činí nevěra pyšnými
a hrdými & chce všude nadvládati nad nevědomýíní a prostými duchy. Tak snažila
se i zde podezříváním, obvíůováním a předhůzkami bojovati proti těm, jenž Filips
dorfské udalosti Božské ceny připisovali. Tak zvaní „osvícení“ l9. století spílali
kněžstvu hlupáků & lékaři uzdravené jedině připisovali vědomost a intelligencí.

Dr. Ulbrich byl konečně vyzván o tomto zázračném uzdravení dáti světlost
a své mínění, což i v časopise „Oherlausitzer Dorfzeitung“ učíníl. Píše tam takto:
„Hlavní nemoc Marie Kade-ové byla velmi zřídka přicházející vyrážka (Pemphz'gus)
——kteráž není absolutně nezhojítelná aniž jaká operace jest radná. Z jistých pří
čin jsem této vyrážky po 2—3 neděle před zahájením neviděl, nalezl jsem ale
14. ledna ještě as tolar velikou ránu, jejížto zaceloní normálním spůsobem se dělo.
— Co se ostatního stavu choroby týče, byla to hysterie.“

Co zde veřejnosti podal, srovnává se úplně s předcšlými jeho náhledy a vý
roky strany té věci. — Na to píše jeden osvícenec v „Reichenberger Zeitung“
toto: „tento zázrak jest dnešní vědomosti v přírodě nevysvětlený, proto nemožný.“
A potom vyjíždí si na úřední podání vikariátuí, které již dříve se uveřejnilo, ná
sledovně: „Marie Kade-ova měla nepochybno sen a následkem pocitu lepšího zdraví
a přeluzování fantasie měla je za skutečnost a sílu a veselost uzdravené může se
mocnému účinku radostí. nadějné vyhlídce do budoucnosti připisovati a tím snad
vzniklo v celém organismu jakési hojítelné rozčílení.“ Tu bych přál tomuto učenci
podobnou nemoc a sen, jímž by jí zahnal. Na to odpovětil vikář Šubert velmi
moudře a trefně: — nebylo prý slýcháno, aby podobnou halucinací stav tak bídně
nemocné najednou mohl býti zjiuačen a zlepšen a zvlášť rány, aby se pouhou my—
šlenkou zachovaly. Z toho rozpředla se veliká hádka dílem mezi doktory dílem
mezi úředníky a kněžstvem a věc se donesla k uším až místodržitelství. Uzdra
vení spůsobilo v celé zemi velikou seusací a kněží íleorgswaldští měli velmi ne

příznivé postavení. Ustavíčně docházely jich dotazy stran té věci a mnohé směšné a
utrhačné poznámky o nich se světem roztrubovaly. Konečně sešla se komise 7.
března 1866 v Georgswaldu. Předsedou byl výtečný muž Dr. bohosloví a kanovník
Jan Řehák, protokolístou P. Knorr, svědky měštanosta a radove téhož města.

' P'vního dne četl o 7. hodině pan kanovník Řehák mši sv. a ke koncíměl
krátkou, ab jédrnou řeč, z níž vyjímám toto: „Nejprve prosím vás zde shromážděné,
abyste se »tnodlili, aby všemohoucí Bůh vše k své cti a slávě obrátil a aby v nás
dětinskou & slušnou důvěru v mocné orodováuí Královny nebes rozmnožil. Zapotřebí

jest, abychškrátče se zmínil o účelu mého vyslání Jsem poslán, abych co se mezi
vámi přihodilo jednoduše, svědomitě a věrně vyšetřil. Jsem jen poslán a nemám
o ničem rothodovhti. Proto nesmím napřed úsudek nějaký vydati. Mám patrati a
proekouma' všechno, aby duchovní úřad mohl své mínění podatí a biskupskou mocí
svůj výrok uveřejnití.“

Www sv. církev nabyla v 19. století hojné zkušeností a chce, aby se za
' Azsmito událostmi s největší opatrností a střídmostí a s úmyslem jen
- ,-=ným — ona žádá. nejpřísnější důkazy a dává platnost jen odpří

' . frote pravím, aby ti, jenž se budou vyslýchati, své řečí dobře
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uvažovali, přitom na Boha myslili a. jen pravdu mluvili. Každé přehánění, vylíče—
váuí a ozdobování neb zamlčeuí byla. by urážkou cti Božské. Bůh jen pravdou
bývá ctěn. — Budte ubezpečeni, že byla-li to vůle Boží ukázati zde svou moc, též
dá pravdě svědectví a že přijde na jevo. Pochybuje-li kdo, budte laskavými ve svém
úsudku. Vždyť se mu proto nesmí náboženství odříci. Naše víra zajisté nespočívá
na jednotlivých událostech. — Bůh jest jediný všemohoucí neobínezeuý král a Pán
světa. Vládne nade všemi věcmi. Ani vlas nespadne bez jeho vůle s hlavy. Nic se
neděje bez jeho nařízení neb dopuštění. Jak za časů apoštolských jest i nyní vše
mocný a může svou moc jeviti až po dueS. Praví-li kdo, že zázraky tehdy byly
potřebné, ptám se, kdo změřil moudrost Božskou a odváží se určití. co jest ne
skončené moudrosti přiměřeno? Nám jest jen užívati rozum ale uezapomínati také,
že jest obmezen a vždy Bohu poddán. Ze v pravé církvi Kristovy nikdy docela zá
zraky nepřestanou, sám Spasitel přislíbil. Tak se v církvi vždy děly zázraky, jak
se Bohu líbilo. — Nejblahoslavenější "Panna, na jejížto přímluvu Kristus první
zázrak' učinil, byla a jest útočiště křestanů zvlášt. sklíčených. Doufám, že jest Matkou
nejen nyní nýbrž že jí bude i v poslední hodině.“

Vlastní vyšetřování počalo hned ve faře a trvale plných osm dní (denně 8
až 10 hodin). Všickni. kteří byli vyslýcháni, potvrdili své výroky přísahou. Jednalo
se velmi přísně a nanejvýš opatrně. Protokol obnášel 46 archů. 14. března ukon
čila komise svou práci a odjela zpět do Litoměřic.

6. Událostí Filipsdorfskou vzrůstala úcta k Panně Marii den co den více.
Chalupa Kade-ova stala se místem poutnickým. Ode všech krajin hrnulo se sem
množství lidí, aby viděli a slyšeli tu, které María Panna veliké věci učinila. Při
šli sem lidé nejen chudí a bíduí ale také bohatí a zdraví. První začasto nabyli
úlevy a uzdravení a druzí potěšení a posilu ve víře. Příbytek milostný stal se brzo
modlitebnou ozdobenou obrazy, věnci a okrasami všelikého druhu. Když Prusové
táhli skrze Filipsdorf došel mnohý vojín vyslyšení své prosby u Potěšitelkyně za
rmoucených. Tu se stalo. že temnější děkan obdržel od jisté paní z pruské province
Braniborské 25 tolarů“ s prosbou. aby se tyto peníze věnovaly k výstavě chrámu
Páně na "místě, kde QMarie Panna byla zjevila. Tato paní byla dlouho nemocná a
zasnoubila se v tichosti Marii Panně Filipsdorfské a nabyla uzdravení. Na začátku
června daroval jistý dobrodinec 4000 zlatých knězi Storchovi, aby chalupu a obvod
její (as 1000 D0) zakoupil „k službě Boží.“ Má se na tom místě vystavěti slušný
chrání. jakmile duchovní vrchnost k tomu své svolení dá. Příspěvky přicházejí z blízka
i z daleka a přicházejí hojné. Bůh dá, že během několika roků krásný se zde vy
buduje dům Páně, aby sloužil na věčnou památku, že Hospodin tu vládl svou do
brotivou a mocnou rukou.

V příštím čísle „Školy“ vypravovati budu o zázračných uzdraveních, která
se v roce 1866 dílem na místě „milostném“ dílem zbožnou důvěrou k němu i ve
vzdálenosti udála. Kéžby, milý čtenáři. v tobě oživila a posilnila víru ve vševlád
noucí prozřetelnost Boží nad námi a roznítila lásku a úctu k nebeské Paní a Pří
mluvkyni, která. jakožto uzdravení nemocných, útočiště hříšníků, potěšitelkyně zarmou
cených a jakožto bolestná ale také milosrdná Matka ve Filipsdorfě se vzývá a ctí.

Spolkový Kalendář.
Říjen.

Scít iii po Antal),bobrotimí) Bňb poftamí se o wýžin přičinliměbo boípobdřc.
Nyni zbýwú opět mice čaíu, aby kťestané o wýžiwu swých nesmrtelných dussi mie: se

ítarali, nčftcromprdgbunu cbmíll zbožnému rozjimúni, mobíitbč a proídffněmu čtení
wťuowuli. Zajisté přemuozi to učiní, ačloli frvčt o takowých mkgd), jelo jeft moblltba,



,
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pobožnoíti, přijímáni ímatůd) ímátofti a :,íftáni obpuftfů, neráb slyssi a naproti zbošuým
buffim wždy nčtoíif mtipů pobotomř má a ncfmírnč rabuie sr A tobo, Ibn; poctimc' tře
ífanp bo rogpafů přimc'ítimůšc. „Wssřchui, ktcťi chlťji zbožUť žiti, muíi mnobá
protimcnftmi ínáífeti," přeopomioá fm. apoíftol <Bamot.Siftp fatoliďn farář při
wojissti mufrl čaítčii, in! to jeho úřao již přináífí, o bůítoiníip moienffpmi gaóágetif

Sebellfrate bn! me fpolcčnoíti umi iinťmi i 6 iebnim bůítoinífem [ieutnantem (čti (ujmout),
ttcn') pro [ieffanífozfatoliďon miru írbe ga příliš učenébo a m3ncffene'tpo měl a iaf Iibe'

z tc' čtmrti to me zwka mají, o rofírm, co iinóm hnutí a rtibobnc' ieft, uíftčpačnč a

G poimčdnm mlnmil: „“Banc faráři,“ nabobil tcntolrát, úplně na to počítaje, še melfe'bo

potlcífn ob přitomnod) íc mu boítanc, „Wy požswúte každodrunč při míti celého Boba;
Wy fc ftanete bcgpodmbt) pomaln malťym Bobem ?" — „,"Docela prambimč!“ obtvčtil

farář, aniš bp fc bhl rogmúfflcl. „QI Wy, punc Iieutnante, pošimáte již po tolif let

howčezť— moli maío; z Wáď bnbe bczpochyby pozueuábla brzo ceh') můH“ — 583m

obecm') ítrbl ic fmid) nab tímto „fc ftdmaiirím mollom", l'terr') neicn tentotrát iafo

opařcm') fpoícčnoít opuítií, ale i na dclssl čas za moubřeiífí to foubií, dťiwřjssťch swých
íoubrubů se ítraniti. — „ŽDocrla prambiroěl' ftdmaii fc zbošui fřeíťane', fteři na moinh

báď) a swatých rozjlmúnich čaítčji o Bohrm a šmatťmi íe gabúmaii, pognenóbla tež [roč.
tčiffimi a skrzcmiloft Boži oprarobu Božskými, an naproti nim oni,“ttcří rabčii barcb.
noftmi, [)ťyřcnim:: nefilecbctnoítmi braní) čas mami a tai šijí, iafo nerogumná gmiřátfa,

tolifo pro wezdrjssrk, šábnčbo oblohu na swou ncfmrtcínou buffi neberouce, pogncnúbla ob
gmířat ničím iim'm fe ncliífi, než roi—tfiizlobou a mčtni chhtrostť w upofojománi swých

uúružiwosti — a !onečnč minim treítcm, tterí) na ně četá. *Brotoj, min') třeítane! íta:
reimc fe přebnč o brašffí íroou polomici — o buffi; „Dlužníci jíme, ne tělu,
abychme pobíc tčla žiwi boli. Nrbo budeteuli poblc tčla šimi, gemřete;
patli Duchem ftuttp těla mrtroiti bnbete, žřwi buben," bí fm. apofftol<13mm!
w píam' ímém k Římanům to tap. 8. roerffu 12. a 13. chbrjme na ússtčpky ímčtáfů;
neb i oni pognaji icbnou, třebas až na fmrtcíne' poítcli aneb bofonce teprm na měčnoíti

ímou aposbiloít, ale tenfrát býwú přcčaíto iiš poaoě. „Rho fe fměie na poflcbp, ímčie fe

neih'p" řiró ítare' přiílomí.

Dhlebnšme sr, jaké zwlásstui ílamnoíti a duchowučportabl) na nás čekajl w tomto
mčííri. (Wiz „Skolue roč. I. ítr. 246. atb.)

Pťednč prmní ncbřli ieít f(amnoír fm. růžence. Ne bez příčinu ie bneb na
]. ftránce bdíeň 0 hp. růšcnti a paf na ítr. 303 dalssi poiebnaní o jeho půmobu. Dbrat
a přečti si to iefftč jebnou. Rterat ale tato flamnoft poroftata, tterú fe wždy 1. nebčli
w říjnu obbúmá, bubeč Aaiiíte' dhchtiw laktéž zwčidťtiu Bhlo to rotu 1571, když mezi

zuťiwými TUrkh a kťeskauy u Lepanta k bitmč na moři přiífío, tterou fultán Salim II.
ro tom innpíln gačal, abl) celon Staíii íobč pobmanil. Qšrannú moc třeífanů balefo ie
neromnola oné Inrtů, a na wslťzflws nebolo br; pomoci Bošs ani šáh—néhopompfílrni.

Awssnk loďstwo třcífaníté bylo na přimlumu (Bunin) “marie, jejiž ochraně íe na tabu

papeže Bia V. obpornčilo, sc [)roy'cibo nebespcčenítmi gáaračním gpůíobem mptršcno a

třeítanftmí bolo tím oímobogeno ob jha nemčrců, pob nčboš aaiiíte' bp bylo pabto. Rop;
tnreďe' soďstwo ie obicmilo, oo'poručiti se wůdcowě lobi Eřcífanftíyd) a wssichui moíinomé

ochraně Sboborobičtp. gnamrní ! bitmč bylo ii; bdno a mstťyčenbyl prapor, lten') papeš
můbcům ro Nrapoli bp! baromal. Weselr \olála toroubem B obrqcm lltříšomaněbo a
bplof to boiemné pobímáni, Ibpš celé rooiífo na ímé tmářc pablo a Iroiiebine'mu se lla
nčlo a Boha skrze přimlumu 'Bannp Marře o witťzstwl profilo. Witr ale bn! Iurtům
pťiznlwý a proto měli fřeíťanč wííebo alebo fe co obámati. Dpčtnč ale utetli sc E Pannč
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Marii, a ble! naiebuon proměnil fe toítr a má! tonř třeífauíte' běíoítřelbn naproti Int:

tům. 'Důmčra lťrssauůj w “Baunu <.Diarii nebola gflamáua. “Po 3 bui buío íiee boiomáuo
sc stejm)xn wilězstwťm; fouečně ale uftoupli 'Iurei bliie tu břehu. Rřeítaue' uabpli mícc

bůmčrp, obmášili fe ! brube'uni utotu ua Turn), gnbili můbee 'Iurtům ?íli šBaífu, mítouo
pili na lobi jejich, ítrbali půlluiíic a \ogtůčili ua iebo miíto fu). tříš. \Borášía Iurtů
bula upíná; gtratiíi u) h'mame' te' bitmě — ?. říina 1571 — ieoenatřieet tiííe niu'gů,
200 Iobí u 50 tiííc lřeítauítim otroiů buío uáílebfem toboto fin.—itéhomítčgíttoí ;, otroetroí

mpíroobogeno. *Brámč ale to bobu biuop moai papeš *Bino \'. ueuítáíe na moblitbád) a
boiuůeb slzi proíe'maí přeb obličejem íBošim, into hrubou Mojšiš, když Jsraclilé boiomali.
Wcťejué moblitbl) bolt) přitágáup, putoroám' bo Qoreto a tnííeíite' taiíenofti ííuth), abt)

Boži miíoírbeuítwí bnlo uproííeuo; tu bpío papešomi 3á5račut)m mibiuim omámeno, še
třeítane' mitčsi. Sbueb otemřeí ofno ímibo botu, pool na foíena ímá a bětoroaí Hjobu za

popřáne' mítigftmí. a “Buntič Marii, iía úplně přeímčbčeu, še jeií přímtumč třeba to íhočíe'

roítčgítmí připiíomali. Báromeu do;wčděl fe tilnše mihi-ním, še out) meřeiue' utobíilbt)
bratrítroi ím. růšeuee, ttere' íe m eeIe'mtřeifauítmu prám! to čas bitnu), 7. října,
tonalp, meími mnobo přiípímalp t giítáni přinumon QBoborooiC—tp.3 už příčinu; uftauo

mtl papeš “vine V. na ten ben, 7. října, co item_noít robtčnoíti ííamnoít „Marie mí
tegué" —- (María dc Victoria), a pogbčii přelošií ii papeš “Řehoř XIII. na prmní
nebčli ro řiinu, ípoiito ii ie ílamuoíti ím. růšeuee, a Silemeno XI. naříoil íi louečnč pro

wsscchuy třeífaup. — Io! tebp pi'uoob ííatouofti bneífní. <Banna Maria oímebčila sc
opět co pomocniee třeítanů ji logómajíeíeb; nemáš i to, milí) čtenáři, ctěná čteuářto! při:

činp, ii o něco proíiti, o ieií mocnou přímíurou íe uiímati? “Remíě-Ii ničeho, toš tě
proíim iá, pros u ní za mne a já bubu opět ga tme' potřebí) ii w,;ýwati. “Bros ji ale

se írbeem čiítpm. 91pr ttomu tim ípíífe pobunt bot, můšeč gíítati pInomoenúd) ob
puíttů toe ton'ed) bratrítmíd) ím. růžence, w bratrftnm ueibra'gííi moe <Bánč a i toe ím.
fítapulíři tarmelit. — iDnes co na ím. ííamnoít íšrautiíffa te'j pínomoeue' obpuíth)
w III. řábu.

ó. Sw. cMucina, prmuíbo to šáta (fe ím. <JJIaurem) ím. Dtee Bourdikta a
prmuibo mnčenuifa te'boj řábu.*) “Bínomoene' obpufth) m bratrftmn neiímčtřiífí
Gmátoíti '23enebittinífe'm; m chrámech iBrnebittinítpd) pro tašbčbo \oiřícibo po fprároč

Boži; taktr“z na zbožné noííení třišfů ím. Bencdikla. — iDnes upomínta wsscch zemťelých

z třech řábů ím. črantiííl'a; plnomoené obpuítlt) w III. řábu.
15. Sw. Terezir, pluomoené obpuítít) to bratrítton ím. fftapnííře farmeí. a

bíantpt., neiím. Gmátofti, a fm. Soíefa.
18. Slawuost pofměceuí mífed) ebrámů “Bánč. Co možuo nejslawučjssim

zpňsobem ímčtí se bneó gaímřcení ebrámu “Báuč, wsse íe na něm bueo fthoí, wssechnh fmíec
ua oítáříd) i tu po ítčnáď) iíou bueB rogšatp, při, obpoíebnid) ítušbáeí) Božich natahuje se

tašbť) oltář zwlússt — ííomem má fe nápobobniti ona roeífá ííamuoít při fu-čcení chrámu

Seruíaleniíle'bo a co ieííti míee ieít, :,aímřeeui nás íamíyd) na ebráln Boha šiloe'bo.
„3bali nemile, že iíte chrámem DuchU ímate'bo?" oi ím. “Brunel to I. píaní iu Štoriut

ilém. Mošno, še jíon mfficbni o tom přeíměbčeui, nebo íoubím-íi ble nompd) čafů a

muobód; čiftůd) točuečh'i 9 tmitinef, dni-ii ti ebaíníei a bčmřint) gemučífíí ubrauoítí louitřuí
dusse čiítotu uaynačiti. Ci foubíš iinal, mihi čtenáři? Bu še, oatómá íe muitřuí iah'píi

blao we mne. Nrb to Dobré mínění, Eterě bych o [ibu při bopoíebnid) fíušbád) Božlch

mčí, promění íe obpoíebne boeeía to opáčnč, fbpj uj milé jime' cbrámp Božl na wsi po

*) Dbntrrn') jeho ginu-ta popis poháme, há-ti isdn Bůh, piiííitqo rotu.



prnii. „'Dnce si ninfim nbilati bobr—Í)hm," tatnímá to w frbcíd; mčtffint). *Broti tomu

bych prámč mnoho nemit, kdyby tcn „bobrt') bon" ncpogůítámal m beiřcní, opitítmí, nvač

rád), tlení a pobobnčm, čim mífccbnt) buípobt) íe od U)ledue aš bo přííftibo rána ogt'nvaií.

QI ta milá d):líu! ia! ocbotnč spčchú t májcc b) fota a k hlučné bubbi, mntrófflcna, ialo

bt) se tam pozuowuxslušby Boži obbítmalt). Siíh') Inter mibřl icbnon tancčnift) a tanci
nicc, tlorat w toln info pomatcni lítají, a nemohl sr tc' bůmčnm zbawiti, še iíou tvíficbni
impílů ;,bamcni. *lllc wždyt to icít má icbinó raboít, obpomí mi mnobt') a mnohá, wždyt

id při tom 'nic zlébo ncčiním, ncopíiím ic, netlcíu, normu íc Kdybh to bnío loliko
o tcn tanec, o mníl'átánizíc, bubíi! mnífdfci fi tn blágnimon chwili, atc poílcdmi tolifo

této ram). Sin přítlabn: W Hostčrcillách a icn !ouíct obtub (přes řctu) w Ryssowě, zax
břmimd [)[nčná tancční bubba; aneb m iebnotn :: tom famc'm miítečfů icít tanec u „gelu

ně!)o ítromu“ a n „glatc' fulc“ (icít to tolifo přes ccítu); na obou mífted) icít rolo plno

páttů tantčnúd). Nrmoblo bt) fc to ta! rogbčliti, že bt) k „zclcxuému ftromu“ ssli ícnni

mušíítí a ke „zlaté fuli" íalnt) šcnífe'? a pobobnč bo Hostčxrátek cbafníci a bo Ryssowa

běmčata? Mohli bt) ít tatc' bo můIc natančiti a ncmníeli by fe oslýchati přcb hrubém

poblamím, “an ho tam bt) nebylo. — 911), z toho ncbnbe nic! ta! tam rabiii ani na:

půibu! pomtn'h'š íi. —— Teď mi ale icíftř můšeč říci, že tč k tanci mimo tance nic ii

nc'bo nctdbnc; [)řid) jest nciblamnčii to, co tč kmuzice létá, a kdyby mně mobl'o fmčbomí

každébo mlabífa, fašbc' bčmčicc mracciíci íc bomů z tancc řiti, iai to 6 čiítotón po tanci

wypadá, ncnaffel bych zajisté ani icbnobo, ttcrt') bt) se nebyl aípoň myssleukou necubnou
poíílmrnil. W tom oblcbn ncní zwlásst při nnniiíííh tancid) prašábně mómlump. In ic
a_tcmarné mlumtnl', ímčt málo bbá, máchli fc miíoít Boši a pancnífá čiítotu, uráží-li
se Bůh. It) aIc milí) čtenáři, ctěná čtcnářtol učiň na bncífní ben jak to má we gruntu

pancníh') ípolcf ro €.; bneb po pošebnání uzawťely fc mífeóni) počestučjsst pauuy do to:
ftela a \nroncími moblitbami přcb nciímčtřiííi Gmiitoftí ínašilv íe Zešissi Kristu zadoft
učiuiti ga tt) čafto hrozuč osskliwosti, ktorými ici negbebná cbaía oboiibo poblami tpto bni,

wečery a noci uráši. 3íi=li boípobář ncb boípobpnč pomohli íe aípoň, možno-Ii ic swou
čelabi, ím. růženec, aby se tt) obqčeiné břídm aípoň nmcnnilt). Shi. tc'š te íprúmř Boži

i 6 bomácími a iíi=li m apofftolátu moblitbt), neb bratrítrou uejsročlťjssl Swútosli, neb
Srdce Bauuy Marje můšcč si zsskati pluomocuých odpustků, an m fašbc'm těchto
btatrítmí w ttetůfofi icben ben, jejž íi íám wolili můžcš, plnomocné obpuftft) fc ti nbč
Iuií pob obyčejnými mómintami.

21. Gm. llríull), pannt), ftcrú se swými fpolcčnicrmi, jež sebe wefpolek !:
ctnoíti powzbuzowaly, blize Kolsua (w Nemecku) pro fw. míru a zuchowáni panenftmí
raboftnč ímrf mučenniďou pobítoupili). Si ke cti poimenomala ím. QIngcla de Merici
(1- 1540) řáb pancn ob ni galošcm')'Urfínlinef, ftett') bnínb blabobárnč mc \vtyučománi

:: wychowúui bčmčat půíobí.
22. Gm. Korduly, ípoícčnicc ím Ihffnlt), fterd při mučení swých [oubrnšcť

ftracbt) íc ícbotoala, brubc'bo bne ale íama ít na ínnť tunbala a neobrogcnř wsscchuy

mutt) pobítonpila
23.911). Sana Stapiítrana, řábn ím. íšrantiíffu, tten') (naro5cn 1383,

3cmřcl 1456) přiínoíti šimota a čiítoton zwlússt whni!al a co bot-(im) mate! m Rot-uta
ncd), Strajinífn, Inrolífn, fRafouífn, Baworsku, i w Cechách a na Moramť, gwlússt proti
Eacířítmí );)níitffc'mu n\ůbrc gnóm bol. Dbnimúmi ímt'mli řcčmi a fásánim :) Iliřišomaném

pombubil írbnatoít kťeslauskýchn\oíínů lať, še nc be; přičint) fpolnmítěgcm fe nazýwú

:! nbatnům ítvínn přítelem Sónnnabcm w bitmř proti Indům n iliělebrabu. “Dnes plno:
mocně o pníttt) w I.ll. řúbu fn). Frnutissfa.
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30. Sw. Marcrlla, biitmana při traionífc' logií, ttcrí) bůítoinoíti ímé sc
wzdal a ímobobnč se minim! bbti třcitancm, (: ic ncmojno icít mu ímou miru taiiti a
při občtcd; bohům přilomnům bbti. “Brom bljl Vuciíařc obšalomún a k ímrti obíoujcn.

erslč na poprawissti promil jinému íoubci ílolua mučcimifa bobná: „23110 obbařiš li“ ímž—m

bobrobinini." Semi-cl tolcm rotu 298 o icbo 12 ínnů náílcbomalo ici roboímč mc ítciué
ímrli. ble třcítanc! ím. Marceil nrch!ťl sloušili pobauífc'mu ciíaři, tbc icbo mii-c nc:
brzprči hrozilo, až jeho úřab bol boíti můbotm) a měl na ílaroíti i gaopatřcut četné ímé
rabíni). Šicmuícl bus íc ítobčti, íloušiš-li pro boíti malicbcruí) jiíf pánmvi, paní, tbc
pominuoítcm ímé miro zadost činiti ncmůjcš, tbc šwyky mibio, řeči flpfíič, ftcré pojucuábla
tmou míru a bobrl') mmm pootopoli muíí?

31. Sw. Wolsgaugu, biítupa m :Íiqnn. Icuto lot-lití) ímotí) biítup mčI ja
přtíloini, dlr nťbož fc wždh i řítil: „Což lo proípimá, noíiti fiat ímatoíti hac ítuttů?"
W prawdť průpomlb to, jiš si maji wfsčchui oubomc' brotrítcm japamatomati. Což pro=

ípimá tobl. še jsi zaspáu bo ntherébo ancb to mimo bratrítcm, oíc pomilmoíti S ním
ípoiené když neplniě? 603 to ípomůjc k ipojení, míti immo tolito zbožuosti, ítum) ale,
— potom, jcmrubnoít na plnění ímúd) pominuofti, přimětimoít a írbcčnou láffu k blijs

rýmu, čiftolu we swém ítomu -—-to wssechuo ucmíti? Iahmbm jpůíobcm tlamcš sebe

tolito a tuctaiicnoíti ímábiš. Brotož bomb čae icít, 1)ch íplniti, coš ímčmu Bobu Hibil.

Apoštolátu modlitby se přivtělili:

Fary: Sedliště vysoké, Prostibor, Sedlo staré, sv. Vojtěcha, Kozolupy,
Krsov, Číhana, Stradiště, Rájov, Štědrá, Bor, Nová ves, městská a klášterní fara
v Teplé v arcidiecesi Pražské. _

Fara Slavkov a lokalie Uřinov v diecesi Brněnské.
Fara Bílé v diecesi Krále-Hradecké.

Škola průmvslná milosrdných sester sv. Karla Boromejského vo Warnsdorfu
v diecesi Litoměřické. '

Pro lv. Otce sešlo se v arcidiecesiOlomoucké od 1. dubna do 30.
června b. r. 6131 zl. 17 kr. v bank., 161 zl. 17 kr. v stříbře, 115 franků, 10 lir,
14 dukátů, 274 '/2 tolarů a v bratrství sv. Michala k tomutéž účelu 1007 zl. 19 kr.,
1 zl. 59 kr. v stříbře a 13 tolarů.

V Brněnské diecesi sešlo pro Otce v 3 dni veřejných modliteb 7030 zl.
15„kr. (mezi něž i ona sbírka ,Školy“ připočtena) a 1000 franků.

Spolek sv. Cyrilla a Methoda čitá v Brněnské diecesi 12156 oudů.
Odpustky 100 dní, udělil papež Pius IX. (dle dekretu posv. sp. odpustk.

od 14. dubna 2868), jež jednou za den lze získati zbožným odříkáním násle
dující modlitby:

„Chváleno, uctěno, milováno budiž s pocitem vděčného ducha Srdce Ježíšovo
\: nejsvětější Svátosti v každé době, ve všech .světa svatostancích až do skonání
věků. Amen.“

„(Laudatum, adoratum, amatum cum gratz' am'mí ajectu sit Euchan'sti'cum
Cor Jesu nhgulíe temporalemomenh's in omnibus orbz's tabernaculis vague ad con
summationem anonim-um. Amen.)“



Srdci pťeje, jmenowitč ale na tomto mčíici na ten úmoíí:

úmonmnhliteh na mříít Říjen:
Wssemohouct \očční; Bože! obťtuji Tobč mffeďn ímé bobré "nm; a mobíitbi; me [poiení o Ježlssem Erincm

a wssemt 3Bo3nnmi a íloatúmi bun'uni m nebi i na 3tmi 3a mneďo to, co si Báu Se3íě mc íměm Božskčm
abou pratomnikn pro přímí wm:

ohzcmj rirhtm. [nřm mm a šcbnnti ráčil a w dncssncpraměbm.

DcU fc tti szwláfrtč

1 fm. iRemigia, 3a biífupt) cítíme kat.e; 3a po3nám' u poíepffení lehkowúžxlýchman:
biífupa, 3eIů; 3a obmrácení tř3ťébo pokUssrni obl pamar).

2 fm. Ecobegara, 3a ř. fm. Bened a bra'tr. pobi. odnauou; 3a obmrác. tč3f. pokuss. ob
biítupa a mně. i. mbowv; 3a mil. obem3. fe bom. ?B. ofoběroet. nefft. namfftimeně.

3 fm. Dionhsia, 3a fnoiení B círřmi [m. ro3foínť)cb Řekň a Slowauů; 3a pomoc
biífupa a mně. Božť m nápcní jiíte' lobinč; 3a ftátoít m bobrém mícero pannám.

4 [m. růžrUre, 3a branítmo ím. rů3ence 3a mítř3. cíifme nab nc3nabo3. a material.;
ím. %rant.216[., 3a obrácení a obbr3em' míti) fat.1 úřabníťomi; 3a ncmoc. m_atf_u.

5 ím. “Hudba a 3a řáb fm. chnebifta; 3a iiftébo kněze; 3a obrácení Boha a Swae
sondr. muč. tých proflínačů ro Ubrúch, zwlússt m měftcč. SŠ.;3a íiíte' bobiobince.

6 fm. iBrunnona, 3a lobinu me míře fataliďe' cbíabuou, 3mláffť 3a matfu; 3a oswt
pouftcmnffa, cení jebnobo fatoh'ta; 3a obrácení bíubnébo man3cta.

„ 7 ím. Suftinl), 3a panna) třeíganffé; 3a iiíté robiče a bůh); 3a ím. trpělimoít; 3a
pannu) a mně., i. farnoft ro (Snad;áďMQBJ;zaB. požrrbapanen. fpol. ím. %itomeni).

3 sw. Brigitly, 3a bai čistoty a pofort) íebné mbomě; 3a obítrančni přite3itoíti
mbomi), k břichu; 3a obrácení 2 osob w bříffné přiíe3itoíti poftamcnínl).

' 9 fm. ©untbera, 3a upcmněni ím. mira) me3i Cechoslowauy; 3a bobuoítúře cirfem
pouítcmnífa, __m'bo; 3a fně3e, abl) ici iBůí; iifté ncpříiemnofti 3bamit.

10 ím. Frantisska 3a tomarněítmo 3e3íffomo; 3a wdchowaci ústawy; 3a úplné obea
íBorgiaB,řeboI., m3bání se bo můIe 523031'1 tubing; 3a nemocnou roborou.

11 fm. fBurEarba, 3a bčínictmo fřcíťanífé, obr) wíce na fm. uábo3enítmí ímé ssičxstt
bifupa, stawělo; 3a bar ftátoíti m bobiém 1 míabífomi; 3a welkého bříffnífa

12 ho.!UiagimiIia., 3a robinu cííařffou Rakouskou; ga fbromá3_b.en_ineiímitčiífíbo Wy
biífupa a mně., řnpitele a 3a po3ebnánf Božim mióíiím iimi obbómanóm.

13 sw. Gbuarba, 3a panomníft) a ici. rábce, abt) nebt3peč. po3nali, ftetě' lim bro3í taF
ÍráIc, 3m. Iibetaíi. ., obi) mami ctít. neifm. Srdcr n) 1 oíabě fe 103mno3ili.

14. ím. 90mm! 3a im. Dice; 3a ubiteni pramě Iáíft) k bli3nímu, pcmné mír:; a
pape3e a muc., nabčie 1 panně; 3.: bar febe3apřem' a sw. [)orIiwoíti 1 Eně3i.

15 fm. “Ici—che, 3a řábt) faimelitauífé a bratrstwo sskapuliťe farmcI ,3a obiácení
pannt) řebol., 1 mrabíťa; 3a bar čiftolu; 3a pom3bu3. bobrobinců 1 (hubě. chrámu.

16 ím. Hawla, 3a cíifem sw mc Swýcařich; 3a 1 oíabu farní, aim m pramé

opata, míře fetrmaía (: w [áíce k 52501711i btí3nílmu fe rogboinila.17 fm. Hcdwigy, 3a ©Íe3ífo a Bolsko: 3a mffeďt) pannh1fmnť ofabt), abl) na
mémobftyně, ceftč bá3ně 5803f fráčeíu; 3a bar ofmícení buchu 2 oíobám.

18 ?Boímčtem' 3a mítěmmi clrkwe ho. ani) fmómi nepřáteíp; 3a obrácení 1
djtúmu BňUť, opitce; 3a obmrácení poborffcni a břichu 3a tyto bni.



thlúíftž

za pumu), abt) fe nebeap. hříchů nabe mffed). mbítříbatb; za B. počet).
mffcm, tteří se mohl. a přičiuiti, aby t. bni méně břtcbů fe pácbaúa.

sa círřem ím. mc ŠkotskU a Svitu; za mtabífa, abl) me míře fe:
trmaI; za [cbfomášnébo manžela; za churawou sestrU.

aa řáb fm. urífuln; ga bar oímtcení buchu 4 pannám; za bratra
wlaž. me míře tatotiďé; ga wychowcť ústawy pob wede. řeholnic.

za služebuč, abt) ctnojt nejmícc ceniíb; za bar ftát. to Dobrém 1 knčzi;
za bar mětífí touhy po tř. botonalofti m 3. řábě sw. Fr. 1 farnoíti.

za kněžstwo m Čechách a na Morawť; ga učitetítmo 2 tatotiďě
sskol; ga bar fcbegapl'rání a čiított) 1 oíobě.

za uzdrqweut wdowh, math) _6bítet; za boíažení bobrobinců Ebo;
ftamem tatotiďébo chrámu $dně, the íeft mnoho neřatolíťů.

za ím. ímornoít meat příbuapómi; abt) zťozwhk nočm'ď) toutet a
opilftmt m jifté ofabě se prckazil; ga obrácení 1 opilce.

ga bar oímícent bucba rozkolm)ch Řeků; aa přebítamené 1 ofabt),
aby pominnofti swš lépe poznámati a ptnití. ,

3:5 přetqšení náítebtů 3 poborffení bamjcb; ga fmornoft toe třecí)
rebotmcb bomech; za bar fajicnofti 1 mbomč.

za mtoíie tatoticté meat mobamebánn; za třeíťanífé mnóomání
bttet 3 robin; za fmířentimoít 2 ofob.

aa fněš. fat. m 913mm; za bobrob. ttáfft. Benediktřnek m PťemhsslU;
abh ponor. bámaně m 1 ofabě probámá. necub. obtáafů se pťekaziťoa

ga mojátty, zwlásst důstojnikh, abt) za míru ím. se Uestyděli, ate
ii hájili; za 1 nárobní [fťoíu a jejího učitete.

Twé služeďntky, kterýmš ten úťad swčťil, aby připramili ceftu pro mneobecnt)

Eben fe cti

19 ím. Nnežkh ob 3.
bominit. řebot.,

ím. Wendelina,
20 opata,

2l ím. Hrffultz,
pumu) a mu:.,

sw. KordUlh
22 pumu) a mučí,

ím. Sana Rabi;
23 ftróna, řebot.,

ím. mafaeta,
24 artbauběta,

ím. Krispiua a
% Qriípiniana, m.,

ím. Ewarřsta,
26 pupeže a muč.,

27 ím.. Sabinp,
panna) a mně.,

28 ím. Siman a
Snot), apofftolů,

sw. Narcišsa,
29 biífupa,

30 fm. Marcellc:,
tooifna a muž.,

31 fro.%otfganga,
biífupa,

sa ípoíuprat a přía- „Šf0I9"; za čďssechem 213mmzesnulé bran-t) a
feítrt) bratr. a gbožnbcb fpoítů w Cechúch,na Morawť a SlezskUu

M o D I i t 5 a.

Božfké Srdce Ježtsie! skrze nepoffmrněně Srdce Marie sBunin) obětují

tobě mífeďt) mobtitbq, práce a utrpení toboto bne fpoíu fe wssemi úmysly,
toe ttetbcb fe uítamičně na oltáři obětuječ. szwlússtč Ii je obětují pro om;

něm. D Spasiteli netoneěně mitomanb! rač ofmttíti toto mětně služeďntky, rač

ie pofttniti w jejich prach-I), abt) Twú ctttem foncčně skrze wttčzstwt mambo a
ctnofti fiebnotiti mobía w iebint) omčinec wssechny tt) bunt, tterě togbětuje
UárUžiwost a bíub. 21mm.

$teííabtě' Srdc:e ŠBaran) Mařie bubiš mou fpdíou!
(žmntť) žmícbaíe, atcbanběíi, fmatt Cyrillxe a EDěetbobe; otobuite za ada!

„va- \N\Mrv

Stínem nůmbni měhtiítúmn &. Šuaibta w Brně.
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Božského Srdce Páně.

Měsíčný list
apoštolátu rno

dlitb y.

„Učte se odo Mne, ne
boť _jsem tichý & pokorný
srdcem, a tak naleznete po
koj duším svým.“

' Mat. XI, 29.

Ročník 11. Listopad 1868.

S povolením duchovní
vrchnosti vydává

PLACIDUS J. MATHON,

kněz řbdu sv. Benedikta v RAJ.
ldě.

„Jeden jest u_či'tcl
váš! — Kristus,“ _'"";"

MatnXXI'II. 10.

číslo 11. '

Hymna ku poctě sv. Gertrudy.
(Z breviáře k nešporám.)

$ svatá panno Gertrude!
QTvé srdce na cnost nechudoz

Bůh proto si tě vyvolil
A v lásce s tebou zápolil.

': Hned v mládí s Kristem spojena
A v klášteře mu snoubena.
A proto 'slastí nehledáš,
Neb v něm svou rozkoš nalezáš. _

Jak vůní vábí lílije,
Když líbezně se rozvije:
Tak's cnotou Krista vábila,
A láskou svou ho blažila.

Jenž v lůně Otce spočívá,
Se slávou věčnou odívá,
Co chot tě, panno, miluje,

.Dlít u tebe si libuje._

Ty's láskou Krista. ranila
Jsouc cnostmi svými spanilá;
Onza to svaté rány své

' Vryl přehluboce v srdce tvé.

Tot láska neobyčejná,
A záměna jak nestejná!
On ve tvém srdci spočívá.
An duch tvůj v jeho okřívá.

O Jesu, choti panenský,
Chval sbor tě panen nadzemský,

Též Otci s Duchem háravá ' _
A věčná děj se oslava. 'W
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Výklad na modlitbu"Páně.
_(Pokračování) _

Stůj zde ještě to, co se čte v německých listech pro vzdělání od r. 1836
a sice: V jedné osadě bydlel vznešený pán, bohatý na časných statcích, ale chudý
na duši; nebot neznal a nemiloval pravdu k nebeské blaženosti vedoucí. Šel jeden—
kráte u večer na svá pole, procházel se tam samojediný a přišed k bídné chatrči
jistého otce, jenž byl chudý a měl mnoho dítek, — slyšel tu na hlas mluviti iostal
státi a poslouchal. .A co to bylo? Tento chudý otec právě se modlil a vroucí díky
činil Otci nebeskému za to, že jemu a jeho dítkám dává každodenní pokrm, nápoj,
oděv; též dítky se modlily s ním hlasitě .a pobožně. Tu pravil ten pán sámk sobě:
„Kterak to, že tito nuzáci děkují Bohu za skromný pokrm a oděv, kdežto já v hoj
nosti všeho požívám, dobře žijí a přece Bohu díky nevzdávámP“ O tom u sebe
přemýšlel a toto spasitelné přemýšlování bylo příčinou, že se docela napravil; nebot
od té „doby nestolovalo se v jeho domě více bez modlení a bez díkůčinění a také
chudým a potřebným lidem bylo štědře udělováno. —

Podle výkladů svatých otců vyznamenává chléb vezdejší v modlitbě Páně
nejen pokrm, nápoj, oděv, obydlí, nýbrž také to, čeho nám potřebí jest k zachování
života duchovního. V stroji těla našeho pohybuje se a pracuje tam dnem i“nocí
jakýsi obyvatel aten. se nazývá duše. Tato duše má také po něčem tužbu a žádost
i také by byla ráda nasycena. Duše má arci život trvanlivý a velmi pevný, tak
že nižádným násilím a ni-žádným spůsobem nemůže býti zahlazena, zabita; než ona
může přijítido stavu hrozně smutného a traplivého a to tenkráte, když nedostárvá
zdravého a patřičného pokrmu, jakého potřebuje. Světské rozkoše, časné statky a
vážnost u světa, pak to pachtění a se shánění po takovýchto věcech, to není ten
zdravý a patřičný pokrm pro naši duši. Tot jí málo a asi tolik prospěje, jak kdy
bys květinu pOstavil k žhavému' uhlí, aneb do kouře, aby se tu hřála a rostla.
1 také to není pravý a patřičný pokrm pro duši lidskou, když se člověk v obchod
nické škole neb ve vyšších školách učí jednu neb dvojí řeč, pak počtářství, země- a
dějepis, právnictví a jiné podobné věci. Při takovémto učení bývá hlava často na
plněna párou a pýchou a duše zůstane přece jen mdlá a churavá. Důkazy toho jsou
leckdes ve světě patrny, můžeme je pozorovati na mnohých učených osobách,
na mnohých malých a velkých pánech.

Duše lidská jest zajisté něco důstojného a drahého; ona _mádo sebe cenu
nevyslovitelnou. Jediná duše lidská jest dražší, nežli celý svět. Kdo duši lidskou
stvořil, ten ji také 'nejlépe_zná oceniti, a ten povídá: „Co prospěje člověku, kdyby
celý svět získal, ale na duši škodu trpěl?“ (Mat. 16, %) Duše lidská má svůj
původ z Boha u proto její pokrm musí z Boha vycházeti. Slyš tedy křestane! co
praví Pán a učitel náš: „Ne samým chlebem živ jest člověk, ale každým slovem,
které vychází z úst Božích“ (Mat. 4, 4.) A opět jinde: „Já jsem ten chléb života,
kdož přichází ke mně, nebude lačněti a kdo ve mne věří, nebude žižniti nikdy . . ,.
Bude-li kdo jisti z chleba toho, živ bude na věky a chléb, kterýž já dám, tělo
má jest.“ (Jan 6, 35.) Modlíce se tedy: „Chléb náš vezdejší dejž nám dnes,“
": máme také žádati o chleb pro duše "naše a sice, aby nám Bůh čisté a nepo
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rušené pravdy svaté skrze nábožné katolické kněžstvo, pak skrze dobré k'átdlické
knihy a časopisy v známost uváděl, jelikož býváme takto od hříchů“ varováni a

k dobrému povzbuzováni, napotom abychom tělo Krista Pána a Spasitele našeho
v Svátosti Oltářní s čistým a nábožným srdcem často požívati mohli. Který kié'á
stan ani na tomto, ani na onom pokrmu duchovním žádné chuti nenaleza, aneb
kterému to přichází odporné jako peluň, ten a takový jest k politování a s jeho
duší vyhlíží to velmi špatně. Ont jest na duši nemocen, až na smit nemocen.

A veliké neštěstí jest slepota těla, ale mnohem větší neštěstí jest slepota duše při
mnohých křestanech!

Člověče! rozvažuj, co všecko *.dobrotlvý Bůh pro tebe učinil! R'ozpomeň se
na všecko, zvláště na to dílo vykoupení světa a ustrň se sám nad sebou a nad
svou duší, která jest k obrazu Božímu stvořena, přenesmír'nou' cenou, totiž" krví
Kristovou vykoupena a k věčné slávě povolána! Nechtěj býti, vražedlníkem'duše
své pro celou věčnost tím, že jí zdravého a patřičného pokrmunez'aopatřuješý že se
o ni nestaráš a že ji hladem hynouti necháváš. Zdaliž pořádný jezdec, uchýliv: se
do hostince, nestará se nejprve o svého koně a pak teprv o to, aby se jídlo a pití
dostalo jeho tělu? Ty ale -— též mnozí jiní ——-vážíš si snad méně duše'své

nežli-koně; nebot se dříve staráš o tělo své a když jsi byl potřeby jeho náležitě
upokojil, pak se přece nestaráš o duši svou.

Víš, že sem tam lidé — jedni po druhých — odcházejí z tohoto světa na“
věčnost, také víš dobře, že'to na tebe dojde, proč tedy nebereš na to žádný ohled?
O tělo své se staráš, bedlivě je ošetřuješ, je kimíš a žádostem jeho hovíš, a proč
na svou nesmrtelnou duši nechceš zhola nic dbáti? Běda! tvá a mnohá jiná duše
lidská jest zanedbána, ve zlém zabředlá a nepravosti sklíčena; ona klesá _hloub _a
hloub a neví ani, kdeby nalezla pomoci, kde opravdivě útěchy. Běda o křestane!
ty se nestaráš docela nic o spasení drahé duše své: Ty dokonce na věčnost zapo
mínáš a nepomníš na to, co tě očekává! Slyš, jak svatý František Salesský _volá:
„O člověče! pomni, že v hodině smrti tento svět pro tebe již nebude. Čest, sláva,“
důstojnost, bohatství, rozkoše, kterýmž jsi se za času živobytí oddával, neřestné
žádosti, kterými jsi tělu svému hověl, -— v hodině smrti v páru se rozplynou, před
očima tvýma jako dým zmizí a ničeho nepozůstaví, “leč to neplatné želení, že jsi'se
po nich tak nesmyslně honil a v zaslepenosti své na věčnost docela'ízapomenul;
Tehdáž, ač pozdě, poznáš, že jsi Boha svého pro nic a za nic hněval; tehdáž bys
rád službě-Boží se oddal, tehdáž bys rád dobré skutky konal, ale tehdáž také hří

chové tvoji jako hory vysoké před očima tvýma pneuti se a tebe děsíti budou?
(Filothea I. částka, k. 13.)

Křestane! postarej se v pravý čas 0 duši svou, postaiej se, aby se jí
vždycky dostalo pokrmu patřičného a zdravého. Tážeš se: „Kterak to mám učiniti ?“
Čítej v- písmě svatém a v nábožných křesťanských knihách ifrOZjímej často v spas'iá
telných pravdách víry Kristovy. Mimo to poslouchej bedlivě elovo Boží,-"které _Se
v církvi katolické káže. Spasitel náš nařídil: „JdoUce do celého světa, kažte “všem'
národům.“ — Jakož tedy povinnen jest kněz, slovo Boží kázati, tak-. zase každý
křestan povinnen jest, kněze kazatele poslouchatii „Blahoslaveni jsou, kteří “slyší
slovo Boží a zachovávají je. “ (Luk. 11, 28.) A v starém zákoně stojí psáno: „Z úst?
kněze vyhledávati budou zákon Boží.“ (Malach. 2, 7.)- — Zajisté slovo Boží nás
poučuje, napravuje a duši naši ve víře, naději a lásce utvrzuje, ji sílí; ctěší a
k dobrému ponouká. Ono nám dává útěchu ve všelikých trampotách života; a One

21*
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jest dobrým vůdcem na cestě k spasení i jest pravým pokrmem duší lidských.
Křestane! chod bedlivě k slovu Božímu každou neděli a každý svátek. Nevěř-ani
sobě samému, kdyby ti to mělo přicházeti těžké a nemožné. Ani nedbej nato a
nevymlouvej se tím, že duchovní správce osady nemá vlohy řečnické a že mu při
kázání leccos vadí.- Jestit slovo Boží věc velmi dfahá, ušlechtilá a s požehnáním'..
Božím tak spojena, že tomu, kdo na ně rád s_upřímným srdcem přicházívá, Bůh
sám nápomocen bývá vnitřním, osvícením a vysvětlením _iže sám takto slova kněze

kážícího doplňuje. A to jest již služba Boží, když nakázání přicházíš 'a _je-rád.
posloucháš. -—

Mimo to hledej posilu a potravu pro duši svou v milosti Boží, která se ti
v svatých svátostech a přede vším v nejsvětější Svátosti Oltářní udílí. Tu jest ten *
pokrm zázračný, andělský, ten předrahý pokrm duší našich.'! Svatý Ludvík, král .
francouzský byl na svém křižáckémtažení do Palestiny od Turků zajat. V tomto
svém zajetí přijímal skoro každého dne tělo Pána Ježíše v nejsvětější Svátosti a
při tom u veliké radosti volával: „Tot jest můj chléb vezdejší, tot jest pokrm, p_o
sila a občerstvení duše mě u prostřed tolikerých strastí a soužení mých v cizě
zemi.“ Někdy klečel půl dne dlouho před nejsvětější Svátosti, modlil se a plakal.
V pozdějším čase začalo vyjednávání se sultánem stran vyplacení a propuštění
tohoto krále a Sultán žádal míti rukojmí pro výminky. již umluveně. A co žádal?
Snad aby se položila velká částka peněz co základ, aneb aby nejpřednější rytíři
francouzští ostali v zajetí? Nikoliv! Toto ani ono;aleb1ž on žádal, co u mnohých
křesťanů za málo váženo bývá, co však dražší jest, nežli celý svět. Rukojmě, jakou
chtěl sultán míti, byla posvěcená hostie. Kterak mcdle přišel sultán na tento ná

.pad? Ont při zajatém králi seznal, že tento má obyčej, tajemství těla Kristova _
ctíti vždy. s tou největší láskou a pobožnosti a tedy měl císař turecký za to, že- '
lepší a bezpečnější rukojmě nemůže ani nad tuto dostati. — Í"

O křěstane! bez Ježíše Krista nemůžeš pravé pokání činiti, těž nic dobrého.
konati, ani v milosti Boží setrvati. „Všecko můžeš jen skrze toho, který tebe po—_
silujef' (Filip.4,13.) Tomu sám Spasitel vyučuje, nebo praví: J„á jsem vinný
kmen, vy ratolesti: kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese ovoce mnohé; nebo
beze mne nic nemůžete činiti. Nezůstane-li kde ve mně, vyvržen bude ven jako
ratolest z vinice atd.“ (Jan 15, 5.) .„Kdež jí mé tělo a pije mou krev, ve mně pře
bývá a já v něm. Kdož jí mne, i on živ bude pro mne.“ (Jan 6, 57.) „Pročež o kře
stane a křestanko! přijímej často Pána, Ježíše, který jest původce života věčného.
Takto oblečeš se v odění světla a jakožto ve dne budeš poctivě choditi.“- (Riman. 13,
12.) I budeš pro čest a chválu Boží všecko činiti.

Pro čest Boží budaš mysliti toliko dobré věci; zlým myšlením nedáš zniku
& často se budeš v duchu svém modliti., Pro čest Boží zapomeneš na př. tobě
učiněná bezpráví, nebo dobrodiní od tebe jiným prokázaná i nebudeš si je pořád na
pamět uváděti. —- Pro čest Boží _budeš mluviti, když se někde o náboženství
neb o posvátných věcech potupně mluví, když tvůj bližní bývá pomlouván, když
špatní, víry prázdní lidé k, nevěře, k zpouře neb jiným nešlechetnostem přemlouvají
a když nevinná osoba jest v nebezpečenství, býti svedenu od svůdníků. Pro čest
Boží budeš také 'mlčeti, když tvůj blížní pechybil a jiní-o tom ještě nevědí. Sprostý
člověk roznáší to, ale vzdělaný křesťan napomene chybujícího a mlčí před jinými.
Sprostý člověk nadává, když byl uražen,„ale pravý křesťan mlčí a odpustí. — Pro
čest Boží budeš pracov ati _jakjen nejlépermůžeš a to s tím úmyslem, abys-vy
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plnil vůli Boží a Bohu se zalíbil; 'Taktéž nebudeš“ pracovati na př. v neděli a ve
svátek-; nebo kdyby tě někdo chtěl zjednati k zlým věcem, jako k podluznictví, ku
krádeži v lese, neb k jiné špatností a hanebnosti. — Pro čest Boží budeš tr pěti
Na př. při obtížné praci dobrý křesťan nekleje; nehet v něm přebývá Duch toho,
který nesl těžký kříž, — v chudobě a nouzi nerepta; nebot jest s ním ten, který
neměl ani kam hlavu položiti, — v bolestech a těžké nemoci nezoufa si, neb spo
leha silně na toho, který se modlil: „Otče staň se vůle Tvá..“ ——Pro čest Boží
odříkaš se: časného statku, když bys tím ruznice a pře soudní mohl zameziti;
— dobré výnosné služby, kdybys v ní byl k hříchu svaděn; aneb v ní nemohl ne'
děle a svátky světiti; — tvé známosti, při které nemáš rozumně a počestné vy
hlídky; — tvého oblíbeného navyku, při kterém čas a peníze daremně maříš, neb

který jest jiným ku pohonšení!— Zkratka všeho zlého se vystříháš a povedeš ži
vot počestný a křestanský, jelikož tebe nasycuje chléb života věčného, to jest tělo
Kristovo. Proto také můžeš říci: „Živ jsem ne já, ale živ jest ve mně Kristus.“

(Galat. 2, 20.) „K uloženému cíli běžím, k odplatě sivrchovaného povolání Božího
skrze Krista Ježíše.“ (Filip. 3, 14.) _

Odpusť nám naše vlny, jakož'i my edpouštime našim vinnikům.
(Pata prosba)

„Odpouětějte & bude vám odpuštěno.“ Lukáš e, 37. _

„Prvopočatečným hříchem vzali jsme všickni porušení a vzešlo v nás semeno
rozličných náklonností zlých.“ (IV. kniha Esdraše 4, 30.) „Pro tu příčinu není
člověka spravedlivého na zemi, který by vždy činil dobré a nikdy nehřešil.“ (Kazat
7, 21.) -—' Mnozí hříšnost svou dobře nahlíželi a Pana Boha za smilování prosili.
Tak Isaiáš prorok ' se vší skroušeností volal: „Nehněvej se Hospodiue příliš a ne
zpomínej více na nepravosti naše, aj vzezři, lid tvůj jsme všiekni.“ (Isa. 64, 9.)
Prorok Daniel v duchu kajicnosti volal: „Pane Bože veliký a hrozný! . . zhřešili
jsme, nepravost jsme činili .. _Ale tobě Pánu Bohu našemu přináleží milosrdenv
ství atd. ...... “ (Daniel 9, 4. a 16.) .David kral vzdýchal dnem i nocí a skrou
šeně prosil: „Hospodine v'prchlivosti své netresci mne, ani v hněvu-svém karej
mne“ atd. „Smiluj se nade mnou Bože podle velikého milosrdenství svého“ atd.
(Žalm 37 a Žalm 50) Tutéž prosbu přednášel kající publikan v chrámě, řka:
„Bože bud milostiv "mně hříšnémul“ A není ve světě člověka, který by neměl
příčiny, Boha za milosrdenství prositi. Svatý František Salesský byv tázan, co by
sám o sobě soudil, odpověděl: „Většího hříšníka nenosí tato země, jako mne.“ A
když mu bylo praveno, že jsou na světě velicí hříšníci jako zloději, smilníci, lou
pežníci, a že se k ním nesmí rovnati, odpověděl: „To vím jistotně, že kdyby tito
hříšní lidétolikerých— milostí od Boha byli obdrželi, co já., že by s nimi nepochybně
byli více působili a Bohu lépe sloužili, nežli já,. Pevně jsem o tom přesvědčen, že
kdyby mne Bůh. jen na okamžení milostí svou opustil, že bych do největších ne- _
pravostí padl a nejhorším se stal.“ ' _

Milý křestane! měj v paměti tato slova a nikdy neříkej: „Nejsem jako jiní
lidé, nejsem jako tuhle ten, neb tamhle tenl“ Jen projdi dobře všecka přikazaní

Boží a církevní, projdi všecky povinnosti, jaké tobě stav tvůj a provolání tvé ukládá.,
i zpýtuj, kterak jsi všecko konal, jistě že přijdeš ku p'oziíéní toho, v čem jsi za
vinil a pochybil. Bez častého a důkladného zpytování sebe budeš selbudto ze. po



řádného a za spravedlivého držeti; -— ale tvá spravedlnost bude farisejská; — viz

Mat. 5__,__20. „—anebo budeš se podobati mnohému nemocnému, který, ač v nebez
pečenství jest, pořád se domýšlí, že s ním není tak tuze zle, a že jeho nemoc jest
toliko nepatrná. Slyš o tom podobenství: „Jistý měšťan ——řemeslník —- churav ěl.
Byl Souchotinář a při návštěvě lékaře hovořil takto: „Pane doktore, vede se mi
dobře. Ovšem že jsem se p_otil, ale není divu, byl jsem tuze přikryt. A víte, když
si človek _ve dne zdřímne, potom nemůže ani v noci spáti. A že mne to píchá a
tlačí „na prsou? To víte., já byl v cizině na zkušenou a tu člověk od větrů a od
nečasů dostane suché loupání. Kašel mám, natom také mnoho nezáleží; moje malá
holka kašle hůř, nezli já Ale apetit ten mám. Není-li pravda pane doktore, že
jsem jinak zdráv a že se nemám čeho obávati?“ -- _Utakovéhoto souchotináře,
neb u jiného churavce bývá to mnohdy potěšitelné, když ani neví, v jakém stavu
zlém ohledně zdraví svého se nalezá, pakli jen_ jiný stav zlý vnitř při něm není.

Když to ale s jeho duší zle, až na smrt zle stojí a kdyz člověk ten se domnívá,
že ,to s duší tak zle není, aneb že to s ní stojí dobře, co napotom? Nebyla by to
žádoucí věc, aby se takovému člověku oči otevřely, aby totiž poznal bídný stav
duše své? — Ale tu někdo mi namítne a řekne: „Lépe, když člověk ani neví, jak

to_.s jehqušuší vypadá, aneb jak to bude pro něho v budoucnosti. O čem nevím,
to mne nermoutí a pak mohu na světě pokojně a blaženě žití.“ — O příteli! věř,
to že jest hrozný klam. Jest to řeč nerozumná a bezbožná. Hle dočetl jsem se
v leckterých knihách a novinách, že se mnoho lidí zblázní, — ne snad pro svou

přílišnou zbožnost a svědomitost, alebrž naopak. Ano ted se mnohem více lidí
zblázní, nežli za starodávna; pročež také ve všech vzdělaných a pokročilých zemích
nalezají se“veliké domy bláznů. Vkročíš-lí do takového domu, můžeš tam viděti
přepodi'vné věci. Některý blázen na př. vykračuje si tu hldě, domnívaje se, že jest
sněmovním poslancem, neb jenerálem, neb dokonce ministrem; ale jeho žena a děti
chodí doma nádeničit, aneb žebrat. Jiný zase jest tu nad míru blažen.- On se
směje, zpívá, skáče a tancuje samou veselosti. Pověz mi čtenáři! zdaliž ho budeš
za šťastného pokládati, proto že neví, jak to s ním a s jeho rodinou stojí? — A
přichází-li takový blázen někdy k rozumu a zví-li, v jakém byl stavu, tu se za to
před lidmi stydí a bývá mu často okolo srdce až ouzko. ——V pravdě tyto blá
zn'ivé lidi musíme politovati a o nich říci, že jsou velmi neštastni

A .Než považ čtenáři! Toto neštěstí není ani. k přirovnání k neštěstí lidí těch
kteří se samochtíc do hrozného bláznovství uvrhují. A to jsou všickni ti, kteří na
Boha a na spasení duše své nic nedbají, kteří jedině o tělo a o tělesné potřeby se
starají a mnohých zlopášností se dopouštějí. Jestliže těmto lidem činí svědomí pro
její!-h nepravosti někdy předhůzky, tedy je umějí lecjak omluviti a svědomí své ukolé

bati. Oklamávajíce samých s_ebe,domnívají se, že jsou správní a celí hodní, — až takhle
na některé maličkosti, což prý ani za řeč nestojí. — Taeíto lidé jsou velmi nestastni,
ano v_ěčněneštastni, nebot oni uvrhují duše své do záhuby nevyslovné! A bláznění
oněchlidí v blázincíchjest proti bláznění, to jest proti mrzkému se chování svě
táckých a nezdárných křesťanů toliko kratičký nevinný sen. Obyčejně se stává, že
pomatenci neb blázni před svou smrtí přicházívají k sobě, to jest oni dostávají
rozum. Nápodobně se vede lidem duchovně zaslepeným, totiž lidem u vířeustydlým
a na mravech Skleslým. Když jim již nastává ta doba, v nížto mají tento svět
opustiti. 'a do věčnosti vkročiti, tu se jim obyčejně smyslové vyjasňují, tu teprv
poznávají, že to s jejich _duší tuze zle vyhlíží. Toto sebe poznání dělá. tehdáž
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mnohému žalost a strach tak sice, že do hrozných úzkostípadá a že se zoufalstvím
chvěje. To ale jest jenom předtucha neblahé věčnosti!

Milý křesťane! vím, že'sobě přeješ šťastnou hodinku. smrti a pak šťastnou
věčnost, ale což bys nechtěl ve dnech života svého do svědomí často nahlížeti, "což
bys nechtěl dříve stav duše své skoumati a sebe často zpytovati, abys zvěděl, na
čem stojíš a jak to vypadá s tvými skutky? — Považ jen, stou “duší lidskou
bývá to věc zlá a podivná. Jaký obličej mají jiní lidé, snadno vidíš, ale buď si
tvůj obličej ošklivý a učazený, to nevidíš; k tomu potřebuješ zrcadlo. Takové
zrcadlo pro tvou duši jest písmo svaté a učení víry křesťanské. Napotom živo'ty
svatých a životy pořádných po křesťansku žijících lidí okolo tebe jest též takové
zrcadlo. Zhlížej se v něm; ale nedopusť, aby tě při tom tvé samomilenství nebo
zlé zásady světa klamaly. — „O člověče! — povídá svatý Augustin, — .vystup
sám v duchu na stolici soudní, postav se sám co obžalovaný před sebe a drž
sám často soud přísný, aby takto soud Páně nad tebou byl mírnější, byl milosti—
vější.“ (Zz'b.de poem'tentz'a. ) ——Drž nad sebou často soud přísný a nestranný.- to
jest. zpytuj sebe a často o veškerých myšleních, řečích a skutcích svých. přemýšlej!
„Zkus tedy jedenkaždý díla svá.“ (Galat. 6, 4.) Takto se stane, že sebe náležitě
poznáš a pak že zvoláš: „Kdož může opravdu říci: Čisté jest Srdce mé, číst jsem
ode všech hříchů? (Přísloví 20, 9.) I já nalezám na sobě mnoho chyb a mnoho
těžkých provinění. -Co si mám ale počíti? Jak to napraviti? A kdo mi poví, kde
a kterak mohu odpuštění hříchů svých dojíti, kde a jak milost Boha spravedli
vého sobě vydobýti?“ —

V městě Jerusalemě býval u brány bravně rybník, v němž od času k času
anděl Páně vodou pohyboval. Kdo tehdáž vstoupil hned do vody a se tam koupal
byl zázračnou mocí Boží uzdraven, ať si měl jakoukoliv nemoc na těle. (Jan 5, 4.)
Kdybys milý křesťane! náležitým sebe zpytováním hříšnost svou poznal a lítost
pocítil i kdybys pro svou sklíčenou duši pomoci si přál a ji upřímně hledal, já
bych věděl ještě teď o takovém rybníku, kde bys mohl dojíti vyhojení a uzdravení
od jakéhokoliv hříchu. Vody není v tom rybníku, ale jest v něm krev a duch.
Anděl v něm neuzdravuje, nýbrž Syn Boží. Věř,jistotně, že, v něm jest zázračná
moc Boží a že v něm můžeš na duši uzdraven býti, byťby byli hříchové tvojí čer
veni, jako šarlach a byťby bylo jich množství, jako písku v moři. (Isaiáš 1, 18.)_—
Bože všemohoucí, celým světem vládnoucí! před Tebou jest obloha, slunce, měsíc
a hvězdy jako zhasínající jiskřičky; před Tebou jest moře jako na polo vyschlá
krůpěje; — proč-pak jsi- již dávno pokolení lidské, -—-toto hejno zbujníků a hříš
níků— nezašlapal, nezničil? I kterak jsi to mohl učiniti, žes Ty sám nám vpro—
vinilcům přišel vstříc a žes nám dal nejmilejšího Syna. svého co obět za hříchy
naše a že jsi nám veliké milosti složil v církvi Kristově? O Bože, Tys pouhá
láska, Tys věčná nezpytatelná láska!“ „Ty smilováváš se nade všemi a přehlídáš
hříchy lidské pro pokání.“ (Moudr. 11.)

Křesťane! pamatuj neustále na tuto neskončenou lásku Boží a věz, že Bůh
spasení duše tvé co nejvíce žádá a je vyhledává; avšak pamatuj i na to, že nikde
není pro tebe spasení k nalezení, leč toliko v Kristu Ježíši. (Skutk. 4, 12.) On jest
Vykupitel tvůj, jest ten jediný prostředník mezi Bohem a mezi lidmi. Tento milo
stivý Pán ujišťuje tebe, že v nebi jest větší radost nad jedním hříšníkem pokání
činícím, nežli nad 99 spravedlivými, již nepotřebují pokání. (Luk. 15, 7.)_ Těm
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pak, ' kteří se nad tím horšili, že přijímá -.hříšníky, pravil: „Zdraví nepotřebují
lékaře, ale nemocní; nebo nepřišel jsem-volati spravedlivých, ale hříšných“ (Marek
2,-17.) Tento milostivý-Pán udílel kajícím hříšníkům milost. Ont řekl na př.
kajícímu. lotrovi na kříži:-„Ještě dnes budeš se mnou v ráji;“ — a šlakem poraže
nému: „Doufej synu, odpouštějí se tobě hříchové tvoji.“ (Marek 2, 5.) A k ženě,
která na zemi klečela, hořké slze prolévala a hříchů sxých želela, promluvil takto:
„Jdi v pokoji,. odpouštějí se hříchové tvoji. “ (Luk. 7, 50.) Ona také odešla a žila
v pokoji a také v pokoji blahoslaveně umřela.

Snad bych křestane uhodl, čeho bys si: přál a co bys mi teď -říci chtěl,
totiž: „Tot by bylo pro mne'nevyslovitelné štěstí, kdybych mohl, jako kající Máří
Majdalena, před Ježíše na kolena svá kleknouti. Já bych ho též skroušeně a srdečně
prosil, až by mi řekl: „Jdi v pokoji, odpouštějí se tobě hříchové tvojíl“ 5—1Pak
bych byl potěšen _aupokojen, pak bych Spasitele svého nade všecko miloval a nikdy
bych se ho více nespusti1.“ Myslíš, že by to nemohlo posud býti? Což pak není

hříšník- jenž se dnes neb zítra napravuje, Pánu Bohu též tak milý, jako mnohý'
býval tehdáž, když chodil po zemi Kristus Ježíš? ——O křestane! máš- li jen pra
vou pokoru, opravdivou lítost a silné předsevzetí, sebe napraviti, nic tím netratíš
že se nemůžeš Spasiteli svému viditelně představit; nebot on se dříve,: nežli odtud
do nebeské říše odešel, postaral o všecky hříšníky kající velmi dokonale. On totiž
zřídil ústav, v němžto vždy každého času hříšníci, již se chtějí k Bohu ob'rátiti,
dosahují tak dobře útěchy a ujištění, že se jim odpouští, jakoby sám Kristus Ježíš

.k nim pravil: „Doufej synu, — doufej dcero — odpouštějí se tobě hříchové tvojí“
A tento Spasitelný ústav nalezá se v katolické církvi. Jestit to svátost pokání,
v které každý hříšník očištěn a uzdraven býti může, pakli jen všech pěti částek
k svátosti této potřebných náležitě vykoná. Tyto pak částky jsou: Zpytování svě
domí, lítost, pravý úmysl se napraviti, zpověd a dostiučinění. Než jedna ztěchto
částek zdá .se býti obtížná a pýše lidské odporná; pročež o ní zde obšírněji promluvíme.

Některý křesťan právě vidí v kostele jak mnozí v čas velikonoční neb v jiný
čas vykonávají svatou zpověd. Tedy přemýšlí o tom, až pak'se zabere do podiv—
ných myšlenek a sám k sobě praví: „Mám se také zpovídati a z čeho? Kdybych"
se celý rozmyslil, nic nevím. Žádného jsem nezabil, neokradl a ještě mne nikdo ne
viděl opilého. Nikdo mi-nic špatného a hanebného nemůže dokázati. I kdybych nebyl
správným člověkem, nebyl bych při poslední volbě obecního výboru tolik a tolik
hlasů dostal. Mám snad v zpovědi povídat nasebe hříchy, kterých ani nemám?
Proto by se mi to helvetské neb augsburkskéjyznání z Německa skoro líbilo, kde
člověk nebývá zpytováním svého svědomí a zpovídáním trápen atd.“ — Ty a- po
dobpé řeči vedou leckteří' křesťané u víře mdlí a ustydlí; nebot se domnívají, “že
nemají“ na sobě žádného ani dosti malého hříchu. Oni nepomní nato, že nás bude
Bůh z. každého slova marného, (Mat. 12, BB.) ano z každé myšlenky zlé jedenkráte
souditi. Oni nechtějí též nahlížeti, jak prospěšná a spasitelná jest to věc, když
hříšník své hříchy ——ať již malé neb velké — vyznává, nebo-li se z nich zpovídá?
knězi, aby dosáhl 11Boha odpuštění. (Viz kniha přísloví 28, 13. a IV. Mojž. 5, 6.
až“ 7.) — Pak v písmě svatém stojí otom takto: „Pakli budeme vyznávati hříchy xx
své, věrnýt jest Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy naše a očistil -nás?od
všeliké nepravosti“ (I. Jan 1, 9.) A opět: „Mnozí z věřících přicházeli k Pavlovi,
vyznávajíce a vypravujíce skutky své,“ ——(ne snad skutky dobré, nýbrž hříšné) —
(Skutk. 1,9 18.) Již v starém zákoně bylo vyznání hříchů — to jest zpověd,'—
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předobrazeno jistými posvátnými obřady; “OYtom"se. dočteš v třetí'knize' Mojžíšově

(4. a 5. kap.)b— Nyní bud příteli! pozo'rliv na následující poučení, abys poznal
důležitost a potřebnost svaté zpovědi: , .

1. Je-li nemocný jen trochu při rozumu, tedy vypravuje rád lékařovi a to
obšírně, co mu kde schází; ano dodává mu to důvěry, když se lékař sám ještě na
“to hodně vyptává. Svatý -Jarolím mluvě o.zp_ovědi *užívá tohoto podobenství:
„Stydí-li __senemocný'ránu svou lékařovi odkrýtiqz tedy.ji—umění lékařské novyhojí,
protože o tom neví. “ — Zánět se nezhojí, .pakliže zadřená tříska se nevytáhne.

Samého hříšníka, jenž má dokonalou lítost, dohání a pudí ho to, aby někomu pověděl a vyznal, co ho v svědomí tíží. . ,. .
2. Záleží hříšníkovi, jenž má pravou lítost a velikou ouzkost pro své

hříchy, také na tom, aby věděl, zdaliž mu Bůh _odpustil, čili ne. Myslí-li si: „Bůh
mi neodpustil a více mi neodpustí,“ '— tedy se stává málomyslným a neupokoji-i
telným. Má-li však pevnou naději, ano má-lir-jisto'tu', % “mu'Bůh odpustil, tehdáž.
má veliké z Boha potěšení i miluje ho co nejvíce 'a'í'slouží muřvelmihorlivě, již
proto také, že- byl Bůh milostiv a že ortel věčného zahynutí “od něho odvrátil.
Eihle! zdaliž dobrotivý Bůh milostivě. neposkytne rád“ kajícímu hříšníku té útěchy,'
ano toho ujištění," že jest mu odpuštěno?'—-.š Na vnitřní—'domnívání u člověka ne
lze se tu mnoho'; spoléhati; Lehkomyslný člověk-myslí, že Bůh hned odpouští a
zádumčivý myslí, že těžko. Pouhé myšlénky'a kolísavé city vedou člověka často
k poblouznění. Z'daliž neposkytl nám Bůh v této tak důležité věci, ana se spasení
duší lidských týká, “nějakého pevného rukojemství, které výrokem a slovem Božím
jest stvrzeno? — : Což pak se "o'to „Ježíš Kristus nepostaral? —

3. Pán a Spasitel náš chce, abychom nejsvětější Svátost Oltářní častěji
přijímali; ale v písmě svatém vyhrožuje .se takto: „Kdo nehodně jí tělo Páně a
nehodně pije krev Páně, ten jí a pije sobě odsouzení.“ (I. Korint. 11, 29.) Než
i spravedlivý klesá za den sodmkráte, a kdo jest' bez hříchu a kdo hoden, přijímati
tělo Páně? —- Hle 'nemohu—lizvěděti, že jsou 'mi hříchové moji odpuštění, tedy
jakživ nemohu k stolu Páně přistoupiti.- Jak pak to mohu zvěděti? Jaké mám
zde rukojemství od Pána? Což pak se o to-Ježíš Kristuv nepostaral? -—
_ 4. Postaral se zajisté; nebo po svém z mrtvých vstání přišel k apoštolům

svým a řekl jim: -„Jakož mne poslal Otec, »i já posílám vás. Přijměte Ducha sva
tého; kterým odpustíte hříchy, odpouštějí se jim, a kterým zadržíte,-zadržány jsou.“
(Jan 20.) Tedy dal Pán Ježíš učenníkůnr- svým“ také moc,“ od hříchů platně roz
hřešovati, neb jich odpouštěti. Tato moc ale s učenníky nezemřela, '—, s nimi
konec nevzala; “tot by byl Spasitel světa o budoucí lidi málo pečoval. Ve svěcení
kněžstva se tato moc pořád udržuje. Ona se odvádí od svatých apoštolů na biskupy
a od biskupů na kněze všech míst a všech časů a jde v katolické církvi až do
skonání světa. Máš-li tedy hříšný člověče pravý úmysl se napraviti, tedy platí
tObě rozhřešení kněze, jemuž se zpovídáš, jistotně před Bohem; ano máš od něho
ubezpečení, že ti jest odpuštěno, a ty můžeš beze strachu jíti k svatému přijímání
aneb před soudnou stolici Boží. — —
' 5. Ale přede vším a nejprve jest k tomu zapotřebí, abys duši svou dobře

sám proškoumal, i abys dříve vyšetřoval, zdaliž m'áš také pravou lítost a pravou
vůli, ve všem od této chvíle Bohu věrným býti, vůbec zdaliž jsi se skutečně vnitř
tak obrátil, aby ti Bůh pro JežíšeKrista odpustiti mohl. ——Druhé vyšetřo
vání musí kněz nad tebou držeti; nebo skoro každý člověk jest k sobě samému



__330_.

stranný, slepý. Kněz musí se tázati, musí tebe slyšeti a. pak musí se rozhodovati,
zdaliž jsi v takovém stavulpostaven, abys mohl odpuštění obdržeti, čili nic. Na—
potom vynáší on rozsudek svůj a když tebe schopného a v dobrém předsevzetí
pevného nalezá, dává ti jmenem a rozkazem Božím rozhřešení. Jináče nemůže ti
dáti rozhřešení; nebo Ježíš Kristus mluví také o zadržení hříchu. Když totiž zpo
vědník seznavá, že Bůh tobě, tak jak jsi, odpustiti ještě nemůže, tenkráte nedá ti
rozhřešení. — Ale o vyšetřování a o rozsudku nemůže ani řeč býti, když hříchy
své náležitě nepovíš a nevyznáš, jak to jest v duši tvé. Proto žádá Ježíš Kristus
vyznání-hříchů, aby totiž kněz jako soudce všecko uváživ rozhodoval, má-li se ně
komu uděliti rozhřešení aneb zadržení hříchů. — Kdo však lítost nemá a přece
rozhřešení dostane, tomu jest toto rozhřešení tak málo platné, jako když se mrtvému
vězňovi dvéře a okovy odemknou. A kdo zamlčí nějakého hříchu vědomě, ten obe
lhal Boha, v jehož jmenu zpovědník vyznání hříchů přijímá, a dělá to jako Ananiáš
a Satira., o čemž se můžeš dočísti v Skutcích apoštol. 5.

6. Konečně tisíceré věci nedají se v kázaní říci, ale v zpovědi ano. Pak
potřebuje jednotlivý člověk mnohou věc věděti, kterouž jiní lidé nepotřebují věděti.
A nikde nemůže kněz člověku právě ty nejlepší a nejpřiměřenější prostředky po
raditi a uložiti. jako v zpovědi, totiž když člověk knězi všecky rány & vady duše
své upřímně odkryje a poví, jako nemocný všecko lékařovi povídá. — (Obšírně
o tom jedná knížka o zpovědi dědictvím sv. Janským 1851 vydáná.)

V pravdě svatá zpověď jest prospěšná a potřebná a tedy takové náboženské
společnosti, které již před tisíci lety od katolické církve byly odpadly, (na př.
řecká) mají svatou zpověď, jako katolíci; což důkazem jest, že zpověď již před
jejich odpadnutím zde byla a od nich za Božské ustanovení se považovala. Sám
Luther, kterýpřed 300 lety od katolické církve odpadl a jejím odpůrcem se stal,
píše, že máme opravdově hříchů svých litovati, z nich se zpovídati a dobré skutky
konati. Než on jednou tak a po druhé zas jinak smýšlel a učil. Protestant Amon
praví: „Tajná zpověď jest vytlačena a v jakousi všeobecnou přípravu, v jakési cvi
čení se v pobožnosti ——nic jiného obecná zpověď není — jest změněna. Ale zku—
šenost učí, že vyzdvížením tajné zpovědi poslední podpora mravní kázně církvi
evandělické se vyrvala atd. (Handbuch der christl. Sittenlehre.) Nyní v některých
zemích protestantských uznávají již, že zpověď jest velmi užitečná a tedy ji mezi
sebou'zavádějí. Toto hned zprvu mnozí uznávali. Dominik Soto, zpovědník císaře
Karla pátého vypravuje, že Norimberští měštané po svém odpadnutí od pravé
katolické víry k tomuto císaři vypravili poslance s tou prosbou, by vydal rozkaz,
aby zpověď doušní opět zavedena byla, poněvadž ze zkušenosti smutné znamenali,
že od té doby, co jest zpověď zrušena, nepravosti a rozličné ohavnosti se rozvodňují,
o kterých prvé slyšeti nebylo. *) Také bych mohl tobě čtenáři uvésti zde mnohá
svědectví, jakových nám svatí otcové o zpovědi v katolické církvi podávají. Ně
kteří svatí otcové žili hned za časů svatých apoštolů, nebo brzo .po nich; a tedy
věděli dobře, co a jak ohledně svaté zpovědi bylo zprvu v církvi Kristově ustano
veno. Než pominu tato svědectví a připomenu zde tobě, že to jest velmi směšné,
praví-li kdo, že zpověd jest prý vynález lidský. Co pak lidé vynalezávají? Obyčejně
to, co jim přináší časný užitek, na př. párolodě, železnice, telegrafy atd. A kdoby
byl měl zpověď vynaleznouti? Snad papež Innocenc III. v 13. století, jak se mnozí

*) Příklady Macana str. 373.
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bludně domýšlejí? Nikoliv! Tento papež vydal pro vlažnost mezi křesťany se
zmahající nařízení, aby každý' katolický křesťan aspoň jednou v roce k zpovědi při
cházíval,_, a to v čas velikonoční, ale zpověď nevymyslil, ani ji- v církvi nezavedl.
To by bylo věcí nemožnou. Co pak by byli tomu řekli kněží, kdyby se jim bylo
tak obtížné břemeno ukládalo, totiž aby v největším horku někdy a někdy v nej
větší zimě sedávali v zpovědnici a poslouchali věci nemilé, bolestné a žalostiplné;
pak aby lidi churavé, ba i nákažlivou nemocí sklíčené navštěvovali a vyslýchali?
—. A co by byli tomu řekli věřící, kdyby se jim byla ukládala ta nová a podivná
povinnost, aby všecky hříchy a i ty nejmenší chyby své vyznávali a vypravovali,
— člověku? Není to ani možná, vynález lidský není a nemůže býti svatá zpověď. —

Ještě uvedu zde, co stojí v knize Gaume vydané. (IV. svaz. str. 179.) —
„Jistý člověk,“ — tak tam čteme — „byl z obecenstva lidí vzat do paláce jednoho
mocného krále. Vznešených hodností, drahých pokladů a radovánek bylo mu hojně
uštědřeno; a tato nesčíslná dobrodiní měla ho přiměti k tomu, aby vždycky odda
ným & věrným zůstal, ale to se nevyplnilo. Jakousi vášní pekelnou sveden, do
pustil se neslýchaného zločinu proti králi, proti svému dobrodinci; avšak nikomu
jinému, leč králi samému byltento zločin povědom, a nebylo žádné o něm po
chybnosti; Král odsoudil toho nevděčuíka na smrt. I vyvedli ho ven na popraviště
a kat držel již meč napřaženy'. Tu ale ozve se hlas volající: „Milost, milost od
krále !“ Služebník králův přikroěiv k vinníkovi pravil: „Můj pán jest velice dobro
tiv. On tobě uděluje milost, ale chce, abys svůj zločin jednomu z jeho služebníků
vyznal a při tom ani té nejmenší okolnosti nezamlčel. Tuto výmínku žádá od tebe
velikomyslný král. Máš si tedy zvoliti budto smrt, anebo vyplnění této výmínky.“
Provinilec, radostí neslýchanou opojen, volá: „Ach ukažte mi toho služebníka, ját
jsem hotov, ze všeho se mu vyznati. Jedině toho se obávám, aby můj král ne
změnil úmyslu svého.“ — Sotva že domluvil, tu již druhý posel od krále přichází
a volá: „Milost, milost od krále!“ Přistoupiv k vinníkovi, pravil jemu: „Můj pán
jest velice dobrotiv. Na důkaz dobroty své povoluje ti, abys sobě ze všech jeho
služebníků vyvolil kteréhokoliv. Vyvol si třeba toho, ku kterému máš největší
důvěru!“ — Vinník velmi pohnut proléval slze a nemohl na to ani odpovědéti.
Hned zase přišel třetí posel a volal: „Milost, milost od krále! Můj pán jest velice
dobrotiv; nebo nejen že ti ponechává na vůli, abys sobě sám jednoho z jeho služeb—
níků zvolil, nýbrž on také ukládá služebníkovi tebou zvolenému dokonalou mlčen
livost. Co mu vyjevíš a z čeho se mu vyznáš, všecko to musí zamlčeti pod uvaro—
váním hrozných trestů; nebot by musel sám na popraviště jíti a zemříti. Svoluješ-li
tomu, pak zapomene král můj navždy provinění tvého. On ti dá opět svou přízeň,
opět dostaneš od něho tvé vznešené postavení a tvé předešlé důstojnosti, ano “budeš
v jeho paláci blízko královského trůnu míti stán svůj.“ — O jaká to radost jevila
se v obličeji téhož vinníka a pak jaké chvalořečnční činil lid velikomyslnému králi!“

Příteli! v této události nalezáš celé vyobrazení svaté zpovědi a ztoho
můžeš poznati, jak nestíhlá jest dobrota Boží a jak veliké milosrdenství všemohou—
cího Krále. Chtěje tedy dojíti u Boha odpuštění, — za něž v páté prosbě prosíš,
— vykonej, co Ježíš Kristus v církvi své ustanovil a co nařídil. Nestyděl-li jsi se
před Bohem všude přítomným hřešiti, tedy se nestyd hříchy své vyznati služebníku
Božímu — knězi —, který je v sobě pochovati a věčně zamlěeti musí pod uvaro
váním hrozných trestů. Neříkej: „Před Bohem se rád pokořím, ale před knězem
nikoliv.“ Ovšem že jest kněz člověk jako ty, — ale on jest od Boha zplnomocněn,
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on jest ve zpovědnici“ na místě Božím, on jsa svých křehkostí sám povědom' lít0's"t'_
autrpnost bude nad tebou míti; ano on ti upřímně poradí a tebe poučí dle po—i
vinnosti své 'a.—povolání;svého; nebot mu Kristus—SPán"nařídil takto: „Učte je

_všecko zachovávati, __cokolivjsem vám přikázal! __(Mat.28, 20.) "Nelze mi, abych
zde nepromluvil ještě o něčem. Tíží-li tebe tuze svědomí a tebe-li nutká, abys
_z celého života svého zpověd _,vykonal tedy nejdi' _kuknězi na velký svátek, kdež
on mívá mnoho práce, nýbrž jdi jindy a pros jej, by se tvé ubohé, chorobné diišě"
náležitě ujal. Horlivý kněz řekne tobě, že zlé návyky a dábel budou ři začátku
dělati prudké útoky na tvá dobrá předsevzetí a že za nějaký krátký čas opět svaté

“svátosti přijímati musíš. Dále řekne, kterých společnos'ti, míst a. stavení-'se musíš
vystříhati, aby tebe to tvé bývalé tovaryšstvo —_.(kamarádi neb kamarádky)—
opět nezavedlo na .'_zloucestu. Pak ti řekne, co bys měl čísti; snad bude tak dobrý
a zapůjčí ti sám takové. knihy. Aneb poradí-li tobě, něco ku čtení si koupit-i,
tedy nebud skrblým a vydej několik těch grošů pro blaho duše své;' jestit to lepší

-a moudřejší, nežli nádherný oděv si koupiti, jim se chlubiti, nebo všelijak daremně
utráceti. _Vykonej také svědomitě pokání, které ti kněz. uloží a cokóliv tobě řekne,
vykonej; nebo Spasitel ho ustanovil a vtiskl mu své znamení na čelo, na řeč a
pravil jemu: „Co svážeš na zemi, bude i v nebi svázáno.“ Věrná poslušnost k zpo
vědníkovi bývá od Boha mnohými milostmi. požehnána. .— Napotom se měj na
pozoru, abys- se do předešlého stavu, do koleje svých hříšných navyklostí- opět ne
vrátil, i abys se opět vlažným a studeným nestal; neboť. by tebe milost- Boží, tento
neocenitelný poklad, jehož si pokáním získal, navždy “mohla opustiti. O tom se do-'
“čteš v listu sv. Pavla k Židům (6, 4—6. a 10, 26—30) -—-'

..

Mimo těch pěti částek k svátosti pokání nevyhnutelně potřebných má
každý kajícník a vůbec každý křestan na paměti míti, co povídá Pán a Spasitel
náš a_sice: „Jestliže pak neodpustíte lidem, ani Otec váš neodpustí vám hříchů
vašich“ (Mat. 6, 15.) Tuto pravdu vysvětluje Ježíš podobenstvím o nemilosrdném
služebníku, an byl proto odevzdán k mučení, že se nechtěl smilovati nad spolu
služebníkem svým. Na. konci pak [dokládá Pán: „Tak iOtec váš nebeský učiní
vám, jestliže neodpustíte jedenkaždý bratru svému„ ze srdcí svých.“ (Mat. 18, 35)
A jinde praví: „Milujte nepřátely své, dobře čiňte _těm, kteří vás nenávidí a modlete
se _zaty, kteří vám protivenství činí a utrhají vám, abyste byli synové Otce nev
beskéhof' (Mat. 5, 44.) Pán Ježíš dal nám nejlepší v_tompříklad; vždyt svým_
protivníkům odpouštěl a na kříži ještě za ně “se modlil. V tom ho následovali svatí

apoštolové a všickni bohabojní křesťané. To na př. víme o svatém Štěpánu. 'A
svatý Václav patron země české věděl, že_Drahomíra a Boleslav zlé věci proti'
němu kují, ale on přece se nad nimi nemstil, on odpouštěl. Také jest nám známo,
kterak Draslavovi, knížeti Kouřímskému odpustil. —_V životě svatého Jana, almuž
níka, patriarchy A1exandrinského,.čtemevpamětihodnou událost. Tento nábožný muž
napomínal často jakéhosi velmože, totiž měšťana'Alexandrinského, by se hleděl se
svými nepřátely smířiti, čemuž tento odporoval. I pozval ho patriarcha k-sobě,
vedl ho do své kaple a tam obět mše svaté konal. Mimo ministranta nebyl ni
kdo do kaple připuštěn. Toho času byl obyčej, že kněz mši svatou sloužící se všemi
přítomnými modlil se „Otčenáš“ na hlas. Když přišel patriarcha ]: páté prosbě,
odmlčel se a dal- také ministrantovi znamení, aby mlčel; pročež musel velmož sám
říkati: „Odpust "nám“na'še'viny jakož i my odpouštíme našim vinníkům.“ V tom
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se Jan k němu obrátil a jemu pravil: „Prosím vás, pomněte na to, co jste právě
nyní k Bohu mluvil. Žádal jste ho za odpuštění a při tom jste také se. osvědčoval,

že i vy odpustíte těm, kteří vás urazili. — \elmož ostal zaiažen a_ta slova páté
přosby v Otčen'áši zněla v jeho uších jako silně hřmění. Bez prodlení vrhl se

k nohoum svatého patriarchy a pravil jemu: „Sluha váš jest hotov, všecko učiniti,
co mu koliv rozkážete. I _Qdešela smířil se s nepřátely svými. *) — V jedné
knize**) čtenie následovně: „Milovati nepřátely své,. jest zajisté něco vznešeného.
Pánu Bohů se to velice líbí a Ježíš Kristus připojil v Otčenáši tato významná
slova: „Jakož i my odpouštíme našim vinníkům," — a to z té příčiny, abychom

-se v té" veliké a vznešené ctnosti, jakáž jest láska k nepřátelům, bez přestání cvi

ěili. Blazetomu, kdo tuto 'drahou ctnost koná. Takového- křestana nenechá Bůh
_ani zde, ani na věčnosti bezodplaty. Léta Páně 1165 udal se v přítomnosti císaře
Bedřicha Barbarosy pamětihodný souboj _mezi zemanem- z Paduy a mezi jedním
Němcem, který udatnost Vlachů haněl. Němec po několika silných srážkách byl
zemdlen a na zem poražen; avšak nechtěl se považovati za přemožena, aniž se
vzdáti. __'T_urozkázal císař, zanechati souboje. Zeman Vlach, jmenem Aldobrodini,

_ daroval nyní soupeře svého, jehož byl přemohl, císaři, a císař povýšil za to Vlacha
" do stavu MaběCího._.— At máme jakoukoliv půtku s bližním svým, to se Bohu

nelibí. Bůh nechce, abychom měli různice a nepřátelství. Byt bychom bližnímu
svému iřdokámli,. že nám činí křivdu a bezpráví, bytby on nechtěl se ani podati,
ani to své bezpráví uznati, přece nechce tomu Bůh, abychom žili v nepřátelství.
Zánechme pomstu Bohu a odpustme ze srdce protivníku svému; neb takto ho co
dar Bohu přinášíme :Avšak Bůh nás za to povýší do stavu svobodného, — šlech
tického; On nás totiž vysvobodí z otroctví, do něhož jsme se svou vlastní vinou
uvrhli. On" nás povznese. k hodnosti a slávě těch, ježto cti a miluje co dítky své.“ -—

Ano Bůh nás _z otroctví hříchů vysvobodí. On nám odpustí naše viny, když
se tak, jak se. v páté prosběmodlíme, zachováme, a když šetřiti budeme napome
nutí Svatého Pavlaikoucího: „Všeliká hořkost, hněv, i rozlobení se, křik a'utrhání '
budiž daleko od vás. Ale buďte raději jedni k druhým dobrotivi, milosrdni, odpou
štějíce sobě vespolek, jakož i Bůh skrze Krista odpustil vám.“ (Efesk. 4, Bl.) —
Stůj zde k závěrce ještě tento příběh: „Jistý protestant umínil si, zavrážditi vévodu
z Guise, jenžto se horlivým zastancem katolického náboženství býti osvědčovalř“
Tento zlý úmysl byl prozrazen a princ o tom uvědomněn. I dal si zákeřníka
k sobě přivésti a pravil jemu s udivenou tváří: „Zdaliž jsem tobě v něčem ublížil?“
— „Nikoliv,“ odpověděl protestant. -—. „A což tě mohlo vésti k takovému zlo

-ěinu?“ tázal se princdále. — Na to vece protestant: „Chtěl jsem své náboženství
takto hájiti.“'—\ „Dobře,“ — odpověděl vévoda, —' „jestliže tvoje náboženství
k vražděni tebe zavazuje, tedy mi moje nařizuje, odpustiti vrahovi, který činil úklady
na život můj. Odpouštím tobě.“ -— O jistotně takový křestan může se s prospěchem
modliti Bohu: „Otčeí odpust mi; nebot i já rád Odpouštím“ ***) — „Odpust
bližnímu svému, kterýž tobě škodí a když se modliti budeš, hříchové tvoji roz—
vázáni budou.“ (Eklesiastikus 28, 2.)—

(Dokončení příště.)„\r. ;4—._/Nv

“;)—Příklady Hehlerovy.
") Otčenáš od Veitha. str.- 257.

*“) Příklady Mehlorovy.
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(Pokračování a dokončení.)

2. Brzo v každé farnosti nalezá se několik oudů tohoto bratrství, nevšude
ale zachovávají se všechny povinnosti jeho, ač samy o sobě tak snadné“jsou.

A sice:

za první, aby každý oud do společného seznamu všech spoluoudů (Zá
pisní knihy) zapsán byla všichni pak na růže po 15 osobách
rozděleni byli; a

za druhé, aby každý oud toho zbožného spolku každodenně po celý
měsíc o jednom tajemství sv. růžence, které se mu určí, aneb
losem“ dostane, rozjímal a ke cti jeho pobožně se pomodlil
„Otče náš“, 10krát „Zdrávas“ a jednou „Sláva Bohu.“

Tedy rozjímati jest třeba o každémtajemství, totiž rozmýšleti o'tom,
co nám to tajemství oznamuje, z toho pro vlastní poměry a stav poučení si vy
brati a pevné předsevzetí učiniti k polepšení svého života. Vyplníme-li to učiněné
dobré předsevzetí, vyzískali jsme si ovoce toho tajemství. — Ku příkladu někdo
by měl pro tento měsíc (jak se obyčejně říká) tajemství: „Kterého jsi o Panno
z Ducha sv. počala“ O něm máš každý den rozjímati a k jeho cti jeden růžencový
desátek se vymodliti. Jak to nejlíp učiníš? Uvaž, třeba jen v krátkosti, kterak
sám Bůh, Ježíš Kristus, on všemocný, nejvýš blažený pán nebes i země, kterak se
ponížil a člověkem se stal a všechny bídy a trampoty, které člověka zde na světě
stíhají, snášet chtěl; on svou nejvyšší slávu zapřel a vší cti, jemu příslušící, se
vzdal. Není slušno, aby člověk zvlášt křestan, ne právě své vlastnosti zapřel, ale
k ním se _přiznal a je uznal, totiž svou zkaženost, hříšnost, náklonnost k zlému atd.?
Jenom pravdu necht uzná každý, i ty, milý bratře, ctěná sestro. Z toho pak do
cela- přirozeně následuje, že nebudeš se horšiti, když ti někdo čest, jakou si žádáš,
nevzdá aneb snad ti ubližuje,-'když se ti vše dle tvé vůle nevede, když na tě ne
moci, starosti atp. přijdou. 'Dy si musíš vždy sám říci, že to, a ještě mnohem horší,
zasluhuješ. Proto učiň hned 'to. pevné předsevzetí, že vtom neb onom"jistém pádu,
kdy obyčejně nebýváš mírným; tichým, tvíce lhostejně se chovati budeš, že vše zlé,
odkud koli na tě přicházející, co od tebe zasloužené snášeti budeš — a tím se
staneš pokorným, budeš následovati Ježíše Krista, to bude ovoce tajemství řeče
ného. Pomysli si též, že podobná čest, jaká se Panně Marii vtělením Syna Božího
stala, i tobě se stává, kdykoli v nejsvětější Svátosti'Ježíše Krista přijímáš. Panna
Maria byla následkem té cti, která se jí stala, ještě pokornější; následovně musíš
i ty pro každé sv. přijímání v pokoře pokračovati, skutkem ale, a ne slovem,
tichým snášením všeho nepříjemného. Pak budeš následovati i Pannu Marii v její
pokoře, to bude ovoce toho tajemství pro tebe. Abys'ale taková učiněná dobrá
předsevzetí jistě vyplnil, pomodlí se pak ke cti nejsvětějšího vtělení Syna_Božího
pozorně „Otče náš“ a 10krát „Zdrávas“, po každém slovu „Ježíš“ ve Zdrávasu
opakuj to tajemství: „Kterého jsi Panno z Ducha sv. počala“ a vzbud vždy tu
vůli, Ježíše Krista a Pannu Marii ve svém životě v pokoře následovati, Konečně
řekni „Sláva Bohu.“

Takhle budeš se dobře a užitečně desátek svůj modliti. Večer pak se roz
pomeň, zdalis to učiněné dobré předsevzetí v dané příležitosti vyplnil; jestli ano,
raduj' Se z toho a děkuj Pánu Bohu a Panně Marii, jestlis pochybil, -povzbud se
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a hled příštího dne tím zevrubněji na ně pozor dáti. Není to těžká věc, ale začíti
se musí jednou, jinak jest modlitba sv. růžence takřka neužitečná.

Jak jest to ale s měněním těch tajemství? Bud se všech 15 cedulek, když
se od oudů vyberou, smíchají a každému kterékoli dá, (pak ovšem se stane, že ně
kdo po vícero měsíců vždy stejné tajemství obdrží); aneb se v pořádku pokračuje,
tak e kdo měl předešlý měsíc tajemství první, dostane nyní druhé, kde měl druhé,
dos ane třetí atd., kdo měl patnácté, dostane opět první; aneb se hned při zápisu
každému dá všech 15 tajemství a určí, u kterého má začíti a pak každý měsíc
dále pokračovatí.

Nejhlavnější věcí ale jest, aby se ten desátek pořádně, jak svrchu řečeno1
modlil a sice musí po celý měsíc nepřetrženě (bez důležitých příčin), chce-li schop
ným býti k dosáhnutí hojných odpustků bratrství udělených.

3. Odpustky jsou následující, které papež Řehoř XVI. přípisem od 27. ledna
1832 spolku živého růžence pro vždycky udělil.

a) Plnomocné odpu stky na první svátek po vstoupení do spolku, každou
třetí neděli v měsíci; na slavnosti: vánoční, nový rok, sv. 3 králů, velkonoční,
nanebevstoupení Páně. sv. Dušní, Božího Těla, nejsvětější Trojice, sv. Petra
a Pavla, všechSvatýcha na všechny větší i menší slavnosti Panny
Marie.

b) Odpustky 100 dní na každý všední den, když se spoluoud uložený mu desátek
modlí; 7 let a 7 kvadragen na každou neděli a svátek, (i tak zvané zrušené
svátky), jakož i v celý oktáv vánoční, velkonoční, sv. Dušní, nanebevstoupení
Páně, Božího Těla, nepoškvrněuého početí, narození a nanebevzetí Panny Marie.
— Všechny odpustky mohou i duším v očistci přivlastněny býti.

Pro získání plnomocných odpustků jest jako vždy, tak i zde potřeba, aby
spoluoud sv. svátosti hodně přijal a na úmysl sv. Otce v kostele se modlil.

To jest to nejhlavnější, co o spolku živého růžence věděti třeba jest. Při
jdeme zajisté ještě vícekráte k tomu, o té věci obšírněji mluviti; pro tentokrát po
dotýkáme toliko to přání, aby rozjímání tajemství růžencových a každodenní
modlení-se aspoň jednoho desátku ve všech rodinách obyčejem se stalo, a aby zvlášt
oudové živého růžence to, co Panně Marii slíbili, vždy horlivěji a dokonaleji plnili
a tím sebe posvěcovali a dobrý příklad světu dávali. Budme vždy pamětlivi slov
papeže Řehoře XVI. jenž dí: „Oudové živého růžence nechat plněním všech povin
ností sv. náboženství, pilným navštěvováním služeb Božích, častějším přijímáním
sv. svátostí, pak láskou bratrskou a mírností nechat v pravdě křesťanské obcování
ukazují a zalíbení MatkyBoží na sebe přitahují, která jistě všechny k věčnému
životu přivede, kteří modlitbou a následováním jejich ctností pravými jejími dítky
býti se osvědčí“ ——

Pronásledování křesťanů v Japaně za Chogunsamy (I6I7—1632).
(Dle něm. překladu v „Sendbote des hh. H. J.“)

(Pokračování)

Jakmile pohanští správci v provinciích se dověděli o těchto událostech na
dvoře, poručili, bud aby císaři se zalíbili, bud že již dávno křestanské náboženství
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nenáviděli, křesťanům sobě podřízeným, aby se vrátili" ku'starému náboženství ja
panskému; jen několik málo jich uposlechlo, většina !se-vyjádřila, že raději zemron,
než aby takového rozkazu poslechli,_ a brzy „byloviděti kolem 400 rodin, které dříve
za nejbohatší v zemi plativše, v největší bídě se potulbvaly a chleba svého žebralv,
žádný pohan se však neopovážil, ujmouti se jich a."podpory jim poskytnouti. Zvláště
ale vynikl pronásledováním křesťanů král Arima-ský; odpadl od víry a konečně
zavraždil vlastního, otce, načež obdržel království Arima-ské od Kubosamy, aby také
křesťanské své poddané k odpadnutí od'víry donucoval. Jakmile přibyl odpadlík
tento do říše své, dal na cestě do hlavního města svého všecky kříže pokáceti a

vydal ihned rozkaz, aby všichni křesťané v jeho zemi náboženství svého se odřekli
pod pokutouvyhnanstvía smrti.- '

Tím byla křesťanům v Japaně a zvláště v Arimě válka vypověděna, a tu
se uchopili i oni_zb1aně modlitby, pokání a přijímání sv. svátostí. 500 předněj—
nějších křesťanů ihned přísahou se „vespolek zavázalo, že raději zemrou, než aby
víru zapřeli. _„My podepsaní přísaháme,f' štak „znělaspůsoba_(íorma) přísahy vlastno
ručně jimi podepsaná, „sk-rz'e_Pána našeho "Ježíše Krista, skrze nejblahoslavenější
Matku,a Pannu Marii, skrze všecky sbory anděl-ův a. skrze všecky svaté v nebi, že
s milostí Boží chceme 'stále setrvati .v křesťanském náboženství, byť by nám cokoli
bylo proto trpěti a slibujeme, že“přísaze této věrně dostáti chceme. 10. června 1612
opustilo 20 křesťanských rodin lhlavní vměsto'Arimu 'a odebrali se do nejbližších
lesů, aby tu čekali, až-bouře přejde; 5 jiných .rodin vydáno nouzi a bídě, trestu to
smrti krutějšímu, poněvadž vypovězení _nicsebou vzíti nesměli, než šaty, jež měli

na sobě, ježto s nikým ve vsích neb městech obcovati nesměli a pod těžkou pokutou
zapověděno bylo, nějak jim přispěti. , : r“

.Samo sebou se rozumí, že rozkázáno bylo i misionářům (13. června 1612),
aby království Arimu opustili, instanovili se na tom, že násile ustoupí; přece
však zůstalo "pocitaji několik Jesuitů v zemi, aby pomáhali křesťanům v boji jejich,
Tak zřídili v Arimě zvláštní spolek, jejž nazvali-„bratrstvem mučennickým, a při
čemž se zavázali oudové, že chtějí zachovávati tyto články:

Za prvé mají všichni hotovi býti, raději vypovězení a smrt utrpěti, nežli
zapříti víru v Ježíše Krista. '

Za druhé mají oudové vší nesvornosti mezi sebou se odříci a modlitbou,

postem a jinými skutky kajícími na mučennictví se připravovati.
' Za třetí mají týdně dvakráte shromážditi se, aby se radili o prostředcích,

jak by náboženství a bratrstvo zachováno bylo.
Za čtvrté mají v těchto schůzích ve vší lásce upozorňovati se na chyby

nahodilé, a za vytčené chyby se káti.
Za páté nemá. nikdo, kdo zapřel víru, býti přijat v teto bratrstvo, nedal-li

bezpečné důkazy, že se upřímně polepší a nenapravil--li přiměřeným pokáním
dané pohoršení.

Za šesté má některý oud sbírati docházející almužny, aby jimi byli pod
porováni vypovězení křesťané a za zesnulé, aby byly slouženy mše svaté.

Toto bratrstvo mělo účinek věru podivu hodný. V několika dnech dalo se

zapsati více než 3000 křesťanů; brzy bylo zřízeno i v jiných městech, ano i pro
dítky, jichž rodiče ku bratrstvu —přistoupili, muselo býti podobné bratrstvo s pří
měrnými pravidly zařízeno; & to ne nadarmo, neboť bylo obyčejem v Japaně, že.
skoro veždy usmrcovali s otcem na smrt odsouzeným i manželku a dítky jeho, aneb
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je posýlali do vyhnanství. Křesťanům Japanským to ale bylo ještě milé, neboť nie
je více nebolelo, jako myšlénka, že musejí dítky své zanechati, kdyby na smrt mu
čennickou odvlečeni byli. Jistý křesťan odnesl jeden těch křížů, jež, jak jsme- do
tekli, král Arima—ský skáceti dal, do domu svého a lidem královým, již ho měli
ku zodpovídání se z toho, odpověděl, prvé že musejí jeho a manželku. jeho usmrtiti,
nežli by tento kříž vydal. „Jen tohoto dítěte mi je líto,“f připojil, hledě na
dcerušku sotva osmiletou, „neboť nevím, co se z ní stane po smrti mé,“ „Otč_e,
přejala mu dívka řeč, o mne se nestarej; znám prostředek, jímž tě zbavím, takové
starosti: spůsob to jen, aby katané, již vás mají zabiti, mne dříve usmrtili, a_pq
tom můžeš s pokojem zemřítif'

Jak velice křesťané Arima—ští nadšeni byli a toužili, pro víru umříti, ať
ukáže tato událost. 5. února 1613 byli tři čelní křesťané: Adrián Tacafati, Leo
Faiuchida a Leo Taquendomi k smrti ohněm odsouzeni, poněvadž se nechtěli odříci
víry v Krista; touž smrtí měli sejíti rz téže příčiny Johanna, manželka, Jakub
Illetý syn a Majdalena, 20letá dcera prvého, jakož i Marta, Qmanželka.a Pavel,
27letý syn Faiuchidy. Všech 8 dopraveno bylo zatím do domu v \Arimě, jenž jim
měl býti vězením. 7. října byl rozsudek (ortel) na uvězněné vynešen, & ještě _téhož,
dne měl býti vykonán; Jakmile křesťané Axima—ští uslyšeli o odsouzení těchto
mučenníků, proudem se valili do hlavního města, aby přítomností svou-vyznavačům
srdce dodali a také sami mučennické koruny dosáhli; nevzali si ani potravy majíce
za to a doufajíce, že je dá kníže porubati. Počet přišlých byl příliš veliký, —
páčili je na 20 tisíc, — a ač bezbraným neopovážil se přece správce. města
v prosbě odepříti, aby směli doprovázeti mučenníky na poslední jejich cestě; tím
se ale stala tato pravým průvodem vítězoslavným. Polovice křesťanů kráčela na
před, druhá polovice za mučenníky v nejkrásnějším pořádku, křesťané hlavního
města s hořícími svícemi, přespolní s růžencem v ruce; buď se modlili, bud zpívali
litanie o Marii Panně a o všech Svatých. Došedše mučiště, obklopili je u velikém
kruhu a když hranice, u vzdálenosti 3 stop okolo .mučenníků postavené, zapáleny
byly a oheň vzplanul, poklekli všichni přítomní křesťané a modlili se,- aneb volali
slzíce: „Ježíšl Maria! Můj Bože, milosrdenstvíl“ Mučenníci sami povzbuzovali se
vespolek ku stálosti, a jeden po druhém dokonávali svůj smrtelný zápas vzývajíce
nejsvětější jména: „Ježíšl Maria !“ Zvláštní to byla podívaná, kdy .111etý chlapec,
když byl oheň vazby, jimiž ke kolu uvázán byl, již strávil, uprostřed plamenů
k matce běžel; tato ho tisklak sobě a pohádala ho: „Dítě.mé! Patřik nebi! Dítě
mé! volej: „Ježíšl Maria!“ A třikráte- bylo slyšeti chlapce, jak tato-nejsvětější
jména ještě pronesl, potom sklesl, a brzy na to ležela i matka bezduché. na mrtvole
svého dítěte. I Majdalena, sestra tohoto chlapce, stála takměř volně podlé svého
kolu a celá již pokrytá spáleninami, uchopila ještě oběma rukama žhavé uhlí a. po
ložila si je jako věnec na hlavu; potom sklesla, a zatím- čistá její duše kívnebi se
vznesla. Sotva že mučenníci zápas a'boj svůj dokonali, již křesťané kolem. stojící
přese všecko bránění.soudních sluhů (drábů) ohrady prorazili, aby nějakou. ještě
relikvii (ostatek) z plamenů neb žhoucího uhlí zachránili. Jak zahanbuje takovýto
výstup v zemi, jež před 70 lety ještě v nejhlubších tmách pohanství pohroužena
byla, vlažnost tolika křesťanů v zemích, jež požívají více již než tisíc let blahých
účinků křesťanství!

Právě této pocty mučenníkům Arimským prokázané, užil místodržitel v Nan
gasaki, aby Kubosamu proti křesťanům ještě více popudil, ješto zločincům od císaře
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odsóliž'ehým takovóu čest prokázali. Kubosama radil se o to a tak bylo ustanoveno
r. 1614, aby všichni duchovní, katechisté atd., budtež si Europané bud Japaňané,
z Japanu vyhnáni, všecky křesťanské kostely sbořeny, křesťané pak sami všemož
ným spůsobem donucování byli, aby víry se odřekli a k náboženství otců svých se
vrátili: tím bylo tedy všeobecné pronásledování křesťanů v celém Japansku nařízeno
& úplné vyhlazení křesťanství ustanoveno. Aby provolání císařské docela provedeno
bylo, měli všichni křesťané v celém Japaně seznamenáni býti. Vybéřeme tedy ně
kolik rysů z dějin pronásledování tohoto, jež trvalo až do smrti Kubosamovy (roku
1616); nechť nás upomenou na krutá pronásledování za prvých století křesťanských
a na stálost svatých mučenníkův oněch dob.

Když úřadníci v Meaku obcházeli, aby jména křesťanů poznamenali a když
jenom hospodáře křesťanské v seznam zapsati chtěli, přicházely manželky, dítky
i ěeládka a udávali jména svá; ano matky dávaly zaznamenati i dítky, jež na rukou
ještě nosily. Prvý seznam zahrnoval již 4000 jmen, tak že pohanský úřad sám se
toho ulekl a druhý seznam jen z 1700 jmén sestávající shotoviti dal. Na to při
byl, od císaře byv poslán, jistý Sangamidono do Meaka s vojáky, aby křesťany
k odpadu od víry přiměl. Aby je zastrašil, dal strhnouti kostel a dům Jesuitův
se dvěma kaplama a na to veřejně prohlásiti, že všichni křesťané, kteří by víry se
neodřekli, upálení budou, ať si jen koly k tomu uchystají: druhého dne měla většina
křesťanů před svými domy takové koly na znamení, že hotovi jsou raději zemříti,
nežli by víru zapřeli. Sangamidono uznával dobře, s kým mu jednati jest, dal koly
odnésti a na veřejném místě spáliti. Právě tolik pořídil, když množství křesťanů,
mužů, žen i dítek, jež na to doléhaly, aby s nimi jako s rodiči jich naloženo bylo,
dal do pytlů vstrčiti, pevně svázati, jimi po ulicích smýkati, a za městem celý den
a celou noc je ležeti nechal, vší slotě (povětří) a potupě a poroku pohanů vysta
vené. Konečně dal většinu křesťanů těchto do jednoho domu zavříti, až by další
rozkaz od císaře přibyl. Z Meaka odebral se Sangamidomo do Osaky, aby i tam
o štěstí své na křesťanech se pokoušel, avšak ne s lepším zdarem; zatím co tam
ještě dospělé křesťany v pytle zašíval a na veřejná místa je kladl, dítky pak met
lami mrskati dával-, aby je k odpadu od víry pohnul, upadl sám u císaře v ne
milost a byl vypověděn do vyhnanství.

V Bungo žil čelný křesťan, jménem Titus; jeho manželka sloula Ma
rína; měli dva syny, Šimona šestnáctiletéhoa Matouše, teprva 9 let čítajícího,
k tomu dceru Martinu, čtrnáctiletou. Kníže povolal nejprvé otce do paláce, aby
ho pohnul domluven a hrozbou k odpadu, poslal ho ale opět do domu jeho, že
s ním ničeho poříditi nemohl. Druhého dne došel rozkaz, nejmladší syn že má ke
dvoru jíti, aby tam bud viru svou aneb život svůj nechal. Jak se rozloučili, můžete
si pomysliti; za dva dny bylo otci zvěstováno, že byl chlapec usmrcen, ješte se
víry odříci nechtěl, a aby poslal dceru svou, snad že' se rozmyslí: s bolestí od
trhnouc se od rodičů ubírá se dcera do královskéli'o paláce sdílet stejný osud
s bratrem. Koněčně žádal tyran prvorozence. Tento vstoupí před otce, jenž ho
napomíná, aby hodným se učinil koruny mučennické jako mladší jeho sourozenci,
pak poklekne, aby přijal požehnání a spěchá k paláci, zatím co doma rodiče do
modlení se dali, aby Bůh i tuto poslední oběť milostivě přijal, načež sami k smrti
se chystali. Skutečně došel rozkaz, Marina že má ke dvoru a posel rozkaz ten
přinesší lál otci, kterak tvrdošíjnost jeho zkázou jest celé rodiny, však Titus zů
stal stálým a propustil manželku svou ovšem 'ne bez slz, jež přirozenost žádala
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Konečně-byl i Titus do paláce zavolán a přijde ke knížeti, vrhá se na zem a
prosí, aby ho učinili účastným téže pocty jako manželku a dítky jeho. Žádné hrozby
knížete nebyly s to, aby změnily mysl ve víře pevnou, pročež zamezil kníže výjev
a dal předvésti žasnoucímu otci manželku i tři dítky jeho s tím doložením, aby
odešli domů a dle své víry dále žili. Můžete si pomysliti radost z opětného se
shledání, byla zajisté tak veliká jako bolest loučení se; ještě více se zvětšila radost
otcova, když mu vypravovaly manželka i dítky, copro Ježíše zkusily, jak jim za
tuhé zimy vodu na hlavu lili, kterak jim ruce s takovou silou na zad svázali, že
ramena takměř z kloubů byla vyvinuta, jak je po tři dny bez pokrmu nechali, a
ještě jiné muky na nich zkoušeli nemohouce jich ve víře zviklati.

Ani hrozby, ani muka, ani vyhnanství nepořídily doposud s křestany ničeho;
oni setrvali stálými u víře. Tu přikročilo se ku provádění provolání císařského,
jež “kázalo, aby všichni duchovní ze země byli vypověděni: ze 117 Jesuitů mohlo se
jen 18 kněží a 9 nekněží tak ukrýti, že jímačům ušli, všichni ostatní, a to vyjmouc
některé, sami Dominikáni, Františkáni, Augustiniáni mimo 7 japanských kněží,
5 čekatelů kněžství a více než 50 seminaristů bylo odvezeno na třech křehkých
člunkách buď do Makao v Číně, bud na Filipinské ostrovy. Mezi vypovězenci byl
i kmetný vojevůdceJustus Ukondo, jenž v Manile od tamnějšího správce co
nejpoctivěji přijat byl, ale již 5. února 1615 umřel a takměř po královsk—uv tam
nějším kostele jesuitském pohroben byl; pohřební řeč velebila zesnulého jako vy
znávače víry za tří císařů Nobunangy, Taikosamy a Kubosamy.

Když takto stádce většinou o pastýře své oloupeny byly, vyřítili se na
prvější s tím větší zuřivosti, a to nejdříve v Arimě; nejprve udeřili na křestany
v Koquinozu, městě přístavném tohoto království. Tam přibyl v čele značného
počtu tlup Siíioir, místodržitel Nangasacký, jejž můžeme míti za nejrozhořčenějšího
tehdy nepřítele křesťanů v Japaně, a jenž vlastní původ pronásledování křestanů
za Kubosamy byl. Přibyv do dotčeného města, povolal k sobě představené vesměs
křestany a oznámil jim, že je od císaře poslán, aby lid ke staré víře uvedl, oni aby
byli dobrým příkladem uposlechnouce rozkazu císařova; kdyby tak učinili, že prý
mnoha milostí od něho se nadějou; pakli by se neodřekli víry křestanskě, že jim
prsty u nohou _irukou useká, čečele (oko kolenou) uřeže, čela žhavým železem _po
pálí, statky zabaví, manželky v otroctví uvrhne a dcery zprzniti dá. Jakkoli hrozby
tyhrozně byly, vyjádřili se předce starostové rozhodně, že by uposlechli císaře ve
všem,_co není proti rozkazu Božímu, ježto lidudobrý příklad dávati mají; žádná
útrapa však že je nepřinutí k tomu, aby od náboženství odpadli. Na to shromáždil
tyrany lid, na tytéž hrozby dostalo se mu těchže odpovědí, načež kázal, zaznamenati

.jména .hospodářův: 120 jich udalo jména svá, úřadník však nechtěl podati dlouhý
seznam, nýbrž žádal, aby více jmen vyškrtnuto bylo, avšak dostalo .se mu odpovědi,
zvětšiti že by se dal počet, nikoli zmenšiti.

Poněvadž právě toho času Kubosama do pole táhnouti chtěl, aby válkou
utkal Taikosama syna v Osace bydlícího, a Sisioie se bál, aby se svými pluky tam
povolán nebyl, s křesťany v Arimě nic nepořídiv, ustanovil se na tom, rychle a
mocně na ně udeřiti a nejtrapnějšími mukami přiměti, aby odstoupili od nábožen—
ství svého. Proto rozdělil pluky své po rozličných městech. Do Arimy, hlavního
města, poslán byl jakýsi Gosaimondono. Ten, jak jen přibyl, rozkázal, aby se shro
máždili všichni hospodáři na místě, kde druhdy kolej jesuitská se nalezala, místo
bylo pevně ohraženo, kol něho stálo 1000 vojáků, uvnitř 20 katanů ,s provazy a
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všelijakými mučidly. Kolem 200. hospodářů se dostavilo. U vchodu do ohrady stál
důstojník; ten-každého vstupujícího (mnoho křesťanů sevzdálilo, jak jen mučidla
spatřili), se tázal, chce-li se odříci víry, pakli. odpověděl záporně, do ohrady mu
kázal. Ihned se vyřítili na tyto křesťany katané, rvali. jim vlasy, což aspoň v Japaně
'tenkráte zanejvětší pokrok pokládali, kleštěmi jim uši utrhávali, nohama po nich
šlapali, 'pěstí a holemi je-bili, provazy svazovali, k zemi poráželi a všeliké posměchy
si z nich tropili. Že měli někteří katané přátele mezi těmito křesťany, vyváděli
je, jakoby víru byli zapřeli, z ohrady; křesťané ujišťovali, že jsou křesťany; ale
katané jim násilou zacpávali ústa a odváděli je pryč. Ostatní byli .za soumraku
ve třech rozličných domech-umístěni; avšak stráž penězi porušená dala mnohým
utéci a úřadníci k tomu mlčeli, majíce zato, ostatní že tím spíše. od víry od

lstoupíce svobodu si zjednají.—Druhého dne vedli ostatní vyznávače zase na bojiště
včerejší. Bohu žel! že hned po prvé' muce,- některým,- když jim nohy ve dvě
osmihranná dřeva sevřeli, a' na nich skákati museli, až nohy se jim zlámaly, mysl
klesla, jiní byli domu odvedeni, abydomluvou přátel 'zvikláni byli,"jiní podlehli již,
když jim hrozili mukami 'strojenými, a tak jich zbylo konečně jenom 20 ještě, jimž
po mnohých mukách posléze hlava sťata byla.

Sisioie měl za to, že příklad, jenž v Arimě byl dán i křesťany Coquinozu—ské
křehkými učinil, i odebral se zase do tohoto města, pevně se ustanoviv na tom,
i největší ukrutností tam páchati, kdyby tvrdošíjně rozkazu císařského nenposlechli.
Křesťané znali úmysl blížícího se a 70 jich mu šlo v ústrety s provazy v rukou,
aby mohli býti ihned svázání. Tu dal zuřivec všecka mučidla na hřbitov donésti,
ke vchodu postavil dvojí stráž &' před tou museli křesťané po pěti klekati a ozna
movati, odříkají-li se víry čili nic. Když odpověděli: Nikoli, byli ihned nohama
kopani 'a holemi tak tepání, že krev z úst, nosu i uší jim řinula. Na to svázali
některým ruce i nohy vzad a když- jim byli položili na záda těžké závaží, co by
sotva dvě mužů uneslo, táhli je po provaze, jenž přes šibenici přehozen byl,
vzhůru i dolů, tak že všecky klouby ze spojení se vyvinuly; jiným vstrčili nohy
v'zmíněná břevna Osmihranná, jiným zase vypálili kříž na čele žhavým-železem,
muka to, již nejraději trpěli. Nejkrutější útrata byla, že jim prst po prstě na
nohou i rukou usekávali a čečel na koleně uřezávali, -na to je“ nutili, vystupovati—
na stupně k tomu uchystané; většina jich sklesla na zem, a pakli ránami zase do
háněni byli, “klesli zase a mnoho jioh “umřelo na tuto muku; ostatních -18'bylo
sťato. Několik jich živili, bud aby bolesti jejich zvýšili, bud aby jiné odstrašili.

_ Mezi těmi, jež živili, [nalezal 'se jistý Petr Fachimoto, představený všech
'takměř bratrstev v *Coquinozu, jakož i nemocnice temnější, kdež xnemocné laskavě
ošetřoval. Když“s “mnoha ostatních křesťanů u vchodu-hřbitova—klečel,“pozvedlna.
jednou oči i ruce k nebi a volal: „Svatá Panno! co to vidím-!“- Křesťan nejblíže
něho klečící měl za to, že pohled na mučidla zviklal hodného muže, a volal na
něho: „Co jest to Petře? bojíš se?“' „Nikoli,“ odvětilPetr, „radosť'je' to, co mne
tak jímá,“ a vysvětloval, jak vidí množství andělů a' svatých ve výši. Když'byl
všecka právě vypsaná muka vytrpěl, byl domů donesen, kde-vypravoval o vidění
svém a připojil, že ze všech útrap nic necítil; statečný vyznávač zemřel ještě-téže
noci vzývaje nejsvětějšího jmena Ježíš a Maria a Bohu srdečně děkuje, že mu dal
poznati svaté jmeno své. _ , _

Tak bylo v'království Arim'ě, ' jakož i v jiných dílech Japanu krvavé pro
pásledování křesťanů v plném květu, když neočekávaná Smrt Kubosamova mu na—
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jednou konec učinila, avšak jenom aby za jeho syna a nástupce tím hrozněji zuřilo;
jen několik měsíců před svou" smrtí pojistil hanebnou věrolomností posloupnost
tomuto synovi. Fidejori, nezletilý syn“ Taikosamův, místo něhož Daifusama čili
Kubosama říši spravoval, dlel s "matkou svou v Osace, a Kubosama ustanovil se na
tom, město přepadnouti, aby tak císařovice se zmocnil a odstranil. Již- byl místo
držitel O'sacký pro záměr ten získán, když Fidejori úmysl Kubosamův postřehl,
jakož i zradu vlastního spravce, jenž v čas ještě uprchl. Pevnost Osaka byla tak
měř co nejlépe ustrojena, když Kubosama v prosinci 1614 s četným vojskem před
městem se objevil a ho dobýval; avšak'všecky útoky byly odraženy, a tím jakož
i štastnými výpady obležených, pozbyl prý Kubosama více než 30,000 mužů, tak
že se počal strachovati, ježtomu i mnoho vojakův uprchlo, že nebyli zvykli tram
potam válečným za tuhé zimy. Aby konečně -i důstojníci nesloužili raději mladému
císařovici než jemu, starému lupiči trůnu, nabízel 'se tedy s mírem, a Fidejori měl
také dosti příčin,“jej přijati; než mír tento netrval dlouho. Obě strany se strojily
zase, brzy stala dvě mohutná. vojska proti sobě; boj počne, a již se kloní vítězství
na'stranu císařovicovu, zpravují ho o tom“ a vyzývají, aby se postavil v čelo vojska
svého, by čest vítězství sobě osvojil. “Sotva že Osaku opustil, již byl jak palac, tak
i město na čtyrech stranách zapáleno. Fidejori vida plameny plapolati rychle se
vrací, aby matku a poklady své zachránil, avšak jeho vojsko upadlo do nepořádku

a utrpělo úplnou porážku. Co se z Fidejori--ho stalo, nevíme; jen nemanželský syn
jeho, chlapec Gtiletý, dostal se v ruče Kubosamovy, jenž dal dítě po ulicích Meackých'
voditi a pak stíti. 1. června 1615 dobyl KuboSama tohoto vítězství, 8. března 1616
zemřel, poručiv synu svému Chogunovi, aby se šlechtou zacházel dobrotivěji, než on
činil, a se snažil, aby poddaní ho více milovali, než se ho báli; Kubosama byl

týran, jenž Božský i lidský zakon nohama šlapal

Tímto jsou vlastně začátky toliko pronásledování v_ Japaně naznačeny.
Další udalosti mučenniotví křesťanů Japanských za samovladu Chogunsamy sdělíme
až příštího roku, jelikož letos již nemožno jest celou dosti obšírnou zpravu uveřejniti.
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Proto m3íjůrul m3ljůrul motá Bndiček, fbl) přebee, fbt) fonečnč mftaneě? nev
mibíšvíž, !tetat mno3í, mno3í již butete pofročili, již blí3fo Hon na wrcholř boťonatofti

fřeftanífé*), řbešto tt) 3atím m poboblí a netečnofti žiješ? thůru po ftupnídj po;
tori) na řebřít'u bo nebe, — neboť jeffte baíeťou máme ceftul

tento mefíe nám bube bmojfhmeň pokorh bojótjnouti: 6. a 7, ftere'žnám
jm. Dtec žBenebiEt přebtlábá m náftebuíícím učení:

*) :Duďjemní Bndtček na swých ceftódj zaslcchl nem), že „Štola“ jen pro m3beíančiffí a poťročilejsi
plne, „ml) prostt Iibč mentoroíftí si máte 3 ní mů3eme ronbrati. " Imm: bnbe pomoci; a3 Budtu
čel odbyde členil) potom), promění je w učitele menlumítčbe a bube učit! ob prmnf abeeebn.
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Sestý ftupeň potom jeft, Sedmý jtupeň polarp pal, když je tafalot')
kdhž člowťkfe'mffím poníšomáa člomčf 3:1nišfííba :: íproftffíba pomašuje
ním a G nejpoílebnčjfjím mí: nej kazdý jim') itít, a to nejen úftt) swými, ale
ftem je fpolojen; (: fbpš fe wssee im hod o tom úplně je přeímčbčen, an;
mu, co se mu nllábá 3a neíóopnéba ta je ponižuje a praml e prarofent (Š. 21, 7):

a nebobne'bo bčlnílg je pomašuje „Sá paf čerw jim a ne člamřf, pabanění libí
maluje s prarafem (3. 72,22. 23.): a powrhel obce," (87, 16) „mpmbffen pal jsa
„Sá m nimec nmeben jfem a nemčbčl ponížen ííem a 3totmaucen." %!opět (118, 71):
jfem, jala bomábfo učiněn jfemuIebe, „?Dabrét mí jeft, že jsi rune poničil, abhch fe
awssak mžbpďp Bubu 6 tebou." naučil iprameblnoítem Twým.“

gad je mi, že máš malou dussičkU při těchto slowech; a to [)neb brna ítupně
poiebnanl ta půjbe těšte! jal to ae bapabnel!

Neboj se příteli! bříme si mffeďo pařábně prablibnčme, praftaumáme, fam nej:
líp a nejbe3pečnějlnabu najabit, lbe fe rotami opírat, pat e toužebm'nn 3rařem fnebefům,
jimž již tal blí3fo jíme, lbe miblme íloro Syna Božiho sediciho na pramici Dteamě
a nejjmětějffí lRabičlu jeho a nafí'r pat pramím pemnč je těd) ftupňů bršíce a k ne:
bojům profebnč poblebíce — mpífineme je na ně a paf, pat —- již jen tu přebu, a
nilbp, nilbp wice 3pčt.

sB_řebewssim jiným bUdiž tpatčffenf tmému a l3ljfóní tmě důwťrh řečeno,
že tento hmajftupeň pafarp je jebním přičiněnímbafožen. ?Bubešái jebnou na 6.
ftnpni, paf bube ínabna, meltni fnabno i 7. bafdljnauti, ano fám ab febe fe pam3bubíě
k němu, aboe tím pemnčji na tom bmojftupni ftál. Tedh jen lurášně bo tobo! Nesthděl
bps se tale', fbpbps tal blí3fa cíle swého 3tratil chut a bobrou můli? nemuíel laps je
banbiti přeb íaubem Božťm, kdhbhď soUdrUhh ímé a brojil) mibř1,fróčeti bo slúwh wťěUé,

fám pal muíel 3pčt ba brabu měčnebo'u QI pamaž Bábelflť) pojmech a petelnau raboít
3atraceneů při poblebu na tebe nenťaftníla. . . „ejhle to byl zbožný čtenář „fmate' Školp
$dne" bababal" ten lráčel po tom „palaošne'm řebřítu bo nebe" bababal ten si búmal

3aměffamati „„SBnbíčlafmatouffta“ bababaH) — Dofti, dosti .. . . to nefmí bpti! prato
wzhůrUl pabej ruce! tal — a_ntjní — Bože pama3! alle po3arne tráčej, t. j.
pa3arně ro3jímej!!

Šlebímeali 3 blí3la na ten bmojítnpeň pofarp, jež nám bneB Búh skrze ím.
?Benebiťtapabdmú, pa3ndmáme, že je nám přebflábú takowé o sobě smýssleni, že je
3:13eela neíebapné, nebobne', 3a tl) nejpoílebnějffi na hněte, zkrútka že
íebe 3a nic poma3ujeme a a teta nebobnafti, neídjapnoíti a ničemnaíti
ímé to“ to celém írbci jíme přefwěbčeni. Na anen ftupeň (€.) polo3 lemon
nohu a paf pramau pemnč na brubť) ftupeň (7.). Se ti to bimně přiebá3í, febe 3a
nic, 3a nejcbapne'bo k “něčemupomašamatl? Nuze, já ti pamalju. *Bomaj jen toffeďo ta,
na čem ft libé (a „ínab i tp) tat ntnaba 3atlábají: 1. těla frúfně, jlnffné, 3bramč. sžíle
pami, jat blaulja trtoá ta tráía a flfčnaít a,to 3bramí. Gen mětirtu 3apatřebí 'fffobne'bo,
jen nemoci té nejnepotrněiffí — a hle! meta je po mfíem 3bramí, po toffl reáíe, těla
3ernře, bniie a íešrané čel-ml) 3 tolaftnz'ljo těla m3roítll)mi ra3pabá w prací; a popel — a

th míč iiftojiítř, že i tmě tělo tal jebnou ro3pabne, tal že je mlaítnč celé tmě třlo to!
lrójně a flíčne pobobá se jen alráfjlene'mu (přímo ím. bí: „m9bílenému") bralm plnému
kosti, čerroů; pl.-albu a papele ...., můjefli něco fferebnřiffl'bo a ,osskliwějssťho býti nešli
těla Iibíle'? „iRo3pameň fe profím, že jalo bláta učinil jfi mne a w prod)

*) Upřímně řečeno. .tobo já je neímlc ohátoúm, olap se to u nčloljo 3 nás neftalol Bůh Uchowejž!



gaíe obrátiš mne. " (Sob.10,9..) .. “Io měj, můj příteli! čaítějina mpíti o jiítč
še ínabno na bneíínim bmojítupni poforn íe nbtíiě. QI pončmabg mim, ze tézko jcs: pýchu
a matnoít obIogiti, zwťúfsk mtabííimu pofoteni šenítému, cbci jeíítě obra; a greablo pobati.
Kéz bt) tot bIašem') účinet přineílo jaro poutni bar cnoítne'fjo mIábence, jež, přineíl jiíte'
bimce marnoíti obbané. Mládruec ten djpítaje je na pout pošúbčn bp! tou bimfou, abl)
jí přineíí bar z pouti. % mppínir ítib ímůj ípůíobem lleobpčejnpm. Přinesl bimce hitom
ííátťem přifrptt') bar a nebořfamou oííomil tatto: „bábejte, co Wúm přináííim z poutiP"
— % búbaía bíonbo ale neubobía. „$řináífim Wám frdíné zrcadlo,ee pramil mIabit,
„to fterém íe Eažbtj tai mihi, jaft') m ífutfn jeít; a čreablo to má tu mIaítnoít, že íe
mííiďni libé na jebnou na něm ablibati mohou." Mťcidrncc oddělal ssútck a bimfa fpatříla

-— nmrIči bíamu 6 nčfolifa foítmi. uretnuti jeji bnlo neímiené! -— „*Rebojte íe
greabla tobo,“ a brže nmrIčí bíamn, počal mInroiti tatto: „3be,“ — Ukúzaw na me!;
Iebh) — „zde na té Iebce boh) přeb čaít) fráíne' mtaít), jenž íe ta! oabobně točili), jafo
n) Wasse; abc, jat mibite tt) broč fuíaté oirp, btjmaít) jiítrné přiiočtimé oči, f_terčš íe ta!

[jbitč obíiíelt) jato tt) Wasse; ghe pob očima, fbe mjni jen trorbou fojt ípatřujete, bplp
tráíné lice pobobné čcrmenbm růšim, jafo tt) Wasse; zde, Ebe jen tu onbe w báíníď) ípae

třujete gub, pri Iibegni růžomi rtome', kteťiž mnobbcb ofougliti íe ínažili, jařo tt) Wasse;
tpto otoč Eoíti jíou pogůítaloíti bmou jafo aIabaítr biltjcb rntou, jicbšto prítt) alatbmi

prítent) íe Icífltj, jafo tt) SIBaííe. 521čemu nás uči pobícb na to pobilone' arcabto?
(taf boříábal mIúbcnec). Čím ono přcb čaji; bpto, tim jíme mt) nnni, a čim zrcgdlo to
npni jcít, tim bubcme m trátfoíti i mn.“ *Břefmapenábarem taforobm bimfa bbs
mola napotom poťornčjííi, a fbpťolim íe ji ;moeňomaia marnoít, mapoměía íi na —
poutní 3rcabto.*) Sbi a čiň pooobnč. 9! čim jíi- bijí, nešli tě 23ůb ítroořil? Nic, ale
pranic, — a tcprm Bůh ti bal bmi a šití. *.Ylemůšeštcbp jinaf, než těm mčcem íe
přiromnámati, fteré Uejfou a tubiš mngnati, že to prambč ničím jíi přeb?Bobem.
anebo mníiě tu přebnoít, fteron ítutečnč přeb ničím a přeb němou tmáři máš, Bohu a
jen BohU běfomati. QIno i kdhž Bůh nám již šimobpti bat, nemůžeme íi bo bez nebo
ani otamíit gaóomati. Ino tebi; mIaítni jeíítč bibnějííí a nnínějííi nešli jiné měei. Gta;
\oith boítamčm bubomn nepotřebuje íe mice o ni ítarati, ona ítojí a mně — ale tebe
mníi Slwoťicel íměta fašbéfjo ofamšifu bršeti u &acboloati, abp jíi opět nenpabl to nimec.
Síme proto nejen prod) a popel — ale — mIaítnč pranic. ilBííeďo naííe giti a bpti,
mííeďo poďjdgi ob iBoba, íami gc íebe nemůžeme ničebo činiti, neboť jíme — ponbe' nic.

D těšbpdjom to bobře umájiti na mpíli, tbnš íe přeb iBobem ničím bi'yti mpanúmáme!
alle buííe neímrtetná, tať přebce něco máši! Dmííem pofub jeít tobě ob

5230babána, je fráíná, nembííomnč frúínú! alle co jíi tt) z ni učinil? Sot čaíto ji po:
íífmrnile břicbp ííetebmjmi a obpgbm'jmi! %! wěz, še prámě fmůíi tomu jeíítč mice íe
mníiš banbiti a pofořiti, než jíi to prme' činil. Nebor jeíítč ímntně'jííi a pro Boha oíítli
mčjííi nežli nic — jeít [)i'icb. Co není, nic, to iBůb trpí, ale břid; íe mu protimuje;
břiííná buííe je w očichBožich oííflimoíti, je nepřítelem Boha nejímětějííiljo o hobita obnž
pefetnébo.91cb! tn íe muíime pořořiti jeííte pob nemou tmúř, pob uboběbo čermíčfa ——

nebo ten nitbp, nitbp jeíítě Boha neumi! a nemusí ani jebenfráte — muíime íe ban:
biti, ítpbčti, mníime íe m prambč nenámiběti a íebe íambcb w oííftimoíti miti, ja! jen
můžeme, a íebon pomrbomati, nebot mííeďa tato nenámiíť (\ mííeďo to opororbomáui
íebou neboíabne baIefo to potnpeni a pobaněni, ješ jíme skrže břicb na SBoba .mrin. “ll
to již jebinftjm břicbem, coš teprm tolifa (: tai těšttjmi břicbp! Rašbon Eřimbu,

*) SDI.DME. lágáni na neběli 2. po jm. 'Dudju.
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ažbě'pobančuí, čažbé ponízomdní a mííeíitou nouzi, bíbu a neboítatef
měli'bndjom bnebtiroča'touzebnč přijímatí, ano íi přáti, abvďyomaleípoň
tp o'něfub BohU íptatlti, co jíme zamiuití. tIannejmez přeb Sbohem, ze mííec'čocokoliw
jen'trpěti můžeme, břícbt) naííe zaííoušito, a ze íe jim baIeEo nemnromná. ?Ircif, tt) břícbt)
jíou'nóm již obpuíítčnt)me ím. zpoměbi, ale nemíme přebee :; iiítotou, zbaíi jíme
za ně jiš zaboítučiníli, a zbaíi je tebt) Bňh jiš ímazal z btuzní naííí fnibt). $amatujeme
na_í[omu píín'm ím. (Git. 5, 5): „“Den obpuíítčm') břícb nebbroej bez beizně“, a
copramíjinbe(9az.9,1):„?hmíčtotočhzbatitáíft)čití nenámiíti (Bozť)!
buben jeít " To mííeďo má náG mšbtjďn, ! tbnbtjdjom íí nijábne'bo hťichn wědomi nef
btjíi, ubrzeti w bázni a to íčtomníčte'm o íobč ímúííiení — to potoře! ano jeíítě
míjííe muííš mítoupíti, můj ztatouíítu! jizí plo prmopočáteční bříd; a pro jeho
ímntné nóíIebtn — zatemnění rozumu a zatmtzetoít írbce — inuííme íe oprambu banbíti
a pofoříti jat Iebfomnílnč címbíme, břeíííme, jať jíme plní íamoIáíEt) a ctif
záboíti a ímébtarboíti! jať neítúlí me fwých dobrých přebíemzetíeb, ad) EBoze, Ebo bt) íe
tu nemuíe! ítnbčti, kdhbh nčftere'mu čtomčfu toIíč íIíbowaI a neptniI, — a to íIibujeme
2305“ a neplníme. 91 jeííte wýsse, přiteti! jen mzbůrn, neboj je!! mezměme to

Dubně eo činíme, jat málo toho je, a jat neboťonaté je mííe: mo intba jať totožná a
roztršítd a neítúlá! ím. zpotočb a ím. přijímání jat roztrjtte', chťadné a jat íi nab to
nabe mííecto jesstě na tom zaťlábáme a tař trácíme mííeíite' z toho omoeell
SIBčru tať teon nepotřebuji ani iBolja urúšetí, bt)d) měl příčinu íe banbiti, potřebuji bo jen
cbniáfiti a meíebíti, jat to pominnoít má, a — muíím íe pro ímou mbIobu, tře[)»
foít a pramoujničemnoít měru ítnběti a banbiti. —

Baptat *BcínBúh -— jebna práce bt) B tebou, příteli, byla obbbta, '6. ítupeň

pokorh je boíazení). alle ueímíme tu přeítati, zatím íi fratičťou mobtitbou obbecbni, a —
bneb zaíe bo práce toe jmenu sBáně.

_SíiIi o íme' ničemnoíti a nebobnoíti přeímčbčen u nenámibíčali proto íám íebe
——ale bej pozor nejen jaztjtem aIe í ibcem nebube ti tčzťo ínúííeti ano ráb tomu bubeč
fbtjš _íi tě jíní málo bubon múziti ano 6 tebou jíní pobrbnou; pramím ze ti to nebube
těžfo ínáííeti, nebo tu jiní mIaítnč o tebou činí, jen co íám B íebou činíě.

alle zbe to mám u tebe ioabí, nenígíi praroba, tu je ta utratitá wýsska, tbe boa
ítdmáč zámrať. Io ptáme tě nejmíc znepotojuje, tu jíi ptáme nejcitlimějííí, to je
má „ííabá ítrcínfa", patli íi te jiní málo mází, 6 tebou ínab i pobrbají; jeít to
tetu) patrnt') bůtaz, ze jen úítt) jíi poťorníy, nitolim mííač to í rbct QIno tab jeít. Co íe

porotou bbti zbá, bómá čaíto -— jen pýcha; potořujeme íe, abpcbom ob Iibí za potorne'
ani mam a cbmáteni. D ííerebné to potrbtítmí a íarííeiítmí! Nechcrmr li abl) náe jinf
za tafome měli, vjafíjmi bbti o íobč pramíme — pat jeít to nejbnuínějííí ííibatítmí a pob,
mob! a pomocí potom) boíóbnouti cbtít čeít a cbmóíu Iibítou, jafd to oííflímeí pýcha!
WčrU prade má ím. 2Imbrož, tbtjš pramí: „Mnozť jen íítraboíítu _mají botou), za ní!
pat cbomají nejmčtííí Webu." 2Ino ínab jíi i to z počtu takowých, jenz pro íamou po:
foru jatpramí ob fwýchzUúmýchžábají, aby je na cbpbt) upozorniti, jež činí;
ate bčba tomu, jenz bt) je to opomíjí! říci, ibneb jemu 6 bněmem íe obpomíbeí, “z'eniz

čemu nerozumí.
žíčečiníě to tetu) z počort), ale ze ctizúboíti a z nebezfé toubt), aby tě jiní měli

za botonaíébo, za ímate'bo Q tl) ííerebnt; potrbtče! nebanbíě íe přeb mííemčboucím ofem
žBožímN Wšdht íe bomnímúě, ze chybh nebělúš — nač tedh něčobo k tomu míti, aby ti
je přebíjazomaí? ano tt) ínab i toe sw. zpoměbi dmbt) jatěíi ubeimúč a o nic!; _obííírně

qumíč, aby tě zpoměbtnít bezel za porovnani, :: aby tím jaro pIáíítífem začrgí, íčutečně
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ebpbt) a břícbp ímé! 92) není nic nab mpmpfflimoft naffebo írbcel! — 2ch tal tebp ne.
fxním fe fpofoiiti 6 tou polorou, fteron ifem již 6 pomocí iBoší aaopatřil? Ba arci že
ne; ano pramím ti 6 iebním fmatpm biflnpem, „že ani nemáš iefftě prame' pofort), po:
němabž se domýsslťš, že již máš; to prambč polorní) pri) ani nemí, že má tu cnoft, a
bříme ii pri; ílutečně nemá, bofubš fe nerabuie, fbnž býwú ob iinpcb poníšománf .. .
To owssem trocbu mnoho na tebe, rabomati fe z ponížotoání a »pobrbóní se ftranp
iinljd). $ročež bei poaor, jal ti i na tento ftupeň bopomobn. “In ale zapotřebí příínébo
anebománípramibell 9211šecbcešie3acboioati?! sBoílpš: 1. neebtči nilbl), abp tě
iiní cbmálili a etili, pomašui naopai čeft a ebmúlu libífou jen za nepřítele íměbo, a
íice za tobo nejmětffíbo. Nejkrúfnějfsi příllab ti bal na tom oblebu fám Božský thu:
pitel Kristuš Sešíč jal fe ffi-pl přeb gáftupem, íeiš zúzračně nafptil, pončmabš točběl,
že bo chtěli učiniti lrálem. QI iai čaíto pramil aáaračněnabramenbm: „mia, alma
to nilomu nepoměběl. Tak Kristuš Špeta jebnal, ne abp nebezpečenftmí flámt) libfié
uffel, neboť fe ničeho nemuíel obáioati. ale abp tebe naučil, ne mpblebámati, ale “)an
mati se flárot) Iibílé a cbmáll) pogemífe'. 2. Qašbé ponížení, obfttfomdní, poa
brbání ttpělituě ínáffei! při mífem, i lbpbp ti to febe obporněifíí a protimnřifíí
bplo, bub ticbíytn, mírníjm, trpřlímbm tal, jen tal fe naučíš pratoé poloře. QI tu
mufíč fašbě, ale fašbinlé příležitoíti použíti, iicbšfe ti bennč ba Eašboubobinu mnobo
tonffptne: ial fi při té neb oné přílešitofti počínáč, lbpš bůmá—Šfffúblen, mnímímdn, pon
fuaomán, potupen atb. a \optěšuj bez přeftúní z fašbc'bo poníšománi neíboinčiffí owoce.
3. Nerabllj fe nířbt), bůmášali ílutečne ob iiiipeb cbmálen. “Inf přebcepo;
bimná mec, nerabomati fe gtobo. Sen pofečtei ebmíllu, [)neb Etomu mileráb ímolíě.
SIBibíč příteli! ifi-li (binálen pro měc ialoufoliio, pal tu (bmólu bub gaílubuíeě, anebo ii
neaaflubuieč. W prmním pábu, palli tebt) ebmálu gaílubuječ, pončmabš jfi ílntečně něco
bobre'bo,cnoftne'bofonal'- pat fe máš co obámati, abbé nepřifíel o obměnu meč:
nou, neb eífou, pončmabš jsi ble ílom sBáně (iv?at. 6, 2.) „maul obplatu fmou", totiž
ebmálu libíťou. Nezasluddlješ:li wssak té poebmalp, pat fe iočru máš co obámati tčšffíbo
foubu ?Bošíbo an íe i atobo bubeš muíet gobpomíbati. fBubeš fe tebt) iefftč rabomatt
při cbmále libíté? mnílím že nilolim, a žc ien ppffní) fe můše rabomati, coš omífem i tena
fráte činí, fbnž negaílubuíe té poebmalp a cti libífe'. Gbmála libflá ie tebt) neilepffím
ramenem aluíním, abali lbo w polaře ie ílutečntjm alatem anebo jen fflmárem. Sen pnffní)
fe tabule z pocbtoalp libffé, m prambě pofotní) wssak nenúmibí cbmdlu co neimčtffíbo ne:
přítele, a proto fe ií bojí, mpbpbá, ga to ale Bcela ttpě'lil'oí) a tichý ie, patli ob

iintjeb bínoú bančn a Eupen, neb fe tím ftámá Gpaíiteli fmému poboben. QI poněmabš
znú slowo pííma sw. (Učím. 8, 29): „Řtere'š přebsměbčl (l ílá mě měčné), tt; i přebaříbil,
abp bpli připobobněni obragu Syna iebo“, rabuie fe mice z ponišomóní
a potopení pro naše bobrou, a jebná iato fm. apofftolé, jenž „ff li (3 pobanční
libífébo) tabuiícc fe,x še bobni učineni iíou trpeti pobanění pro jmeno Ježťsse.“
(Skut. ap. 5, 41). -—

u; tt) pobobnč učiníč, příteli! pal ítojíč pemně na 7. ftupni polorb; cmič
fe proto po eelt') měfíc to tom, ale neunamene (: pilně ben jal ben; a abps tím metffí
ebutt k tomu nabpl, pramím již napřeb je tento ftupeň ie neitěšfíí, po oftatníel) fe lebce,

melmi lebce mpfíineč, až ti je s pomocí fBoží buboueně pobám. Zatťm B 23obem;
na—Bblebanonll
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Očistom
(Widěnl.)

Cttil jícm, — tal mhpiíuje jebcn nóbojnh muj, — cítil jím, je umtrúm, tělo
nechtělo puftiti buffi. Wclikě bolcíti trpěl jjem, nejmírnú úzkost zmocnila fe mne. W temní)

mral gahalilo mne nefčiílne' mnoěítmf hříchů. Utčífitelnd jen íloma tněůe, jejá nemibčlo
' jiš těleíne' oto mě, a nabčje m milojrbenítmí žBošíEé, — jenom tn aúřilh jeíjtč temnotou

noční. *Jtáhle cítím je pogbmišena, olamšem'm jcfftč mibim ablcblou mrtmoln ímou a jiš
fe zřím mhfofo nab ohlatt). Qinběl ímrti nejc mne íilnou pramici ímou, mocně rozrúžť

pomčtrne' mlnh, jiš misi ga námi pogemífé flnnce a jen to flabé aáři jiš objemuje je nám

co malá hměóba z nefmírne' bálfh. Hroboon, tichou nocí bcřcmc let; na ojaměle'm tma:
me'm těleíu ítami mne tonečně anběl. „Bbe bubeč íongenl“ pramí fe mně a jiš ici ne:
fpotřuji wíce. .brůghplne jlomo! ftraífné čefóni, — hrůga to, fterášbh sortila 01ch po,
semítého těla. Swčrlý oblak je blíží, — bčli je, —- mgneífenh anběl gářtci ímčtlem ítojt

přebe mnou. „Bhl jjem tmhm anbélem ftrášnhmf' pramí le mně a útrpnhm ofem po,
hlíši n) ítltčenou tmář mou, — „nhní umibíš, jat jíi bpl jim, a mnogi jeíftč fpatři to a
po:,najl wřlčzsxwť fprameblnoíti fBošífe'. spali můfol febe!" .— — Ze wsscch ftrau ob=

rličnji mne poítamh libjfé, utmořcné tal jato z mhlp; rogegnati je mohou tahh n) obličeji
jejich, tpífaf barma jejich jeít roabilná, něftei'í tmalooífebí až, po! mnogi i jněhobíli. —
Bnťnnť je mffeďh; jíou to ti, B nimiš jíem — jía jim — to čaítém ipojení bhmal; ncif
blíje wssak u íebe ípatřuji robiče a příbuzné ímé. — (Self) můj jimot objemuje fe grafům

mhm m fwetťhch haremnhch obxazech. Pťi taabém hříchu ftámá je oblal w lemo tmamčjfjí,
málo fot) mhtůftá Emítřo na ftranč ptamé. — % mibim íe co chlapce útlého, an uPW
ftřeb bohaboinhch robičů jepnute' ruce k nebejům gbmihám, mibím fe najlouchati 6 náboje

non mpíli prumbám nebeífčho učení; buch ítrášnh brší ruin ímou pološenou na ramenu
mém. Lilře jeíftě nemhhořtlá mhrůítá w promo.

i)?emhjlomnh bol tííni mne při obragn tomto; ufojuiici slza popřána jen inu-tela
nífu, — mně ílgeti nelge. Widčm fe, jat co mlabif, begnůbne'mu loni poboben, k propasti

letmo uháním; buch ftrážnh mne marnje, — wssak já na to nebbóm, uťagnje mně eeítu,
já ale nelráčtm po ní. — J obrat-Ím je, útěchu a pomoc hlebaje, k robičům a přátelům

ímhm — oni wssak sklopuji f gemi olo ímé, gřalene' hořem. SDále fpatřuji je co muže,

jat uďymácen proubem ímhjlnofti a phchh tonu to falušině neprarooíti begčetnhch. 3 po—
ímimaji je mi, jimiž já opomrhomal; flnou a lájou mně ti, fteréš jfem ímebl na ceftu
hříchu, — šalobně uta3uii prítem na mne oni, G nimiš jíem w nepramoítech je probil. —

' W hojném nejmtrném počtu hromabí fe hřích na hřích, a na jemu přichází i to nejtaj;
nějífí. — „Wrchowé pabne'te na mne!“ chci „volati, wssak hlníu mi nebáno. Dblat
to leroo jeít aeela tmamh, prubfe' pramenh mhtášejt uvnitř i aemnitř, přífferh hrozné nn)
řinnji je men, černá rámě roztahují je po mně, ——umablo těch něťolif tmitfů. Dpomršeni

a ;oufnlítmt htogí mne gahrnoutt , jen jaro tmamou noci můbálem') mon matiné, tat
jefjtč ze jmrtelne'ho lože mítřie mně gářt naběje m miloírbenítmí Božské. „Tresci mne,
Dtče ímrchotoalnjl" molám tn, mttdn bubií mi wsseliký treft, mítáni buňteš mi plameo
nome! raboftně obemabámám je mám. Bničteš mffeliton fítmrnn prominčni a hříchů mhch,
bh opět co fníl; zbřlalo roucho mé, abh Dtec mččnh negamrhnnl mne na mčfh, neboť
i mne mploupila krew jeho ?Bojjfe'ho ©hnat" QInbčl Herd a mhfhlá mřelou prosbu za
mne k měčnému ©litomnifu.'— — &ljhle! gúřict Erůpěj frme co rnbá hměgba pabá 6 nebe
ro tmamh oblal; ghajínajt bčíni plamenomé, — přtfferne' pobobh mtgeji. —— Kwťtka na:
bhmají opět barmh. Co dňskojmé hřmění gagnimá hlas: „Wejamrhuji tebe! W čthřiceti
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tiíici letech anebo břime obtršíěd oět čiftott) roudyol" QI ticboít rojttdbá je po meífťerém
oboru. Qinběí míjí temi) obíať e obiaiem \o piamo a utmořuie jtofyo tělo tmamé barmp,

pobobne' těiu pojemífému. —- „uřab můj u tebe ieít baronem/' prami— e iiftotou ujřím
tě opět. Uptpnul pro tebe čas mirp; čas Iitofti a pofúní nbni íeít obmřřentobě. 3frátiti
jej mohou mointbt) a oběti na zemi skrze zúsluhy Jržissr Qriíta. íDoufei 6 bejpečnou
bůmčrnofti, přiibeť čas, fbe i nabčíe fe skonči a Iáířa jenom trmati bube měčněl" — —

„Sprawedliwý jít ýBože!“ tai zazniwú zútroďh mě hlas je anbčíem, jen? bp! již, zmizel,
fpramebíimí) iíi, ——jíi ale taie' mitoírbníyl tt) mne negamrbuješ, umibímt nťkdh weleonst
a fiction tmou. 91 fbnbpeb čtpřicet tiíic [et pořábe za tmě miíoírbenítroi bift) ti mgbdmaí,
iefftě bneb běiomal málo — a tbpbpd) čtnřicet tiííc [et pořábe opíaiúmaí hříchů mód),
jefftě bpci) nežeIeI boíti, o tbnbnď) čtpřicet tifte Iet pořdbe neiprubffi boteíti trpět, jefítě
bych netrpěl boíti. Sprawedliwý ifi, o Bože, wfsak taié miíoírbm'), nerobítolonč mito:
írbntj! — — *Břebítupníi npni přcb robiče fme'. !ni šatu a boiefti abližeji na mne.

Seftiť to mute pro gnoččněíe'buffe, patřiti na hříchy, jimiž miláčfomé iciid) rojijnčmali
ímotoft a bobrotu 230511011.8 chci mlumiti t nim, mfíat iaapfa Božský bat jeít obeimut,
je mfíed) szkň odechm:ti jen mi ponecháno. — sneznámá icít mfíeďa raboít to této říífi
zármutfu, hoře a Iitofti. Wssude můioí panuje uftamičnť) íoumraf, nepřerufíen ni bncin,
ni noci, nitbe šdbnd bmřgba negáři. žen a pocit obpočinuti ieft určen jen pro tmott)
šimoucí, duchowé bIonbi poře'ibe, a ibnbt) tiíice mi! fráčeli bále, ieft to miíto, the je na:

chúzeji, zcela pobobne' tomu, z Uťhož iíou mpfíli. Nie zde nežije, wsse jeít bez proměny,
wsse u roične' íebnompíínoíti. — Sebenfráte wssak w roce oímětti je na wýchodu íou:
mrai, — tam Iettno ípčcbaií bucbomé. Swťtlo jeít pořúbe mčtfíí a točtfíi, i)!c! již ieít

toibčti bránu nebeů, již se otioi'rú, — anbčíe' mpítupuii men a ponáffeii tt) buffe, íenš
obbršett) čiftotp roucho, 6 nebefťou ííaíti pře-b otmot bránu). 3m: iíou obíajcui npní tito
duchowé, řeč :! iaíně jniiíci blue jeít jim opět baroloán apdtťt). ?lííeíuía! tot prmní jejich

szk, B „aIIeIuja“ mftupuíí bo řiffe bIašenofti a tajit) měčne'. — fat-dna nebes je 2,119
wird, íoumrat panuje opět; kťtž — toť ta ímotó. iotmice nebeíié nabije, k Uižto fe minou
ti, jenž zůstalř nagpřt. — — (Qat. nominn amende)

. WA\/\Nl\vv\ht\ A

Svatý martin.
(A. D.) Kdo je otcem iodiny, ví z vlastní zkušenosti, jak velikých starostí

to stojí, jednomu, dvoum neb třem dítkám dostatečnou opatřiti výživu a šat. a
péčovati aspoň poněkud o jejich vzdělání, jakéhož jim k časnému i věčnému blaho
bytu nevyhnutelně je třeba. Otcovské tyto starosti tím většího nabývají však roz
měru, čím četnější je rodina — a čím menší jsou příjmy a výdělky takovéhoto
vícero dítky obdařeného otce. A co teprv mám já říkati, když jsem otcem dítek
deviti! Upřímně vyznati musím, že při mých skrovných příjmech. (315 zl.) bych
nikdy v stavu nebyl svou tak četuou rodinu uživiti, kdyby takměř zázračným spů
sobem nebyl mi nápomocen Bůh, tento nejlaskavější Otec nebeský, k němuž se
synovskou oddaností pomocí modlitby povždy důvěrně utíkám, a kterýž mne také
nikdy nepropustí s prázdným. Aby žádosti iné, jichž jest pořád nesčíslně mnoho,
tím spíše k Pánu Bohu se vznesly, vyvoluji si pro každou mne tížící potřebu zvlášt
ního Svatého za přímluvce, za orodovníka u trůnu Božího. A tím právě se stává,
že oč prosím — také obdržím; začež bud vždy jmeno Páně pochváleno! --—

Bylo to již pozdě na zimu minulého roku a můj 14ti19tý na Pražském
gymnasium študujíoí chlapec chodil dosud v oděvu jednoduchém, v oděvu letním.
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Něco teplejšího mu zaopatřiti nebyl jsem nijakž v stavu, an ty nesnáze a trampoty
druhu nejžalostnějšího, (o nichž s pomocí Boží později promluviti hodlám), ze všech
stran 0 závod na mne se hrnuly a mé postavení tak ztížily, že na zakoupení ně
jakého šatu nebylo ani pomyšlení. V tomto svém tak velikém hoři a zármutku
utekl jsem se k sv. Martinu, vroucně prose jej, by jako onoho chudce u brány města
Ambianum (Amiens) i syna mého v kruté zimě teplým kabátem přiodíti ráčil. Než
svatý biskup nezdál se slyšeti modlitbu mou, nebot zima již dávno pokročila a dítě
mé zůstávalo pořád ještě v oděvu lehkém. Žádoucí pomoc nepřicházela odnikud.
Mrazy ovšem povolily a povětrnost stala se poněkud “snesitelnější, zvlášť únor po—
zbyl přirozené své ráznosti, jakoby věděl, že chudý můj študent až dosud postrádá
teplého oděvu. Než já trval pilně na modlitbách sv. Martina vroucně prose, by se
ustrnouti ráčil nad mým dítětem, jehožto obnošený šat čím déle tím více stával se
chatrnějším. — A hle! Právě když jsem se již takměř veškeré vzdával naděje na
konečné vyslyšení své prosby v té důmínce, že snad se nesrovnává s vůli Boží, tut
k velikému překvapení mému, obdržel jsem pojednou písemní zvěst, že Její Veli
čenství nejjasnější císařovna Maria Anna na ošacení méhoštudujícího
syna vysokým peněžitým darem přispěti ráčila.

Uchvácen radostným pocitem nad tímto tak nenadálým štěstím z hloubi
duše i s celým domem svým velebil jsem Boha, kterýž na přímluvu sv. Martina
takměř zázračně pomohl mi z nesnáze, která tak velice sklíěovala otcovské srdce
mé. — Než jak se dověděla nejjasnější dárkyně o potřebě mého chudého študenta?
Důstojný sluha Páně, horlivý kněz katolický to byl, který řízením Božím dozvěděv
se o žalostných poměrech mého syna co pomocný anděl postaral se o to, že vzneše
ného císařského obdarování v tak hojné míře se mu dostalo. — Bůh račiž pro
dloužiti blahodárný život vysoké dárkyně, kteráž se svým císařským chotěm Ferdi-'
nandem Dobrotivým s bohumilou ochotou otvírá štědrou ruku svou a veškerým
chudým říše Rakouské bezčetných darů uděluje. — Bůh požehnej ale i šlechetnému
prostředníku tohoto vydatného milodaru, jehožto jmeno pro laskavou dobročinnost a
náklonnost k opuštěné chudině stkví se v kníze života, k čemuž já dokládám, že
církevní hodnostář tento jest od Boha nádobou vyvolenou. —

1. Slyš prosbu, milý čtenáři, 2. A kdyby snad kdys později
Jenž žal i ples můj znáš, Bůh navštívil tě lopotou,
Za dobrodince vznešené Věz, za tebe že v odměnu
Se modli se mnou „Otče náš.“ Já pomodlím se s ochotou.

3. I znáš-li ve svém sousedstvu

Kde jakou nuznou rodinu;
By naleznula pomoci,
Ved k svatému ji Martinu.

Mramorová hrobka.

V přepodivném jeku šumí černé moře,
Jakby jevit chtělo veliké své hoře.

Neboť v ně byl vržen Klément papež svatý,
Do vazby jenž z Říma v Chersones byl vzatý.
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Na pobřeží četný zástup lidí klečí,
'K jejich trpkým žalům moře bolně ječí.

Vědí oni dobře, čeho hořce želí,
Raději by sami všichni umřít chtěli.

Takového otce více nedostanou,
Proto jim tak hojné slzy z očí kanou.

A an ještě v pláči trvá zástup bratří,
A svým zrakembolně do vln mořských patří:

Ejhle, najednou tu moře ustupuje,
Tělu svatému svou úctu prokazuje.

Co to? volá každý — hrobka mramorová!
Co ta hrobka asi tajně v sobě chová?

Na to zase praví: Jak se sem as vzala?
Jistě ruka Boží v hloub ji mořskou dala.

Se svatou pak bázní k hrobce přistupují
A tu velekrásu její obdivují. '

Přemístrně jest ta' hrobka zhotovena;
Jenom od andělův může tak být zděna.

Vně i zevně jak jest skvostně ozdobena,
Nebeským se zdá být světlem ozářena!

A tam v rakvi Klément svatý odpočívá,
An duch jeho v nebi v tvář še Boží dívá.

Neozývá již se v sboru hoře více;
Odcházejí všichni Boha velebíce.

U rakve se svaté denně modlívají,
Klémentovo tělo zbožně uctívají.

Když pak pominula pronásledování,
Ustávalo také těla uctívání.

Po století jednom mnohá uplynula,
A. též mramorová hrobka uhynula.

Tu tam přišli naši apoštolé drazí,
S sebou nesli tělo do Moravy blazí.

Odtud ale zase do Říma je vzali,
V chrámu Klementově zbožně pochovali.

Spolkový Kalendář.
Listopad.

íšiftí opabámá, ba již ho na ftromed) ani není, a tím nás i ta němci příruba
upomíná, že i tm) lebnou opabncme, k zcmi --- bo hrobu fe íroníme, fnab brge, ípífíe,
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nešli fc tol)o uabdme. <Baf náG čelá bnbouanoít hub nefíťaítná na pelle, čeboš nás SBůl)
rač chrániti, buď fftaftná, to nebi neb ro očiítci. Prawtul i m očiftci, neboť ač tam
mnoho trpřti třeba, přcbc není to měčnř, ieftiť to přechob bo nebe. Gelt') mčííc máme íe
těmito mpfflěnfami gabůmati, brně prmní ílamnoítt „Wssech Swutýchee a „'Duífíčel“ nás
pubí, to tom duchu ten mřííc bneb učíti. sBřiibemsli ale po ímrti bo očiftce může nám
z nebo mnpomoci moblitóa na gemi pogůftalúcl). Bndeme íi ií přáti gaiifté; abl) fe nám

ale boftala, moblemc fe tařte'ž [)neb npní aa dussr w očiftci, řteré Uassk pomocí si šóbaií.
s].šroto k ípaíítelnému čtení pobámámc nn'íto falenbáře pro celí) měííc nóílebuiíeí tosiímúní

a powgbugnieme n\ffeclynt), obr) měííc liftopab k nlebčent bufflm w očiítci obětomali.

Pamútka tuned) wěrných dnssiček.

„Swnté a ípafltelné ieíl moífleni 3mmrtmě fe mobliti, aby ob břícúů swých sprosstčni byli."
11. mad). 12, 46.

Umírá, ba umřela jiš fráía přít-obu), a brzh potom bube rubúč íněšnt'), fterům
přifrpje tato l)olé úbl) .ítoé, a potom pobrouší fe w fpdnef hloubí), bp odpočinuwssi fi a
nnbpmfíi nome fill) k nome fróíe mpměnila rubáč ten w ffat tráínčiffí, různobaremnt').
QI aalfalo ptáče nab ímutnou přít-obou šimitellou, a roable'bnnmffi fe ieffte iebnou po
prúzdných lrailcl), opouffu' je rhchlým letem w Ernie teplejffí. Saló tu poboba 6 člomřlem!
8 ten bříme neb posběíi aamo'lú na nebo ;13611, a chtej nechtěj mufí tu npoílecbnonti jeho

blafu. Nic nepomáhá frúía a bobatítmí tohoto ímeta, jímž tn ínab mlábl, nabť) narobil
fe na tento ímět, nabt') mací íe ro lůno té gemč, z které maat ieít, a brouba zemť, G níš
fnab brzh íe fmlíí, ieít přífromem íel)o. Wssak info není mččm') ten fpánef přítobt), tal
i pouta brobn nejíon neroslomitelna; přijbe čas, lbe pomolí Eblafu anběla, fmolámojícíbo
libi f fouou. QI pomítane tn člomět ae fme'bo ípánlu, :: [;rouba promění fe opět rn tllo

iebo, to tělo frúíné a neporuffene'. Wždht tal ílíbil mífemoho'ucí íDórce šitoota. QI ialo
nab ímntnou přírobou Ifá ptáče, a pul nlétá lDtroje teplejfít; tal truchlí buífe nan'e bneG
nab prohl; přátel nafficl), a zármntct náš ínab lat) bpl Innsbbp nenlrotítelm'), fbpbpcbom
neměli proti nemu mít!) a nablje, mít-t) me mglříffení metropcl) a naočie w raboftné fble
bánígíe 6 temi, fterůď) tu oplafúmáme. S nlětá tu buď) náš u \oroucí moblitbř přeb trůn
Nejwhšssiho, bp mpproííl pro febe npewnění na té míře (: naběii, a pro swé milé, lněmuš
máše bo láfla, neboť ta íúbá až aa brobp, bt) \opproíil úlerol) a obpufftění.

Wčerú ílamili jíme wssrch Swatých, na bůlag, še mirne bobře, že nejíme tu na
semi opufftěni, ale še w bojích naffid) máme fpoience ftlné, fteří gaiifte' neannebbaíí nám

topprofiti pomoc ob ŽBDlJa. (žlamme ones ghošnč pamdtfu těd), fteří k nám na témž po;

metu íe nalezajt jalo mt) k swatým na nebi, památtu měrnůd) dussiček. Wzdht nás ttomn
wyblzi ináč cit, a na tomto citu láítt) \oeípolne' gamebla ílamnoít tui nan'e fn).
círlem latoliďó. Cit ten nalegúme u wssech nárobů. i)?ebubu tu ífířiti slow o pťčkladech

pííma fm., tolif jenom pobotfnn, še Kristuů Sešíč fám fpatřim přítele [mel)o Bagara

w bl.-obělešeti, zaplalal hořec. Zajisté nalrzúme to i u pohanů, že to památce mbččne
cl)omali zrmťelých popel), a togličnč prolaaomali k nim úctu ímou. Ci o čem iine'm fwťdči

ngptské ppramibp a jine nábroblt) jinbe, je.? pro pobimllnobnoít ímou wgbuguil boíub
obbím učenců? Ci fbo nelm', inf plaťali Rekowé nab mrtwolami swých milpó? QI nee
mplímsli íc, bpli to ítaří Slowané, fteří přináífeli m určití) roční ben na brobp nábobt)
6 potrnmou, měříce, še přiibou mrtmí a okusiwfst přefmčbčí fe o láíce dúrcň, wssak Ada

romeň i mfptí íe zase na celí) vol. QI potomci jejich lřeftanffn' činí pobobne'bo core; zaa

palnjí totiž. m přcbtocčcr památh) mííccl) tořrupcl) bufííčel na_l)řbitomecl) íme'tla za „oběť
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pro bťťchhjejich, a toroucímí moolitbami profí mlčnc'ljo SoUdce za milofrbenftmí a flito:
mání. Bajiftc' tou pottaloou nabubon buffe pojily a ulehčení nejlepl'fíbo.

?I ať nefatolící moblitbúm za zemťelé toi;jmímají se jal cbtčjí, míme že tu úfta
jejich mlntoí jinaf a jinal že írbee cítí. Wssak m bobdci) nomřiffíd) mužowé jejíď) nejuče=
učiní ugndmají, že moblitba ga jemřele' platná a nšiiečnú jeft, tof Leřbnir, biífup pro:
teítantífí) 23mm, kterýž fám na ftvůj hrob tento nápis fobě abotomil: „D rm) folem
íboucí bo bomn ŠBánií, bomn moblitbt), moblete je za ípolnílušebnífa fméljo, abt) boífel

miloírbenftmí w ben *Bánčl“ Tbordikc, řapitulář protcftaníh'), bal si te'š napíati: „It)
čtoucí, mppros jemu poloj a blaženě w Kristu z mrtmíjcl) mítáníi" Samota, kdhž umíral,
profil ololo ítojícíd) přátel, abt) je za jeho buffi talé moblíli. QIno i Salobini, neměrci,
je zmláíjtní pílí fonali ílcnoné gábnjfní jlamnofti ga gemřcle'mnie z jejid) ftřebu, info za
jeneralt) Hochc:a i Sonberta; ale i za Sokrata, Skarra ?Iutela, iRoBíeaugu,Boltarie:n
a jiné. 21 řloufli, že moblitba za zemťelé není nic platná, proč moblí je za mrtmc'
íme' při pohřbech?

91! je jen očima obrátí a pobímtí bo nejítarffícl) wěků kťeskanských, kdobh pochvou:
mal, še tebbejífí lřejtané aa gemřelé se mobiili! Wimeť, še cítíme meai febou roaeíílalt)

jmena aemřeltjel), abl) fpolečné mohlitbt) fonánt) bolt) za buffe jejicl). W pozdějsstch bohdá),
kdhž fnibotíít naítal, bámali tafomá jmena íe šóboftí o nábožnou přímlumn u žBolja, tal
nagmane' úmrtní gprámt), tijfnout, ftere'ž aš pobneGmezi gámošučjffími oíobomi fe robbámají

a nepřítomním pojílají. Dbpčej tento bnl bh arci melmi chwaťitebný, jen Ebtjbt) pouhým

obnčejem nebpl, a tt) ojobp, jená tatomé liftl) roaeíílaií a přijímají, kdybh jen mě'bčti
cbtelt), co tím ptamí) fřeíťan aamíyfjlí. Ze ítatúci) bob mppramuje nám ím. San Blatoúítl),
že megi mffí ím. jáljen blafitě lib whzýwati mufil fmoblitbč za zemťelé, molaje: „íUčobleme
je za wsseckyn) Krisku zemťelé!“ QI fm. ?luguítin píffe (Sermo. 34. de verb. Apostm)
„Sejt nab mffelilou podjpbnoft, ze moblitbr) cítíme jm., jpaíitelná obět a almuana, fteronj
za zemřelé pobámáme, bujfem jejich proíp ssnú a užitečná blití může, a ze Bůh miloítbz
nřji a mírněji S nimi naloží, než pro ímé břícbl) boli 5aíloušili.“ *)

*Bůmobcem pat flamnoíti ícnnč jeft Dbilo, opat z Glugnt), jenž ji [. 5155998 na
2. liftopab pro toffecbnt; fláfftert) íme congregace uftauomil. <Bobnět ltoinu bal jiftí)
z Jerusaléma putující bndjoioní, jenj prí) na pouti ímé roaličná mibční o ftamn buffí
m očiftci měl.

Msse fm. na tento ben obíabujc ímou melebnoítí, maneífenoítí a ucbíoacující filon
totjtečnou fequenci: Dies z'rae; fpijomatelcm jejím má bíyti minorita Tomúš 3 Gelano.
Dle praze přcmnoljijci) míft, třebas je je o tom to rubrifád) amínft) nečiní, má flamnoít
ta celou oltámu, to ftcre' za íoumrain zmláfítní pobožnoft za zemřelé je lomí. 'Iu jmígí
ítěna mezř tu a tam a hrají zemřelí toítoupí opět w jinač obcomání G námi, ltcří jaro
miltjm mánfem ze ímčtů lepíííďj oioanntí rogtoušíme fc brzděkh po míítecl) ticbe'ljopoílibu! **)

Qi na břbitomř, jalc' citi) tu je gmocňují néé? Řekl bud), že" břbitom jeít lniljon
m níš gřetelněji než to píímě napfána jíon jloioa mááná: „marnoft nao marnoft, a mffeďo
marnoítl" je jeít lniljou múítrašnou plnou napomenutí wážn!)ch.

Hle mt) tu pláčeme na moljnlád) mušů ílamnúcl), fteří melile' ílužbp prolágali
nárobu a mlaíti ímé, lteří m láíce mlafteneďe' přineíli w oběť iolajti ímobobn a jmění

ímé, fteří jí přinefli n) oběť i šimon) ímé, ano, lteří ínao, iBolju žel! pro mlaíť a nárob
fmůj piogapomnčli na Boha a mlaíť nebeífou a teo úpějí m očiítci! My pálíme na mo:

*) Šrůtkowa Litur i.ka Dědictmí ím.8
**) Frauz Gúbel. et Gottešdienst bet latljolijdjen Ritdje.
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[)ntád) jejich obně ftamnoftné a měnčime pomUčkh ieiid). D aapatuíme ohně a trabme
měnce ti) na pobuutce, m úmhslu čiftčifft'm, majtce iebiné na zřeteli slúwu Boži, a pbta
iíce mt; aa přebtt) Uasse chceme ceftou přitágánl Bošťch, a napramuieme chhbh přebfů po;

fub íe uapramiti nail, Eonaiíce mobtitbt) k uímíření bněmu Božťho, a tak prokážeme jim
nejlépe bítt) ímé.. Ciňme pobolmě brbinomi žDtacbabeiífému, jenž peítaí na mobtem' a obětě

za boiomníťi) pabíé pro nábošenftmi a fmobobu mtaíti i nároba ímvébo!
Bfágte tu nab hrobem brabtjďj robičů; a máme proč! (»Stmůše nám je nčfbo

nabrabiti? Ci mntotnná se iiná Iáífa táíce, fterou oni mitomati nás? QI iai jíme jim
splatili _tu Iúífu iejid), tu Iáffn, ftcrá gapomenumffi se fnad často břeffita k můti habru
bítěte mitomanébo? Snad že iefftě aa tu Iófřu íamu phkajk m očiítci! Mh ptáčeme na
brobed; naffid) přátel a příbuzných, ješte jíme za šima tořeíe mitomati, a e robofti ražbou

ftušbou přcdchúzclř. Lťbeznějssťslužbh, wělsstbo bobrobint, írbečnějn'l Iáíťt) jim ale nemo;
kážeme není, než the; občtuíeme za ně mobtitbu fmou. SUad bubeme fe obtíšeti íami za
rot, za měííc, aa ttjben, jitra, ano __fnabjiž bnee po přátelích na zemi, aby. tutéž ítušbu
to [úfce nám profágaíi. Wssak trpící buffa nebubou nám nemběčni za přtmtumt) naffe;
om) bojifta iebenfráte, aš mt; wzdýchati hubem: na míítě jejich co whswobozencowé Ua
nebi i nás 11Boha uitmati se hubou. Wždyr již, není opětnou mobtitbon „za nás ob;
pIacujf nám; neboť že to mitoíti Božt,zemťeli, nic jim nepřeiážf, pročbh za iiné neorobo

mali, ač íobč samým mointbou pomoei nemohou.

Na dušičky.
Dnes památka jest dušiček!
Ni slunce, ani hvězdiček,
Tak temnošero po světě;
Ni kvítko více nekvete;
A ptáček žadný nezpívá,
A pole prázdnem oplývá..
Jen vítr mnohdy zahučí
A děsně vůkol zaskučí.
Již zima krutá blíží se,
A s bílým rouchem plíží se.
Hle, příroda již umírá,
Či jen se k spánku ubírá.
Hlas zvonův jindy souladný
Dnes jestit jaksi neskladný;
Neb jako hrana zaznívá,
To jindy přec tak nebývá.
A oltář černě postřený,
A kněz jest smutně oděný,
A písně jsou tak dumavé,

A mnohé oko slzavé.

Dnes rosa slz rov zalívá.,
Kde srdce drahé spočívá..
Vzdyt dušiček dnes památka!
A hřbitov jest jak zahrádka:
Tu všecko věnci ovito,
A světel mnoho rozžito.
To, člověče, tě pobáda
A na srdce ti ukládá.:

By's na smrt stale zpomínal
A po hříších se nespínal!
Ta' zpomínka ti nelíbá,
A tvojí hrudí nehýba?
Či's přichystan již dost a dost,
By's odebral se na věčnost?
Dnes dušiček jest—památka!
A hřbitov mrtvých-zahrádka;
I tvá. lod kdys se stroskotá.
Kdo ví, kdy konec života?
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Émnfl mnbliteh na mene funnpahz
SIBflemohoucí mččnh Bošel obřtuii Tobť mífeďh ímé bohrě ítutlt) a moblitbh me hnojení B Jezlssem Kristem
a mífemi zbožuými a imathmi buffemi w nebi i na ;emi ;a mn'eďo to, co si Búrr Sešfč me [měm Božském
Srdci vřele,1menom1teale mtomto milici na ten úmhíl: abou rírhem [m. 111Rahoufhu proti

útokům nepřátel hůjiti ráčil a m bneílní ptáme ben.

“Den le cti Rěwlfisstť

1 Wssrch aa im. the a aa biífupt; círfme fat. , za úplné obrácení mlaané
©wathd), lřeíť. robinh; ga obmrácenl těafe'ho pofuffení ob 1 lobomh.

2 míled) měrných ga mffechnh buffe aemřelhch; za 1 na těle i dUssi chorého mano
hnííiěeř, žela; za polepfíem' lehlomášnhch manželů.

3 ím. Huberta, ga mhílimce; ga Boži požehnání úítamu chubhch fflolílhch íeftcr
biífupa, w “B., za oíobn \oclfhm nefftěítím nalofílímenou.

4 ím. Sřarla aa Stalii a Gšpanělh; na ;hošnh úmhíl panen 1 Iarnofti; za230mm., farb.,ol1rácení opilce; ga obmrácenl tčgféhopofuffem' obl pannt).

5 ím. Gmerieha, sa círfero Eat. m Ilhuích; ga přítelfhni me míře melmi chlabnou;
frúle, za pomoc Boži 1 robínč m trápení.

6 fm. Beonarba, za řeholnílh glnláfff me íšrancii; za obrácení 2 nich na blígfé
opata, příleáitofti aiiících; aa 1- matt.ku

7 ím. Gngelberta, za fatolílh w smmedu; ga misíie ctihob. oo. Seíuith a žRebem,
biífupa, ptorifth \vebenč; ga 1 řeholní bům.

3 fm. Éohumíta, za detem ím. m Rakouka; aa obracení 1 opilce; za paneníte'
biílnpa, ípolfl) ím. čilomenh; ga bar oímícení buchu 1 oíobě'.

9 fm. Eheobm'a, aa roafolue' Slowcmh; ga bar febegapření 3 lněgím; za lehlo;
moiína; múšného maubela a ;a choron jeho mangelfn.

10 fm. Dnbřeie za kněze w Jtalři pronáílebomané; ga bav ftálofti to bobrém
QImel., řehol., 3 mlabífům; za 2 ítubuiíci.

11 fm. Martina aa řeholním; aa mlábelš abl; m buchu lřeíťanífém rohchomdnaEur., biílup_a, bhla; za ímornoít m lbuchomní robině.

12 sw. Martina, za Čechh a Morawu; ga bar trpělimofti 1 mbomě; ga bratra
papeže a mně., me míře chlabneho; zů bar čiítoth 2 oíobám.

13 ím.©1aniílama ga řúb ím. SBenebifta a bratrítmo pob jeho ochranou; za
Kostkh, nárob $olíth, abl) ílomem i skUtkemwiry latoliďe' fe přibráel.

14 ím. Serapioua, aa buffe gemřelhch řeholnílů a řeholnic sw. D. BeUedikta; aa
mnčennlla, íffolu blmčí; ;a bar čiftoth 2 ofobám.

15 ím. íšeopolba, za fláfftert) iRařouílé; ;a obítranenl přílegitoftí t hříchu nelolila
marfrab., ofobdm; za otce lehlomááne'ho.

16 sw. Dtmara, za přebítamene'ho 1 fláíftera; za bobré mhchomání 6 firotfů; act
opata, bar oímícenl buchu 2 oíobdm.

17 ím. Řehoře za mhíole' sskolh w 'žRatouífu, za 2 mhchomacl úítaroh a jejich
SDimotm., Diff., přebítaroene; ga polepffení 1 mlablta.

13 fn). Dbona, za ťemeslniclwo; aa fatoliďé ípolfh n) Ifarnoíti, abl; pominnofti
opata, ímé měrněii a horliwěji plnilh.



Den :; cti abgmlúmč

19 [m. ?llšbětt), 3a obrácení provteítantfte'bo Némecka; 3m ochranu Bozť 1 oíobě;
mbomt), 3a pannu m tě3fém pofuffem' poftamenou.

20 fw.FelišešBal. 3a whpuzeni uepří3nč w 1 duchowni robiuě; 3a fmíření nepřátel,
3att. žábu, 3a trpělimoft fe 'ftatíymi robičemi.

21 Dbčtomání 3a bratrítma Marianskň; 3a pannu těšte nemocnou; 3a bar ními;
<I.tcuumMarie, cení ducha panen 1 farnoíti; 3a \oeltébo bříííníta.

22 fm. Crcilie, 3a pumu) fřeffanífě; 3a 3poměbnífo; 3a powýsserli bůítoiue'bo
pannu a mně., 3pěmu círteroníbo m 1 faruoftí; 3a 1- přítele.

23 fm. Řlémenta, 3a íiebnocení ro3fotm'7d) Slowanů; 3a bat oímícení buchu a to:):
papeže a mně., trmatoíti 1 knězi; 3a ochranu Božť iifte'bo řebolm'fa.

24 ím.JanazKřiše, 3a řáb Řarmelitů; za matfu w šimotč fřeífanffe'm mIašnou; 30
řebotnířa, nmaromáuí mffebo poborífení při 3oří3enf bímči fffolt).

25 sw. Kateťiuy, 3a fítubující na whsokých sskoťách, abt') me fmate' míře fe 3aď)o
gumu) a mně., rvali; 3a Božť pomoc cbubému ftubuiícímu.

26 ím. Stout—oba, 3a katolikh utiítomaue' ro ERuftu; 3a úplné ímíření 2 [polušiiíe
biífupa, cich; 3o umaromání bobotffem'.

27 sw. Birgilia, 3a círfero ím. m Svitu a Skotsku; 3a Polákh m ci3ině zijici;
biskUpa, 3a obec po ftattu ci3ím tou3ící; 3a meftébo bříífní fa.

28 ím. (Štěpána, 3a obrácení proteftautffébo slIninďa; 3a polepífeni mIabíta fu
opata, ttábeži zwhklého; 3a mbomu w řeči neopatruou.

29 im. Gaturnina, I. Nedčle abmeutni. Za budy: poboznosti a faiicnoíti; 3a bos
biífupa, brobíuce 1 farního chrámu; 3a cbote'bo fnč3e.

30 in). Qndťeje, 3a ípotuprac. a pří3. „©totp"; 3a mífecb. w Púnu 3efnuIé bratru a
apoítoía, feítn') blatr. a 3bo3m')c[)ípoífů w Cechúch, na ímoramě a ©Ie3ffu.

Modlitbn.
Božfké Srdce Ježtsse! skrze nepofťmtněné Srdee Marie Pnnny obětují

Tobč wssecky mobíitbt), práce a utrpení toboto bne fpoíu fe mffemi úmysly,

me kterhch fe uftamičně na oltáři obětuieš. DB3mIáíítě Ti je obětují 3a biffupt),

fně3e a out) měřící m řtííi žRafouíEě, fteřt bájí 3dimt) Twš a prdroa Twé fro.

cítfme. D Spasiteli nekonečné Idíft) bobub! stit wssechny tt), kteťt chtějí
Tebe mutiffuouti 3 ťtsse, je; Tobě 3e 3mídfítntd'; ptám přindíegt, Ukaž jim, že

toíifo '\o Tobč UtohoU nale3nouti íítěftt a bíaíyobnt ia! měční), to! 't čafnt), a
mimo Tebe Uřkde w celém fmětě. 91mm.

žBřefIabťé Srdce Banny Marie Bubiš mou fpúfou!

Gmatť) Michale, archcmděli, swatt Cyrille a Metbode, otobuite 3a nás!

l—anvaux/WNAAAArM.



Pozvání k předplatnému
na III. ročník — 1869'- měsíčného časopisu

„Škola Božského Srdce Páně“
(list to pro lid katolický se zvláštním ohledem na, zbožná bratrstvazejmena. „apoštolát modlitby“)

celoroční předplacení 1 s poštou 1 zl. 62 kr.
, Vychází v Rajhradě blíž Brna.

Předplatitele račte udati mimo jmena, stavu (k uvarování omylů) &
bydla i posledni poštu a, na kolik se předplácí

. . . .v výtisků časopisů,

. . . . ' „ úmyslů (jeden po 1 kl.)

Za vřadění zvláštních osobných atp. úmyslů ve vyplaceném psaní
redakci sdělených neplatí se ničeho. Volno tedy každému předplatiteli své i jiných
potřeby modlitbám společným dáti odp01učiti.Jmena osob atp. v úmyslech se
však neuvelejňuji.

: MMM MW

Zároveň se žádají odběratelé .Školy“ , již předplatné dosud nezapravili, aby co
nejspíše to učinili. — Komu některé z čísel roč. II. se nedostává, at ještě v běhu tohoto roku
reklamnje, totiž v otevřeném psaní, (které také vyplatiti nemusí), o ně 11expedice v Rajhíadě
žádá, a zdarma se mu ihned odešle, nikoli ale pózdčji.

. , Koncem_tohoto_roku vyjde nákladem administrace tohož časopisu co zvláštní otisk:Výklad. ňů.modlitbu. Páně
prací vp. “Fr. .

kněze Krále-Hradecké diecese.

W(lena 40 kr.
Ctění čtenáři „Školy“, kteří 'prostonérodní, zajímavý a potřebám času našeho pří

měřený výklad v II. ročníku Školy seznati příležitost měli, zajisté laskavě se přičiní o hojné
té knihy rozšíření.

„„vameme .,..v

Pokladnice pro sv. Otce.
\'p. J. P. 38 kr. , k čemuž od dřívějška 7 zl. 91 kr., pospolu B zl. 29 kr.
K vystaveni chrámu ve F':il|psdortě M. K. 1 zl., což se účelu odevzdala.MNVMMM/vvv

Listárna redakce.
V.p V—k. na sv. H.: Výtisk od začátku zasýlaný nebyl dříve zapraven, nyni

tedy vše v pořádku. -— Vp. C. K.: Strany ukončování článkkvů k.ažd č. jse stejného s Vámi
mínění, a příliš rokem co možno to provedu „Hl. v. čL“ bude zvajisté 1 arch lak. obnášeti, proto
do 12. č. není možno, taktéž do 1. roč. III. S úmysly nemůže se státi změna, an hl. úmysl od
ředitele apošt. vždy jen pro 1 měsíc mne dochází a. sice teprv kolem 20. k. 111.Proti vynechání
obr. — mimo 1. č. — nemám ničeho; ale obálka se vynechati nemůže, jak nás to zkušenost
I. ioč. učí, ostatně budu ještě bezpochyby psáti. -— Vp. t. Kř..' pánu J. U. odeslal jsem, co
jsem měl: s německým životopisem nemám, jsou ale \\ Kravogla v Innomosti, jak sem J. U.
též psaa.l — Vp. L—k.: omylem na poště počítalo se Vém77.kr více při I. roč., račte si to
při příštím předplacení odčítati.



ŠKQĚA
Božského Srdce Páně.

S povolením duchovní
vrchností vydává

PLAGIDUS J. MATHON,

kněz řádu sv. Benedikta v Raj
adě.

Měsíčný list
.apoštolátu mo

dlitb y.

„Učte se ode Mne, ne- V
bot" jsem tichý & pokorný
srdcem, a tak naleznete po
koj duším svým.“

Mat. X1, 29.

„Jedenjest učitel
váš! — Kristus.“

Maat. XXIII. 10.

Ročníkll. Proainec 1868. Číslo12.

Narození Páně.

M nepatrné chýši Davidova hradu Věštěné, mu jméno: „Pán Bůh sám je
Rájské Évítko dřímá z nebeského s námi.“

sadu A tu bez prodlení vyzývá druh druhy,

Vjeslech položeno;vhávu—plénky S chvatnon spějí touhou na1Betlemskéchud ; uhy.
Serafů sbor jemu slavné písně hude. ., Co tu vidí? — dítko v jeslech odpočívá,
Melodie nová nikdy neslýchaná: Milostně je vítá. a se pousmívá,
„Sláva v sídlech věčných budiž Bohu Vděčně by jim řeklo, jak je tomu rádo,

vzdaná, K vůli němu že hned opustili stádo.
Na zemi klid lidem dobré vůle jsoucím, Nice na tvář padá skromných mužů četa,
Neb jim přístup volný k vlastem ne- V dětátku se klaní Spasiteli světa.

hynoucím.“ Ku pastýřům pastýř nejprve se kloní,

\N\-VVV\V\,-__

Po luzích a nivách zpěv se nese dále Sladkou slzu vděku po své líci roní.
Nebes duchův jasných na oslavu Krále. Beránku své ovce darem podávají,
Chmurné noci temno náhlým zjasní le- K nim se ruce jeho vděčně pozvedají,

3 cm, V nich všem lidem věrným ožehnání
Skvělý anděl stane v krajích pod ne- dápvá.

beskem: Matička pak o něm věštkyní se stává:
„„Pastouškové hodří,vzhůru! ruče vzhůru! Božímu on stádci bude pevnou schranou.
Neslyšíte písně hlasných nebes kůrů? Bezpečnou jim bude k ne es sídlům
K Betlemskému chlévu rychle pospíchejte, ' u ;
A tam v nemluvňátku Boha uctívejte, Stříci bude stádo ode zvěře dravé,
Hle již přišla spása dávno ždaná vámi; _- Berlou povede je v ráje pastvy pravé.
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Výklad na modlitbu Páně.
(Dokončení)

Neuveď nás v pokušení.
(Šestá prosba.)

„Bdčte s. modlete se, abyste nevešli v pokušení.“ Sv. Mat. 26, 41.

Život _náš “zde na zemi jé! bojování. (Job. 7.) Bojovati máme proti
všemu, co nás pokouší, aneb co nás k hříchu ponouká. Svět nás pokouší a svádí
svou ošemetnou slávou, svými rozkošemi, skvostnostmi a poklady; tělo nás dráždí a
svádí svými zlými žádostmi; pak z dopuštění Božího idábel obchází a hledá, komu
by uškodil. (I. sv. Petra 5, &) Mnoho jest zde na této zemi zlých osidel a mnoho
nepřátel spasení našeho. Zde jsme jako v ležení rozličnými nepřátely obklopeném,
a těchto nepřátel jest mnoho. Ano mnoho jest zlých vášní a náklonností při lidech,
též mnoho jest svůdníků neb zlých lidí bez víry a bez křesťanských mravů.

_ Mohl by někdo mysliti, že všcliká ta pokušení zlá snad od Boha přicházejí.
Nikoliv! „Žádný, kdož bývá pokoušen, neříkej, že by od Boha k tomu byl po—
koušen; nebot Bůh není pokušitclem ve zlém. On pak nepokouší žádného, ale jeden
každý pokoušen bývá od své vlastní žádosti. Potom žádost, když počne, porodí
hřích.“ (Sv. Jakub 1, 13.) Bůh toliko' dopouští, že na nás mohou ti nepřátelé
dorážeti, nás k zlému vábiti. To dopouští, bud že pro rozmnožení našich zásluh,
neb pro pokoření našeho hrdého smýšlení a pro potrestání hříchů našich. Svatý
Otec Augustin praví: „Život náš na této vezdejší pouti nemůže býti bez pokušení;
neb jedině skrze pokušení lze nám v ctnosti dále postupovati. Žádný nemůže býti
korunován, jestlize nesvítězil, žádný nemůže bez bojování svítěziti, pročež musí po
kušení přicházetL“ (Super psalm. 60)

Jsou také pokušení dobrá, která nás nezavádějí k hříchu, leč tenkráte, kdy
bychom byli při nich netrpěliví a leptaví. Tato pokušení mohou se spíše zkoušky
nazývati; nebot je Bůh sám sesílá a to z té příčiny, aby jimi ctnosti spravedlivých
lidí zkusil, to jest, aby je v ctnostech utvrdil, což se stává nemocemi, chudobou a
jinými trampotami vezdejšími. Tak zkoušel Bůh ctnostného Joba, Tobiáše a mnoho
jiných miláčků svých; tak zkouší až po dnes mnohého věrného ctitele svého. Protož
stojí v písmě svatém: „Zkušuje vás Hospodin Bůh váš, aby známé bylo, milujete-li
ho z celého srdce svého .a z celé duše své, čili nic.-“ (V. kn. Mojž. 13, 3.) — —

Snadno tu učiní někdo námitku a řekne: „Není to tak lehká věc, sebe
přemáhati a všelikerým pokušením k zlému odpírati, vždyt bývají někdy tak silná
a tak prudká, že není možno. bych se jim ubránil.“ — Považ ale příteli! že máš
silnou zbraň, které stále užívati za povinnost se ti ukládá. Tato zbraň jest
modlitba. Všickni jsme povinni, modliti se ustavičně a upřímně, aby nás Bůh
do pokušení neuvedl; pak aby nám svou pomocí přispěl a nás pod ochranu “vzal.
když nastanou zlá lákání chtějící nás odvrátiti od cesty ctnosti a od věčného spa
sení. — Svatý Alfons z Liguori vysvětluje nám to, an dokazuje nám tu důležitou
povinnost — stále se modliti — skrze dvě pěkná podobenství. V prvním povídá;
„Bůh na nás dopouští pokušení a návaly od nepřítele proto, abychom povinnost
svou plnili, totiž k Bohu se modlili. Kdo jsa v pokušení postaven se nemodlí,
podobá se nevěrnému vojevůdci. Nebo jako král toho vůdce — který, ač od ne
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přítele sevřen jest, přece žádné pomoci od krále nežádá, — za zpronevěřilého držeti se
musí, rovněž i Bůh za nevěrného považuje toho, který, když naň pokušení přichází,
o pomoc nevola a neprosí ; neb Pain přeje si a-oěekéva toho od nás, abychom ho
vzývali a prosili, by takto silné jeho pomocí jistojistě se nam dostalo.“ ——V dru
hém podobenství dí svatý Alfons: „Král Ezechiel řekl u proroka Isaiáše 38, 14.:
Jako ptáče vlaštovice volati budu. Malé vlaštovice mají zvyk, že křičí a takto od
svých matek pomoci a pokrmu žádají. Podobně i my máme činiti, chceme-li život
svůj v milosti Boží zachovati. Ustavičně musíme volati a Pana Boha o pomoc
prositi, abychom se před smrtí hříchů uchránitLa pak v svaté lasce pokroky činiti
mohli.“ Kassian ujištuje, že kdo spasení dojíti chce, musí vždycky jednu a tu samu
věc činiti, to jest vždycky musí volati: „Bože můj, stůj při mne! Bože můj, spomoz
mi!“ (Z knih sv. Liguori) A v písmě svatém čteme: „Popatřte synové na národy
lidské, že žádný není zahanben, kterýž doufal v Pána Boha. Nebo kdo vzýval jej
a on pohrdl jím ? Dobrotivý a milosrdný jest Bůh a odpustí hříchy a vysvobozuje
v den soužení a obrance jest všech, kteří hledají ho v pravdě.“ (Eklesiastikus 2,
11.) — „Protož budte opatrní a bděte na modlitbách“ (I._sv. Petr. 4, 7.)

Byla by to ale velmi dobrá věc, kdybychom věděli, co nás nejvíce k zlému
svádí, aneb která. pokušení na nás nyní nejvíce dorážejí; vždyt by se mohl člověk
na ně připraviti a jim se jako dravým zvířatům z daleka vyhýbati. Toho si milý
křestane — jak doufám — budeš upřímně přáti, bys zvěděl, která. zlá. pokušení
ve světě se nyní vyskytují. Chci tedy o některých zde promluviti, i chci tobě a
jednomu každému zde výstrahu dati. Poslyš tedy:

[. Dosti často se nyní stává, že mladí a někdy i staří lidé zvonem ne
čistoty vyzvanějí, to jest oni nestydaté řeči vedou, oni ošklivé žerty a vtipy vy
pravují. Majít z toho radost, když tím mohou poslouchače do ďábelského smíchu
přivésti a jich neřádem srdce svého a úst svých pokaleti. Jistý mudrc z pohan
ského věku řekl mladému člověku hanebné řeči mluvícímu toto: „Nestydíš se z po
švi, ana jest ze slonové kosti, vytahovati olověný meč?“ A mladík umlkl. — Já.
pak pravím: „Člověče nestydíš se z úst svých, jimiž Pana Ježíše vyznavéš a Boha
vzýváš, vypouštěti nestydaté řeči, žerty a zpěvy? Nevíš-li, co Bůh skrze apoštola
svého nařizuje? Totiž: „Smilstvo a všeliká nečistota, neb lakomství, neb bláznivě
mluvení, — neb šprymovaní aniž jmenováno budiž mezi vámi; nebo vězte, že žádný
smilník aneb nečistý nemá dědictví v království Božím“ (K Efesk. 5, 35.) „Žádná
řeč zlá nevycházej z úst vašich, ale jestli ktera dobra ke vzdělání víry, aby dala
milost poslouchajícím.“ (K Efesk. 4, 29.)

Mnozí říkají úsměšně: „Tot jest jen žert a pro vyražení musí se něco
v společnosti povídati; vždyt při tom není žádný zlý úmysl.“ — Nechat ale po
váží, že to jest bídné, hříšné a ohavné vyražení, když při tom cit stydlivosti udušen
a Bůh uražen bývá,. 1 není-li pro vyražení dosti krásných, nevinných povídek a
dosti dovolených žertů? Pročež nikdo se nedej zpozdilými výmluvami mrzkých
světáků mámiti; nebot věděti máš, že kdo jen trochu cti a bohabojnosti v sobě má
a jen trochu na mravopočestnost drží, ten že nebude dlíti v takové společnosti,
v nížto se věci nečisté a hanebné tlachají; „nebot zlanrozmlouvaní kazí dobré
mravy.“ (I. ku, Korint. 15, 33.)

Křestane! před Bohem, před tímto vševědoucím Soudcem, který všecko, co
jest nečisté, mrzké a nemravné, nanejvýš nenávidí, budeš vydavati počet také ztoho,
co jsi kdy mluvil. (Sv. Mat. l2.) Běda tobě, jestli tvými nemravnými řečmi, aneb

23*
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zpěvy také duše nevinné vzaly pohoršení; Máme dosti příkladů, že mnozí měli ne—
vinnost anděla, ale hanebné řeči jiných, pak oplzlé knihy a zlé společnosti svedly
je až k nestydatosti. Chraň se proto! — Hle mnohý chce za správného a vzděla
ného držán býti, a přece nemá v sobě tolik cti a počestnosti, aby se z té společ—
nosti — kde nečisté rozprávky, pak ošklivé, dvojsmyslné vtipy se pronášejí, -—
odstranil, aneb aby nelibost svou ukázal nad tím, co Boha uráží a co člověka sni
žuje. — Jistý vzácný pán musel cestovat. Přišed s večerem do velkého města,
vešel do nejbližšího hostince a tu spatřil společnost mladých lidí k třídě polovzdě
lanců náležících a právě se nečistýgú řečmi bavících. Jejich nejpřednější mluvka,
jak zhlídl cizince, počal hned mnohem hanebnější vtipy přednášeti. Také se ten ne
styda nečistými skutky svými chlubil a se smíchem vypravoval, co tu a tam při
milkování vyvedl. Avšak ten cizí pán vstal a promluvil k němu s přísným a váž
ným hlasem: „Mladý pane! já znám jednoho obecního bojka, který se může také
chlubiti podobnými hrdinskými skutky a mohu vás ubezpečiti, že nejste daleko od
toho, byste se mohl tomu velikému hrdinovi v obci docela přirovnati.“ -— Takov0u
domluvu neočekával ten nemravný mluvka a — umlkl. — Milý křesťané! neměl-li
ten cestující pán cit mravnosti a slušnosti v sobě? A ty bys jej nechtěl míti?
Snad bys chtěl do počtu nemravných lidí a nestydatých tlachalů přináležeti? Bud
tedy opatrným a chraň se již z počátku nečistoty; neb tato nepravost vleče se své—
tem v rozličných nástrahách a na tisíce duší otravuje nejprve hanebnými řečmi,
žerty a zpěvy, pak lichocením a příslibováním. Ona užívá nesčíslných svodů a lá
kadel, ona osměluje se již veřejně pohoršlivým mluvením vyvraceti všecku počest
nost a zdvořilost mezi—lidmi. Neslušné byloby zde, zmíňovati se o tom, co se nyní
na mnohých místech děje, když se totiž občané buď v hospodě neb při jistých vo—
selostech a některých slavnostech sejdou. Jest to zajisté věc ohavná a nářkuplná,
jelikož se křesťané již nebojí Boha urážeti necudnými řečmi, žerty a zpěvy. Právě
povídá jeden bohabojný spisovatel: „Náš věk má převrácené náhledy' o panujícím
hříchu chlípností. Ač tento hřích jest ohavností před Bohem, ač z nebe vylučuje,
přece to svět nazývá nyní slabostí lidskou a nestydí se nejhanobnější ošklivost při
krývati velikým pláštěm lhostejnosti a tento plášt nazývá dosti hanebně křesťanskou
útrpností. — Než množství lidí a celé krajiny byly již pro nečistotu a smilstvo
trestány. Dějepis uvádí na důkaz mnohých svědectví! —

_ Když číše nepravostí lidských dosti již naplněna jest, tenkrát se objevují
hrozné tresty Boží. — „Množství společníků“ — dí svatý Jarolím — „nikdy ne
učiní, aby nepravost bez trestu ostala.“ — Bytby všickni lidé v nečistotě a v mrz
kostech byli pohříženi, přece se tím nikdo u Boha neomluví, noospravedlní. Bůh
pak je všecky potrestá; ano může je v jednom okamžení zahladiti. „Bůh podělí
bezbožné v prchlivosti své. Budou jako plevy před větrem a jako pýř, kterou víchr
rozptyluje“ —(Job21, 17.) „Tedy jakožto ve dne poctivě chodme, ne v hodování
a v opilství, ne ve smilstvech a nestydatostech, ne ve sváru a závisti, ale oblečte
se v Ježíše Krista.“ (K Ríman. 13, 13. a I. k Tessal. 4, 7.)

2. Jiné ještě pokušení ve světě se často naskytuje, a to velmi nebezpečné.
— Věk náš jest věk pýchy a nevěry. Lidé chtějí krátkozrakému rozumu svému
podrobiti také podivné skutky Boha nestíhlého i chtějí je pochopiti a jestli něco
(na př. dílo vykoupení) rozum jejich přesahá, tedy jim to přichází báječné a smy

_šlené. -— Pročež jest nyní mnoho lidí těch a takových, kteří učením pravé, víry
Kristovy, v nížto se svatá tajemství nalezají, opovrhují &jsouce nových věcí chtivi,
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podle svých žádostí shromáždují si učitely a od pravdy sluch odvracují.“ (II. k Ti
mot. 4, 3.) -— Jsout to nepřátelé Krista — nepřátelé jeho církve, kteří ne mečem
a ohněm, ne okovy a muky — jak se to na. počátku křestanstva dělo, — nýbrž
lichotivým spůsobem proti katolickému náboženství bojují, totiž pérem a ústy, aby
věrné křestany v bludy a roztržky uvedli, aby své spoluobčany oloupili o nejdražší
klenoty, totiž: o víru, o svědomitost a o křesťanskou spravedlnost. Oni se vychlou
bají jakousi novou osvětou, pak vyvolávají veřejně jakousi svobodu lidskou, jako:
svobodu rozumu a svědomí. K tomu užívají těchto asi slov: „Zanech hlouposti—,
hřích to není nic a všeliká přikázaní jsou toliko poutání svobody lidské. Víra jako
víra, ale ty nedbej příliš na víru inešetři přikázaní církevních a knězů neposlouchej.
Jez, pí a všech rozkoší užívej; vždyt nevíme, jak to po smrti bude atd.“ — „Tot
jest svoboda duchů temnosti, nepřátel všeho dobrého.“ (II. sv. Petr. o nich vypravuje)

Příteli! neposlouchej těchto rouhačů a rozumářů! Měj se na pozoru před
učitěli té nové, převrácené osvěty a věz, to že jsou rušitelové Božských ustanovení,
— „kteří se proměňují v anděla světlosti a dělají se služebníky spravedlnosti.“ —
(II. ke Korint. 11, 13.) —- „Kteří toho Pána, jenž je vykoupil, zapírají, uvozujíce
na sebe rychlé zahynutí.“ (II. sv. Petra 2, 1.) Od jakživa bylo to shledáno, že co
lahodí lidské pýše a tělesnosti, to že nalezá mnoho přívrženců a příznivců. Proto
také nepřátelé církve a víry Boží povolují lidem krátkozrakým úplnou svobodu ve
všem, by jich k sobě přilákali; ano stále tu svobodu všem provolávají. Tyto dá
belské svůdníky naznačuje apoštol sv. Pavel v listech svých k Titovi a k Filipin
ským, (k Tit. ], 16. a k Filip. 3, 18.) a svatý Jan Zlatoústý píše o nich: „Ti,
jejichž život zlý jest, všemožně se přemlouvají, že všecko, co' náboženství v sobě
obsahuje, jest nepravé a bludné a to proto, aby nebyli znepokojováni bázní a očeká
váním budoucích věcí.“ — ,

V pravdě jsou to uovomodní vzdělanci, kteří se všeho odvažují a všemožně
o to uslují, aby škodili církvi Boží — církvi katolické, a aby převrátili řízení
Bohem ustanovené. Jsou to “lidé, o nichž nám dali výstrahu již napřed svatí apo
štolové, nebo podali nám o nich obraz, jehož hlavní tahy jsou: pýcha, vládychtivost
nevázaná žádost a chtičům povolnost, zráda, spiknutí, nevěrnost atd. (II. Timot. 3.)
Při nich není pravé bázně Boží, „ani patření k věčnosti, a oni nejsou hodni jmena
křestanského; nebo co jsou těmto lidem svátky zasvěcené? — Dnové zahálky, hry
a rozkoší. Jejich kostelem jest hostinec, divadlo a kavárna. — Co jest jim zpo
věd? Břemeno nesnesitelné, mučírna svědomí. — Co slovo Boží? Nelíbý hlas,
jehož se ne bez příčiny vzdalují. — Co půst? Nejpohrdanější, přikázaní. — Co
modlitba? Věc prý zbytečná. Též stav manželský, dle náboženského spůsobu uza
vřený, jim se zbytečným býti zdá. Bohužel, to jest znamení veliké skaženosti při
lidech, když oni to, co nám jest jako milost a dobrodiní Bohem dáno, považují za
břímě neb za zbytečnost. Tot jest znamení, že se vyplňují slova Spasitelova: „Mi
lovali lidé více temnosti, nežli světlo (učení víry křestanské), — neb skutkové
jejich byli zlí atd.“ (Sv. Jan 3, 19.)

Ač že. tito rouhači na přísný soud Páně nevěří, přece, když některý z nich
umírá, dá si zavolati kněze, ichce se zpovídati, modliti a chce zaopatřen býti—
Proč ale takovýto domněle osvícený člověk proč to dělá? Proč chce v té poslední
chvíli života svého kajícím býti a s Ježíšem Kristem se smířiti? Proč právě na
smrt nemocen chce všemu, co svatá víra učí, věřiti a také to plniti? Eihle v hodině
smrtí svědomí, dříve všelijak konejšené, dělá mu hrozné nepokoje a vyhrožuje mu,
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že soudu Božímu na věčnosti nikdo nemůže ujíti. Tenkráte takový poznává, že jest
Bůh pravdomluvný a spravedlivý, tenkráte se strachy chvěje a často i do zoufal—
ství padá.

Napotom nosí tito nepřátelé Kristovy i za dnů úplného zdraví v sobě jakési
tajemství; nosí něco v sobě, nač se žádnému nechtějí přiznati a žádnému to svě—
řiti. A co to jest? Totiž všickni tito nevěrci a světamilovníci mívají leckdy doby,
v nichžto jim bývá úzko a smutno; ano přichází jim to někdy_tak, jakoby slyšeli
poslední hodinku neb hrany pohřební vyzváněti a jako hlas trouby k soudu Božímu
nad nimi se rozléhati. Jednomu to přichází tak a druhému jinak; ale každému
přicházívají časem svým nemilá tušení o budoucnosti a on by je rád za vrtochy
považoval, ano rád by je od sebe zapudil rozmluvou', vyražením, hejřením neb svět
skými vesolostmi. Takto ti novomodní vzdělanci dělávají; ale oni chodí po pod
ryté půdě. Červ, o kterém se Kristus Pán zmiňuje (sv. Marek 9, 43.), zkušuje již
hlodání své na jejich svědomí. Zdaliž ten, který pavoukům aneb jiným zvířatům
stvořil tu předtuchu, že nastane změna v přírodě, nedal také do duši lidské i to,
aby ona v jistých dobách pocítila, co ji čeká v budoucnosti za její nepravosti? —

Milý křestane! varuj se všelikých nevěrců a osvětářů, nikdy nedávej sluchu
schytralým jejich námitkám a úlisným jejich řečem, jimižto články víry, církev a
náboženské obřady, pak vše, co nám má- býti svaté, — v lehkost a pochybnost
uvádějí. Nevěř jejich spisům, v kterýchžto učení křesťansko-katolické podvodně
převracují, aneb dokonce vyvracují. „,Hled at tebe žádný neoklame moudrostí
světskou a marným podvodem“ (Ke Kolos. 2, &) „Varuj se odporu falešně na—
zvaného umění, kteréž někteří vyznávajíce od víry odpadli“ (I. k Timot. 6, 20.)
Drž se věrně učení církve katolické, této bezpečné lodi na tomto bouřlivém světě.
„Onat jest dům Boží, jest sloup a utvrzení pravdy.“ (I. k Timot. 3, 15.) — „Ona
jest hora vyzdvižená nade všecky :pahrbkyJ' (Isaiáš 2.) — Kdokoliv se nedrží
této církve a toho, co ona všeobecně učí, ten musí poblouditi pokušením od těch,
kteří jedině na svůj rozum se spolehají a z něho vyvoditi chtějí. —

() křestane! nastali nám časové zlí: ruch doby nynější vede nás v boj proti
té moci, kterouž nazval Kristus „pekelnými bránami.“ — Z těchto vycházejí zlí
duchové plni nevěry, kteří křestanské náboženství tupí, je překrucují a vyvracují.
Pros tedy a vzývej Boha ustavičně, aby tebe v takovýchto zlých pokušeních chránil.
Bojuj dobrý boj proti všem svodům a dkladům nepřátel Kristových, kteří církvi
Boží a duchovenstvu činí protivenství. „Vezmi štít víry, vezmi celé odění Boží,
abys mohl odolati v den zlý a ve všem dokonalý státi.“ (K Efesk. G.) Nepřipust
tomu, aby se té nekřesťanské osvětě podařilo, v srdci tvém bohabojnost utlumiti a
z víry Kristovy tebe vyzouti; sice by se Pán rozhněval a odejma od tebe svíci
svou, dal by ji jinému národu. (Sv. Mat. 21, 43.) Pamatuj na život věčný a
často zvolej: Reč tvá ó Bože! pravda jest, nebe a země pominou, ale slova tvá
nepominou. (Sv. Mat. 24, 35.) —

3. Jiné jest ještě pokušení zavádějící lid k náboženské lhostejnosti a k ne
věře. Stávát se velmi často nyní, že se ve světě rozšiřují špatné knihy, pak noviny
a časopisy, které dělají nájezdy na katolickou církev a na stav duchovní, zvláště
na vyšší. Kdybys příteli! zvěděl a blížeji seznal, co jsou zač ti lidé, kteří cosi
takového do novin, do časopisů a do knížek píšou a tisknout dávají, přesvědčil bys
se, že to jsou neznabohové. Jsout mezi nimi židé, kteří na Boha a na Mojžíše ne
drží a jsou mezi nimi křesťané, kteří také ani v Boha, ani v Krista nevěří. I proč
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to dělají? Proč lid křesťanský zásadami té zlé, schytralé osvěty, ana vede k sobec
tví a k rozmařilosti, kazí? Proč chtějí lidem odejmouti dobré náboženské zásady
——zásady mravnosti, bohabojnosti a počestnosti? Proč chtějí tiskem mezi lid roz
šířiti bezbožné náhledy své, o nichž bylo nahoře již mluveno?

To ti čtenáři vysvětlím příkladem. V hospodě sedí mladý občan, tam pije,
kleje a hraje. V tétež hospodě nalezá se právě letitý host a ten má mnoho žížně,
ale ve svém váčku má nedostatek. Tento chytrouš přisedne blíže k mladíkovi a
brzo vypátrá, kde mladíka střevíc tlačí, na př. že se svým otcem ——neb “je-_li
manžel — že se svou manželkou žije v nevoli. Tu ten prohnaný pokušitel začne
tupit otce neb manželku lehkomyslného mladíka a konečně zakrákorá asi takto:
„Povídám vám, že jest mi vás _líto. Já být na vašem místě, já bych s tím jináč
zatočil. Ale netrpte to, nedejte si v ničem poroučeti; vždyť jste dost rozumný a
dost moudrý. Tot o vás každý ví.“ ——Mladík těmi slovy dopálený udeří pěstí
na stůl, hřmotně zakleje a praví: „Máte pravdu sousede, od vás slyším přece jen
moudrou řeč. Ját si mohu se svými věcmi dělat, co a jak chci; vždyt nejsem žádný
chlapec.“ To pověděv zaklepe na sklenici a volá: „Jene přineste láhvici dobrého
vína — (někde zase kořalky) — pro nás obal“ — Proč pak teu starý ničema
přidružil se k mladíkovi? Proč pak jej škádlí a k tomu navádí, aby si z otce neb
z manželky nic nedělal? Není-li pravda, aby se mladíkovi takto zalichotil, aby
od něho hodně pít dostal a dobře se od něho měl?

Právě tacíto chytrouškové a pokušitelové jsou někteří ti novináři a ti jejich
spolupracovníci, totiž ti, kteří katolickou víru potupují, vyvracejí a svatou církev
i služebníky církevní v lehkost uvádějí._ Pro ně se dobře hodí již to, že z většího
dílu ti, jenž hospody a krčmy navštěvují, nemají velikou náklonnost k církvi a
k víře Kristově; nebot tito lidé bývají v svědomí svém leckdy znepokojováni od
církve jako od nějakého "otce neb od pořádné manželky, na př. ohledně velikonoční
zpovědi. Tat jim jest za obtíž. Má prý člověk na své hříchy se upamatovat a
mimo to ještě má je všecky povídati; vždyt pamatuje člověk raději na své ctnosti
a ty raději o sobě povídá. Pak říkávají: „A co se mám zpovídat? Žádného jsem
nezabil, žádného neokradl a také mi žádný nemůže něco špatného dokázat.“ -—
Takové íarisejské spravedlnosti a rozšafnosti jest nyní mnoho ve světě. — Pro tu
příčinu takový schytralý novinář neb jeho pracovník, aby to něco vynášelo, myslí
u sebe toto: „Počkejte, jak já vás přilákám, že budete rádi moje listy čísti a
budete rádi platiti. Budu totiž psáti proti katolické víře, “budu to neb ono učení
víry přetřásat a budu. leccos potupného o církvi a o kněžích vypravovat, aby se
vám čtenářům ukonejšelo svědomí i abyste se rozveselili.“ Jak tu praveno, tak
bývá zúmyslně konáno; neb co lahodí pýše a smyslnosti lidské, to nalezá snadno
dosti přivrženců. —

Poslyš dále ještě, proč proti víře a církvi píšou a brodí. V některých
továrnách zhotovují se tabatěrky, na nichž jsou namalovany nečišté a nemravné.
obrazy. Proč pak to ti továrníci dělají, že takto lid ke chlípnosti podněcují? Dělají
to ze ziskuchtivosti neb lakomství, aby totiž větší odbyt měli. „Kořen všeho zlého
jest žádost -— (peněz a rozkoší) —, jíž někteří puzeni jsouce pobloudili od víry.“
(I. k Timot. 6, 10.) Také to dělají proto, že srdce jejich naplněno jest nečistotou.
A čím jest člověk naplněn, to by rád i jiným zdělil a tím i jiné lidi rád obdařil.
Podobně se to má s těmi novináři a s jejich pracovníky. Že totiž jsou plni ne—
věreckého smýšlení, plni nenávisti k náboženství katolickému a k církvi a že jí

.
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nemohou v sobě utajit, proto tupí a haní katolickou církev. I rádi by také tu
skálu, na nížto církev přes 1800 let pevně stojí, vyvrátili, rádi by střed jednoty,
— totiž nejvyšší hlavu cirkve odstranili, k čemuž užívají těchto prostředků: pře—
krucování mnohých událostí v dějepisu, vypravování potupných lživých věcí o kněz
stvu, o hodnostářech církevních, pak rozšiřování té nekřesťanské osvěty.

Především mají v obyčeji, užívati několik slov, jimiž chtějí čtenáře na
vnaditi a sobě nakloniti, zvláště nemají-li tito patřičné známosti o všech věcech.
Tato slova jsou: Osvěta, vzdělanost, právo, rovnost, svoboda, pokrok a jiná po
dobná, která často ve svých tisknutých pojednáních uvádějí. Nuže vizme, zdaliž
tato jejich lahodná a lákavá slova jsou pravá a nezfalšovaná? O nejsou, nýbrž jsou
právě opak toho, co v sobě obsahují.

Neb co jest u nich vzdělanost a osvěta? — Hle, pohan nezná Boha
„pravého, nezná Vykupitele světa; neví ani, co ho po smrti očekává, i neví, zdaž a
'kterak by dojíti mohl odpuštění hříchů svých. Totéž neví hluchoněmý, nevycvičený
člověk. Jest to tedy osvěta a vzdělanost, totiž ta nevědomost, v které se pohan a
ten hluchoněmý nalezá? Katolický křesťan nabývá vědomosti o Bohu, o životě
budoucím a o cestě vedoucí k nebeské blaženosti skrze Krista Ježíše a skrze jeho
církev neomylnou. Protož každý v katolické víře dobře vycvičený člověk má svět
lost, má znalost a vzdělanost; nebot poznává, jak a na čem stojí vzhledem na
Boha a na spasení duše své nesmrtelné. Avšak toto jeho poznání, tuto jeho víru
Bohem zjevenou chtějí ti novináři a ti osvětáři vykřiěeti za pověru a za vymyšle
nost; napotom chtějí věřícího křestana uvésti do nevěry a do staré pohanské za—
tlnělosti. To tedy jmenují osvětu a vzdělanost, když člověk málo neb zhola nic na
zjevení Boží nedrží, když jen něco málo ztoho věří a když ohledně spasení věčného
v nejistotě žije a slepě beze vší přípravy na věčnost odchází.

A co jest u nich právo neb rovnost? — Jestliže některý kněz pýchou
neb žádostmi těla zaslepený, —- aneb proto že nemá důkladných vědomostí, — od—
padne od církve, které byl prve, než ho biskup vysvětil, slíbil věrnost veřejnou
přísahou; jestliže tedy stane se křivopřísežníkem, tu ho hned ti novináři velice vy
chvalují a o něm vypravují, že jest nad míru učený, že jest etnostný a mnohem
čistší, nežli ten neb onen nebeštan. Pak i dokládají, že se ukazuje v tom veliká
zmužilost ano veliké hrdinství, když se sedmdesátiletý starec v Římě tupí aneb
když se notně nadává kněžstvu a celé církvi katolické. —— A stalo se již mnoho—
kráte, že takový duchovní utečenec nie jiného'nebyl, nežli vinník k vyšetřování již
dospělý, ano že byl hrubých přestupků vinnen. — Naproti' tomu stalo-li se v cír
kvi něco dobrého, na př. založil-li se někde ústav milosrdných neb školských sester
a zavedlo-li se nějaké pobožné bratrstvo neb modlení, tu se to hned v těch proti
církevních listech na zlou stranu vykládá a zle se o tom píše. Ano mnohé dobré
a užitečné věci,'na př. posvátné obřady, špatně se od těch novinářů posuzují.
Takové jest u nich právo. A co rovnost? Poněvadž by rádi sami povýšeni byli a
nechtějí se k tomu řádnou cestou _přičiniti i poněvadž by rádi lehce a pohodlně
živi byli bez práce a vynasnažení, protož chtějí míti rovnost jmění, aby z cizího
statku tráviti mohli.

A co jest u nich svoboda, o které dělávají často mnoho hluku? — Jest
to svoboda, jakou Spasitel světa nazývá otroctví. Svobodnou vůlí jest člověk obda
řen, ale má před sebou dvě cesty: pravdu, ctnost a odplatu jejich — pak lež,

_hřích a trestfíjejich. Sáhnout může člověk po tom neb po onom, po dobrém nebo
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po zlém. Než Kristus Pán dí: „Jen pravda osvobodí a kdo hřeší, stává se otro
kem hříchu.“ (Sv. Jan &) Samochtě podvoliti se zákonu Božímu, jest Bohu slou
žiti, s Bohem panovati, Pakli ale člověk sebe nepřemáhá a sáhne po zlém, tu
nastoupil cestu zlou, širokou, — a čím více se oddává hříchu, tím více tratí svo
bodu vůle své a knje sobě okovy hříšné — zvyky zlé. Domnívá se sice ubohý, že
dělá, co chce, ale nikoliv; on musí již činit, co hříšná jeho náklonnost velí, ——
maje takto prostopášnost za svou volnost. „Jen pravda osvobodí,“ tedy pravdy
Kristovy držící se křesťan jest svoboden. (Ke Galat. 5, 13.) .Taková ale svoboda.
jakovou mnohé nekřesťanské knihy a časopisy úlisně navrhují a schvalují, jest
svoboda hříšná., která arci žádostem lidským uzdu pouští, ale nešetřic žádných zá
konů ani Božských ani lidských, i pohrdajíc všelikou. vyšší mocí a vrchností vede
až tam, kam před 701etý milovníci této svobody ve francské zemi byli přišli. Oni
tam odpravili nevinného krále a královnu, oni zavraždili královské dítky, vraždili
kněze a pak vraždili sami sebe na tisíce a konečně byli bídní otroci hrdosti, msty,
hrůzy a nejhanebnějších vášní; ano byli otroci ďábla.

Také ti novinářihlásají pokrok, ale jaký má býti tento pokrok? Jsou
mnohé věci, s kterými není možno dále pokračovati, leč bychom se chtěli v blu
dech octnouti. Která věc jest dokonale kulatá neb rovná, ta nemůže býti ještě
kulatější neb rovnější. A co jest úplně pravdivé, to nemůže býti ještě pravdivější.
Dvakrát dvě jsou čtyry, to ';jest pravda nezvratné. Kdyby chtěl někdo tu staro
modní množilku předělávat, to jest s ní pokroky dělat., musel by říci: dvakrát dvě
jest šest, dvakrát tři jest sedm atd. Jako tedy množilka a jiné pravdy v počtář
ství jsou věci důvodné a nezvratné, taktéž pravdy našeho náboženství jsou důvodné
a nezvratné; neboť jsou od samého Boha zjeveny, opodstatněny & v katolické církvi
stále zachovány v přesnosti své. V nich dále pokroky dělat, to jest, od nich se
uchýlit a jich předělávat, bylo by tolik, jako pravdu Boží opustit a k bludům a
k nevěře kráčet. A hle takovýto pokrok hlásají mnohé zlé časopisy, knihy a bro
žurky. — Arci jsou též věci duchovní, v kterých můžeme, ano máme pokroky
dělati, na př. v lásce k Bohu a bližnímu, — v křesťanské pokoře, v trpělivosti
v přemáhání zlých žádostí atd. Zdaliž ale chtějí onino spisovatelové takovýto. po
krok? Dokonce ne! Oniť spíše nenávidí přičinlivé kněžstvo i zlobí se, když
některý kněz pro křesťanské ctnosti tuze horlí. Oni nenávidí všeliké ústavy cír
kvi a lidem prospěšné, nenávidí katolickou církev a samého Krista. (K Filip. 3,
18.) — Ano mnohý novinářský neb spisovatelský nevěrec a rozumář nenávidí
i samého Boha, ač ještě tak daleko nepokročil, aby to veřejně lidem hlásal. —
Kdokoliv těmto mudrákům věří a dle nich se řídí, toho pokrok vypadá asi tak
jako když mladý zloděj, an kradl zprvu krejcary, [odvažuje se poznenáhla na zlatky
a potom na. tolary; — nebo jako když někdo zprvu na svěcení neděl a na kostel
nic nedrží, až pak mnohé články víry upírá a konečně celou víru zavrhne. Toto
jsou samé pokroky, ovšem že ne k dobrému, nýbrž k zlému; neboť my lidé mů
žeme kráčeti budžc k věčnému blahu, neb k věčné záhubě.

Některé'hříchy bývají dle náhledů lidských za maličkost považovány, ale
od Boha bývají strašlivě trestány. A jeden takový hřích —- (a to horší, nežli lidí
podle těla vraždit) - jest tento: chtíti pravou vírn lidem odejmout, — chtít ná
boženskou lhostejnost a rozumářské učení mezi lidi rozšířit, — chtíti jim do srdcí
zásady té zlé, nekřesťanské osvěty vštípit, — chtíti sloupy křesťanské mravnosti a
rozšafnosti zviklat a vážnost i poslušnost k zákonům jak světským, taktéž Božským
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vyhubit, ——pak chtíti všeliké náruživosti lidské jmenem svobody roznítit a po
bouřit. To se ted leckdy vykonává licoměrným spůsobem od svůdníků, kteřížto
mají obyčej též psáti aneb lidem mluviti: „My vám nechceme křesťanskou víru
odejmouti. vy ostanete navždy křesťany; vy máte toliko to čisté, neporušené a
jednoduché učení z křesťanství obdržeti; neboť vás chceme něčemu lepšímu vyučiti,
ano chceme vás osvítiti pravým světlem a obdařiti pravou vzdělaností. —- Tomu
ti kněži ani nerozumějí.“ —

Milý příteli! těm a podobným řečím nevěř i chraň se těchto lákadel, chraň
se tohoto velikého pokušení, jenž by tě snadno v katolické víře zviklati a do ne
věry uvésti mohlo. Pros Boha a často volej: „Otče neuved nás v pokušení“
Vzývej Boha ustavičně a pamatuj, že máš dobrý boj víry bojovati. ——„Nebo i ten,
kdož bojuje v boji, nebývá korunován, leč by řádně bojoval.“ (II. k Timot. 2, 5.)
„Bojuj dobrý boj víry a tak dosáhni života věčného, k němuž jsi povolán.“ '(I. k Ti
mot. 6, 12.) — Ještě zde ku konci chci tebe upozorniti na ty kořeny, v nichžto
náboženská vlažnost & nevěra oněch, jenž tak rádi lid svádějí, původ svůj má.
Mohlbys si mysliti, že nynější vzdělanost a umění jest kořenem nevěry a že ne
věřící aneb vlažní křesťané, že jsou lidé právě vzdělaní a učení. Nikoliv; neboť
pravé, důkladné umění nenadýmá, alebrž činí člověka pokorným a nábožným. Toho
důkaz máme na znamenitých a velmi učených osobách. Toho důkaz podává nám
již pohanský mudrc Sokrates Athenský. Když se mu pro jeho hlubokou moudrost
a vzdělanost úcta vzdávala, on uznávaje všeho lidského umění nedostatečnost zvolal:
„Já vím věru tolik, že nic nevím.“ A tak musí říci každý dokonalý učenec. Nebo
ať duch lidský zpytuje prostoru zemskou, aneb běh nebeských hvězd, ať minulost
aneb budoucnost skoumá, všady nalezá hranice, které nemůže vyskoumati, nemůže
je překročiti. I okolo nás jest mnoho podivných věcí, jichžto nelze rozumem vy
skoumati; tedy nevyskoumáme ani to, co se týče blaha duše lidské. Pročež dů
kladná vzdělanost není příčinou náboženské nevěry, ba spíše čím více jest člověk
pravým uměním obdařen, tím bývá v svaté víře pevnější, tím nábožnější a horli
vější. --— Nuže odkud to přichází, že mnozí pravdy křesťanské rozumem nedo
stížitelné překrucují, zlehčují, až konečně jak vírou, tak i církví Boží opovrhují a
nevěru co hrozný trest na sebe uvalují?

]. Ziskuchtivost, lakota a bažení po statcích a rozkoších časných, to jsou
příčiny, že lidé na zjevení Boží a na Spasitele světa nic nedbají, že na věčnost a
na soud Boží zapomínají. Kdo těmto žádostemboví a toliko o časné věci se
starají, tiť nemohou milovati náboženství Kristovo ; neboť to učí zapříti sebe, učí
lásku, pokoru, čistotu a vůbec učí nás, přemáhati hříšné žádosti naše a zlou chti
vost naši. (Viz sv. Mat. 16, 24. sv. Mat. 5, a ke Galat. 5.) Mnozí tedy o víře
Kristově nerádi co slyší, protože ona činí jim překážky v jejich svobodném, roz
mařilém životě. Oni raději se kloní k nevěře, takto spasení věčné zanedbávají a
jakousi blaženost zde na světě vyhledávají. V tom ale jest hrozný klam!

2. Druhý kořen nevěry jest pýcha, hrdost rozumu, neskrocená ctižádost a
i vládychtivost. Ano pýcha a nadutost mysli bývá počátkem mnoha zlého. Již
apoštol národů sv. Pavel nazývá lidi pyšné nalezačemi zlých věcí a utrhači, jenž
Boha nenávidějí. (K Říman. 1, 22—31.) Člověk hrdý, pyšný, zákonem Božím pou
tati se nedá; proto ve víře mudruje, pochybuje a všeliké námitky proti křesťan
ským pravdám vymýšlí, jen aby dle svých nezřízených žádostí živ býti mohl, jen
aby povinnosti křesťanské víry plniti nemusel. — Clověk hrdý; co hned rozumem
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nepochopuje, tomu věřiti nechce a proto upírá Božské pravdy. Také pro svou pýchu
všelícos vymýšlí a aby slávy došel, odvažuje se někdy na věci podivné, věci hrozné.
Důkaz otom podává historie. Okolo 400 let před narozením Páně žil člověk pýchou
posedlý, jmenem Herostrat. Aby slávy došel a pověsti po celém světě, co učinil?
Zapálil v noci v Efesu slavný chrám pohanský — nejkrásnější to budovu téhož
věku ——a skazil jej. — Podobných odvážlivců, a mnohem horších nalezá se bohu
žel až podnes a jsou to všiekni ti, kteří budovu nejsvětější církve Kristovy skaziti
usilují, kteří na její učení útoky činí a tedy nevěru, náboženskou vlažnost a ne—
vázanost rozšiřují k nesmírnému pohoršení člověčenstva. Ale počínání jejich uvedeno
bude na zmar! nebot se Bůh pyšným protivuje i nenechá bez trestu těch, kteří
církev zarmucují a jí skázu připravují. (Sv. Mat. 21, 44. a I. sv. Petra 2, 8.)

Bůh sám zázračným spůsobem víru a církev katolickou, založil a ve světě
rozšířil, Bůh ji velikými divy oslavil a po 18 století u prostřed bouří a převratů
zachoval & on nikdy nedopustí, aby tuto církev na skále založenou brány pekelné
(zástupy odpadlíků a nevěrců) přemohly. (Sv. Mat. 16, 18.) Pročež ve věcech ná—
boženských nikomu, leč pastýřům církve katolické sluchu nedávejme i varujme se
všech rýpalů, mudrlantů a nevěrců, — všech zlých kněh, novin a časopisů, abychom
pro chytré řeči a námitky těchto hrdých lidí víru a s vírou spasení věčné neztra
tili. O Bože nenved nás v pokušení!

Ale zbav nás ode zlého.
(Sedmá prosba) “

„Uchyl se od zlého : čiň dobré, — nebo obličej Páně na. činící zlé věci.“ 1. sv. Petr 3, 11 n 12.

Každého roku putuje množství křesťanů do Palestiny, aby tam spatřili ta
pamětihodná posvátná místa. Nábožný poutník přišed tam na vyšiny, odkud město
Jerusaléin a jiná znamenitá místa spatřuje, bývá velice pohnut a vylévá slze radosti,
spolu i žalosti a lítosti. Okolo srdce jest mu tak, jakoby přicházel z ciziny ted
teprv do pravé vlasti své, do drahé otčiny své. Také mnohý poutník líbá pln
kajicnosti a skroušenosti tu posvátnou zem i přeje si tam zemříti a tam v té po—
svátné zemi odpočívati. ,

Příteli! kdybys byl před 1838 lety přišel do této země někdy zaslíbené a
vstoupil tam do jedné zahrady blíže Jerusaléma, bylbys tam mohl pozdě večer na
leznouti člověka, který hroznou úzkostí a velikým strachem sklíčen na zemi klečel
a obličej svůj až na zem klonil i který se třikráte po sobě a po každý hlasitěji
modlil: „Otče! je-li možná, odejmi tento kalich utrpení ode mne; avšak ne má, ale
tvá vůle se stan.“ Úzkosti smrti obklíčevaly jej a konečně přišlo to až tak daleko,
že na jeho těle vyvstal pot, ne přirozený, nýbrž krvavý a ten s těla na zem padal.
A kdybys se byl tázal oněch třech mužů, jenž celí skormouceni opodál stáli: „Kdo jest
to, který se tamto na zemi tak strastlivě modlí?“ —- titby byli tobě odpověděli:
„To jest Syn Boha živého, on bere na sebe hříchy světa, hříchy naše!“ A kdybys
byl na to druhého dne ráno s ostatním lidem tehdáž v Jerusalémě se sbíhajícím
chvátal před palác pohanského vladaře Piláta a vešel do jeho dvoru, bylbys tam
spatřil tohotéž člověka k nízkému sloupu přivázaného; avšak on byl již po celou
tu noc trýzněn. I spatřil bys, kterak jej ukrutně mrskají & bičují, takže to až na
holé kosti pronikalo. (Toto bičování bylo tak nkrutné, že bičovanému někdy až
břicho bylo rožedráno a že bičovaný někdy mrtev na zem sklesl do kaluže své
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vlastní krve.) A kdybys se byl některého z oněch biřičů aneb žoldnéřů zeptal, co
asi ten člověk zavinil, musel by ti 'dáti odpověd: „To já nevím.“ — Než prorok
Isaiáš to předpověděl. řka: „On pak raněn jest pro nepravosti naše, potřín jest pro
hříchy naše, kázeň pokoje našeho na něm a zsinalostí jeho uzdravení jsme.“ (Isaiáš

().) Také bylo tam k spatření, jak žoldnéři Nevinnému spílali a do obličeje mu
plili, jak trnovou korunu do hlavy mu zaráželi, & posměch si z něho tropili.

Eihle Syn Boží, Pán a Král světa, jest dole u prostřed bezbožných, zavrže
ných lidí, jest přehrozným mukám vydán! Mohl jen chtíti a všickni byliby potření,
všickni zničení. T0h0 ale on neučinil; nebot mlčel a trpěl jako ovce, která. bývá
k zabití vedena. (Isaiáš 53, 7.) ——Ještě téhož dne ráno — byl právě pátek —
veden byl ulicemi města a za ním šli zástupy diváků. Byl všecek zohyzděn & sobě
uepodoben; na jeho rameně opuchlérn a rozedřeném leželo těžké, tlusté dřevo —
křížová to šibenice — a on často cestou omdléval a na zem klesal.

O křestane! kdyby to tvůj nepřítel býval, bylbys ho soustrastně politoval
a v tu chvíli všecko mu z útrpnosti odpustil. A což kdyby to byl tvůj dobrodinec
aneb tvůj vlastní otec býval? — Ale nebyl to nepřítel tvůj. On to byl a on to

jest Syn Boží, který tebe více miluje, nežli kterýkoliv lidský otec dítě své, a
kterému na tvém spasení více jest záleženo, nežli tobě samému. — -—

Byv již přivlečen na horu Golgotu, stál tu před obličejem tolikerých rou
hačů, posměvačů a jiných diváků v největším zajisté snížení. Katané přistoupili a
jemu šaty s těla strhali, ale právě tím jemu zaschlé rány obnovili. Pak jej ob
naženého na dřevo kříže rozpiali, ostrými hřeby přibili a vzhůru s křížem vyzdvíhli.
Celá ta tíže přesvatého těla visela na hřebíkách do rukou a nohou zaražených.
Takto pněl Vykupitel tvůj na kříži ve smrtelných úzkostech a v hrozných bolestech
po tři hodiny. Svět ho opustil, odejmnl jemu i poslední přikrytí "nahoty jeho, ne
dal mu palčivou žížní trápenému ani krůpěje vody a v smrtelném jeho zápasu činil
mu posměch a potupu. Také ta vnitřní útěcha odstoupila od něho; pročež ve svém
nevýslovném zármutku volal k nebi: „Bože můj! Bože můj! proč jsi mne opustili“

Milý křestane! jestliže přehořké utrpení Krista Ježíše s nábožnou myslí
rozvažuješ, tedy musíš nahlížeti, že Bůh, jenž na svém nejmilejším Synu tak stra
šlivě trestal hříchy cizé, to jest hříchy, které vzal dobrovohrě na sebe Ježíš Kristus,
že jest Pánem nejsvětějším a že každého hříchu nanejvýš nenávidí. Také z toho
musíš poznati a nahlížeti, že nikde není pro nás spasení, leč v Kristu Ježíši!
(Skutk. 4, 12.) Bůh ve své věčné moudrosti nemohl žádné jiné zadostčinění za naše
viny vymysliti, 'nežli onu přebolestnou cestu svého vlastního Syna s nebe dolů do
Betléma, pak do Jerusaléma a z Jerusaléma na horu Golgotu. Žádný svatý, žádný
anděl neb archanděl, ani žádný jiný tvor nemohl nás od vin a trestu hříchů našich
vysvoboditi, leč toliko Syn Boží. Kdyby byl 'Bůh o jiném a lehčejším prostředku
pro naše vykoupení věděl & nechtěl by ho byl použíti, zdaž by se nemusel ukrut
ným nazývati Pánem? — — —

Pročež o křestane! kdykoliv říkáš tu sedmou prosbu Otčenáše: „Ale zbav
nás od zlého“ — — rozpomeň se po každé při tom, že pravé a jediné zlé jest
hřích; nebot pro hříchy lidské musel Syn Boží mnoho trpěti. Také při tom volej,
jako svatý Bernard volával: „Ježíši Tys můj život, Tys můj Vykupitel! Že Tebe
mám, proto si nezonfám. Já vím, Ty nepníš nadarmo na kříži a Tvá svatá krev
nezabarvuje nadarmo tn posvátnou půdu na Golgotě. Očisti mne tím & vysvobod
mne od hříchů mých“ (Víta set. Bernardi) — Všickni máme zapotřebí, takto
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volati; nebo hřích jest veliké neštěstí a hrozně zlé. Arcit mají lidé obyčej, na
zývati neštěstím rozličné světa nehody, jako: nemoc, chudobu, nouzi, potupu a opo
vržení u světa; ale to všecko není pravé neštěstí, to trvá jen na čas a nejdéle až
do smrti. Pravé a jediné zlé pro každého člověka jest toliko hřích smrtelný; nebot
ten škodí člověku jak časně, tak i věčně, ten přivozujo velmi zlé věci jak na je
dnotlivce, tak i na celé národy. Dobře tedy napomíná Duch Páně takto: „Synu
jako před tváří hada utíkej' před hříchy. . .. Jako meč na obě strany ostrý jest
všeliká nepravost a rána její nezhojitelná.“ (K Ekles. 21, 2—5) „Spravedlnost vy
vyšuje národy, ale hřích dčlá národy bídné — nešťastná“ (Přísloví 14, 34.)

Uvažuj nyni, co jest hřích smrtelný?
1. On jest urážka nejvyššího Pána, jest spouzeníse proti Bohu a

proti moudrým zákonům jeho. Spolublížního svého uraziti, jest křivda, která žádá
dostiučinění; vznešeného pána neb úředníka uraziti, jest přečin, který se neodpouští
a krále uraziti, neb zpouru proti králi podněcovati, jest velezráda, jest zločin, který
se přísnými tresty stíhá. Než jak se má nazývati to, když člověk velebnost vše
mohoucího Boha uráží, když se proti Králi všech králů spouzí, a se mu protiví?
Nevypadá-li to tak, jakoby se takový člověk Bohu rouhal a jakoby k němu s bez
božníky v knize Job (21_,14.) mluvil: „Odejdiž od nás a známost cest tvých nc
chceme. Kdo jest všemohoucí, abychom sloužili jemu? A co nám prospěje, bu
deme-li se modliti jemu ?“ ——V starém zákoně (u Daniela 7. kap.) čteme, “že Daniel
viděl z hlubokosti mořské vystupovati strašlivou odvázanou šelmu, která měla veliké
železné zuby. Těmito zuby rozkousala vše, co jí koliv v cestu přišlo, a jestliže nc
mohla něco rozkousati, to zašlapala nohama. Také měla deset rohů, kterými všecko
porážela a zhubila. Ejhle! takováto strašlivá šelma jest hřích smrtelný! On má
také veliké zuby železné, kterými všecko popadá a rozkousá; nebot nešetří Boha,
ani bližního a ani hříšníka samého. Má též deset rohů, kterýmiž odbujný hříšník
desatero přikázani církevních, pak spasitelná napominání rodičů a kazatelů atd. vy
vrací a poráží. Smrtelný hřích — toto lité odvázané zvíře — zašlapává i nohama
svýma všecko, co nemůže rozkousati. O tom povídá svatý Bernard takto: „Ačkoliv
hříšník skutky svými nemůže škoditi, přece to činí vůlí svou a rád by i samého
Boha zavraždil, aby Bůh nemohl patřiti na jeho hříchy, by jich nemohl poznati a
jich trestati.“ (Sermo 3. do Tamar.) —

2. Hřích smrtelný jest také pohrdání mocností a vševědoucností
Boží. Bůh všude na všech místech přítomný vidi všecky naše činy a všecky naše
kroky. On zná naše nejtajnější myšlénky a slyší všecky naše řeči. Než u hříšníka
vypadá to tak, jakoby se Boha spravedlivého nebál a jakoby k němu pravil: „Ty
jsi na všech místech přítomen, Ty vidíš mne a vidíš každý i ten nejmenší skutek
můj. To já dobře vím, ale co mi na tom záleží? Já neupustím od své žádosti zlé,
já přece vykonám ten hříšný skutek. Ať se hnčváš, jak chceš, at mi vyhrožuješ
těžkými a věčnými tresty, na to všecko nic nedbám.“ — O hříšný člověče! takto
se k svému největšímu dobrodinci chováš? Považ jen, kdo jsi? Tys bídný červ
země, tys hrstka popele, tys pouhá ničemnost. Ve všem jsi závislý od Pána a
Stvořitele svého; — nebo každý okamžik živobytí tvého jest dar milosrdenství
Božího, — a ty přece chceš býti tvorem nevděčným, přece chceš urážeti Pána nej

„ dobrotivějšího, nejlaskavějšího? Hle co tento Pán oznamuje a kterak si stěžuje
u proroka Isaiáše (1, 2—4.) „Slyšte nebesa a ušima pozoruj země. Syny jsem
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vychoval a vyvýšil; oni pak pohrdli mnou. Běda národu hříšnému, lidu ob—
tíženému nepravostí, synům hříšným atd.“

3. Nad to jest hříchsmrtelnýznectění a zmaření zásluh Kristem
vydobit ých; nebo hříšník každým hříchem těžkým potupuje a křižuje sobě znovu
Syna Božího, (k Žid. 6, G.) a jakoby Pánu Ježíši pravil: „Tys se za mne na smrt
vydal a pro mne jsi veliké bolesti snášel, ale já nežádám podílu míti na Tvém
umučení, ani na Tvé krvi, ani na Tvém vykoupení. Neuposlechnu Tebe a raději
světu a žádostem těla budu sloužiti, než abych sebe přemáhal a Tvé učení,
Tvé zákony plnil.“ — Přítelí! nehrozíš-li se takovéhoto rouhání zde? Avšak
zpytuj sebe a skoumej dobře, jestli to tak právě u tebe v tvém jednání nevypadá.
Tyf. se arci těmi a podobnými slovy nikdy tak hrubě nevyjádřuješ; ale v tvém
učení a v tvém jednání nalezá se za často ono rouhání. Pročež bud bedliv na sebe
a chraň se, abys nikdy v ničem neurazil Pána a Spasitele svého, Krista Ježíše.
Rozvažuj jen u sebe, jakou záhubu připravuje lidem hřích smrtelný. -—

4. On odnímá duši všecky zásluhy, které si byla pro království
Boží již nashromáždila. Jaké to jest smutné podívání, když na pole, která jsou
plná nejkrásnějšího osení, — najednou přijde krupobití, a v okamžení polní úrodu
pro celý rok potluče a do konce zmaří! Podobné ano mnohem prudší účinky pů
sobí hřích smrtelný. Duše, ana se hříchu smrtelného vinna učinila, ztratila Boha
Pána a dobrodince svého, ztratila právo k nebeskému dědictví, a pak ze všeho toho,
co byla dříve v přeštastném stavu milosti Boží konala, — ze všech těch zásluh.
jichž si byla modlením, almužnami, kajícími skutky svými a horlivým plněním kře
stanských povinností nashromáždila, — nic jí nepozůstane. Všech svých dobrých
zásluh najednou jest zbaven. „Pakli by se odvrátil spravedlivý od spravedlnosti
své a činil by nepravost podle všech ohavnosti, na žádné spravedlnosti jeho nebude
pamatováno, ale pro přestoupení své a pro hřích svůj, kterýž páchal, umře.“ (Ezech.
18, 24) Nechat duše hříšná mnoho dobrého ve svém hříšném stavu vykonává, to
všecko jest bez zásluhy. Onat jest jako ratolest od kmene Odříznutá, která nedo
stává nižádné ob_živujícípotravy. Onat se nalezá v bídném a hrůzyplném stavu a
jest postavena v nemilosti Boží, v nenávisti u Boha; pročež měla by kvíliti a ho
řekovati, avšak —. Svatý otec Tomáš Akvinský měl obyčej říkávati: „Jednu věc
nemohu pochopiti, totiž jak se může člověk, jenž na sobě má smrtelný hřích, vese
liti a z něčeho ve světě se radovati; vždyt jest jeho duše těžkou vinou obtížena a
vší okrasy, to jest všech zásluh pro nebo zbavena“ —

5. Dále považ příteli! že hřích smrtelný plodí v duši traplivý ne
pokoj a že jí dělá hrozné výčitky skrze hlas svědomí. Proto jsou v životě tomto
doby, v uichžto i zatvrzelému hříšníku tuze smutno bývá a někdy mu to přichází
dokonce tak, jakoby slyšel přísný hlas volající: „Odejdi ode mně zatracenče.“ —
Svatý Jan Zlatoústý píše o tom takto: „Ani v tomto životě nejsou hříšníci šťastni.
Již zde bývají trestáni a již tedy dříve, a pak tam do trestu přicházejí.“ Nemluv
mi: „Tento hříšník s'toluje skvo stně, nosí oděv z hedbáví, má hejna služebníků, a
každý musí jemu s uctivostí místo postoupiti; jen mu -— možno-li —- odkrej jeho
svědomí a jistě že v něm nalezneš veliký hlukot hříchů, pak ustavičný strach, usta
vičné bouření, zděšení a lekání, — i uvidíš, kterak rozum hříšníkův jako v nějaké
soudnici na trůn svědomí vystupuje, tu co soudce zasedá a myšlénky předvolává,
—-.kterak co přísný kat nechává duši pro její hříchy pověsiti a jí bičovati, i kterak
se na ni vždy strašlivým a hromovým hlasem osápí. — To všecko nikdo nepozo
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ruje, nevidí a neslyší, jedině Bůh a hříšník sám. Na př. srnilník, bytby byl tisíc
kráte bohatší, a bytby na něho nikdo z lidí nežaloval, přece nosí v sobě svědomí
vždycky co traplivého žalobníka. On tedy sám sebe zatracuje a nemůže najíti po
koje nikde. Na krátko trvá rozkoš světa, ale trápení se strachem a s úzkostí ostává
na vždycky. On žije jako Kain na zemi; běduje a chvěje se, což žádný na něm
nepozoruje. On nosí horoucí oheň v nitru duše své. Podobně se vede lupičům,
lichvářům a všem, kteří jsou živi ve hříchu a nepravostí.“ ( Oratz'o I. de Lazara)
— Též otom prorok Isaiáš povídá takto: „Bezbožní pak budou jako moře zbouřené,
kteréž se nemůže upokojiti. Není pokoje bezbožnýml“ (Isai. 57, 10.) Jaký nepokoj
hříšníci ve svědomí svém pociťují, otom nám dává návěští netoliko biblická, alebrž
i světská dějeprava. Známo jest, kterak byli ve svém svědomí trápení a hnětení:
Kain bratrobijce, králové: Saul, Antioch, Achab, pak Jidáš Iskariotský. A když
král David v hříchu byl postaven, bavil se honbou, "navštěvoval milosady, držel
hody a kratochvíle hlučné; avšak ty sady a zahrady, v nichž se procházel, a vše—
liké ty hody, ty kratochvíle a všeliká ta stvoření, jimižto se obveseliti hleděl, pra
vili jemu: „Davida, žádáš od nás upokojen býti? Nikoliv, my nejsme s to, tebe
potěšiti, tebe upokojiti. Kde jest Bůh tvůj? Jdi, hledej Pána svého; nebot on
sám může tebe upokojiti.“ Pročež nemohl se David u prostřed všech veselostí
svých zdržeti pláče. Povídá sám o tom takto: „Byly mi size moje chlebové dnem
i nocí, když mi řečeno _bývá každého dne: Kdež jest Bůh tvůj?“ (Žalm 41, 4.)

Běda hříšníkovi od milosti Boží opuštěnému a dvakráte běda tomu, kterého
hnětení a nepokoj svědomí nedohnalo ku pokání a nepřimělo k napravcní života

_nepravého. „Červ jeho nikdy neumře.“ („Sv. Marek 9, 43.) — Tento červ jest to
zlé svědomí, který jest živý trýznitel, nebot člověka hrýze a trápí bez konce. Po
hané vypravovali o jistém člověku, že byl -k jedné skále železnými skobami při
kován. A tu přicházíval každého dne orel, který jemu bedra rozkousal, rozškrábal
a pak játra jeho žral. A muž ten nikdy neumíral a játra vždy na novo narostla
a orel každého dne opět přicházíval s novým hladem. Co se ti zdá lepší býti:
„Tento orel, anebo červ zlého, hříšného svědomíP“ Arci s tímto orlem jest to věc
báječná, ale ona v sobě zavírá podobenství o věci skutečné, totiž o neumírajícím
červu zlého svědomí v hříšném člověku. Dalo by se o tom mnoho mluviti; než
lidé o takových věcech neradi poslouchají. Jestit to trpká a odporná pravda. Přece
však uvedu zde něco z dějepisu pro výstrahu.

V noci mezi osmým a devátým červencem r. 518 zuřila strašlivá bouřka
nad městem Konstantinopolem i bylo hrůzyplné blýskání a hřímání. Tu procítlo
v hříšný sen ukolibané svědomí císaře Anastásia, který církev katolickou proná
sledoval a který si ze lži a z přísahy jen posměch tropil. Všecken poděšen běhal
ve svém paláci, ale nikde nezdál se dost bezpečným. Konečně se skryl v malé ko
můrce, kde ale po utišené bouřce mrtev nalezen byl. Strach a hrůza trestající
spravedlnosti Boží usmrtily jej.*) V Angličanech vypuklo před lety zbouření proti
vládě. Téhož času žil tam muž jmenem Kromvel a ten byl pokrytec chytrý a bez
božný. On si u těch buřičů neb rebelantů uměl mnoho vážnosti zaopatřiti a byl
hlavní původce toho, že byl král hrdla zbaven. On to byl první, který ortel smrti
nad svým králem podepsal a počínal si při tom tak rozpustila, že čtverácké žerty
tropil a že druhým soudcům shromážděným inkoust ze svého péra do očí stříkal.

*) Macana příklady.
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Od té doby uběhlo'mnoho let a Kromvel nabyl veliké vážností a neobmezené mocí;
neb se ho každý bál po celém Anglicka a i za Anglickem. Ale ku podivu, když
nejvyšší moci požíval a vysoko v hodnosti stál, tu ho přepadl jakýsi veliký“ strach
a neodstoupil od něho nikdy více. Naposledy nemohl nikdy dvě noci po sobě v té
samé světnici spáti, a jakoby ten strach od světnic pocházel, dával si na každý den
lůžko své do jiné světnice přenéstí, skoumaje, zdaliž by tam více pokoje nalezl.
Co pak to asi bylo, co tomuto člověku již za živobytí tolik strachu nadělalo?- Tot
víš čtenáři, co to bylo. ——Za časů pověstné revoluce francouzské žil jistý vznešený

člověk, jmenem Mirabou. Tento se od val všelikým prostopášnostem a byl ukrut
ník. I přikvapili na něj hrůzy blízk' smrti a úzkosti ho svíraly; než on je za
puzoval hudbou a všemožným obveselováním. Nadarmo však hledá se“ útěcha tu.
kde není k nalezení. Níčemná jest všeliká sláva a vyvýšenost lidská a nic nespo
mahá ani umění lidské v poslední té době při odchodu ze světa. To zkusil Mira
bou při své smrti a začal hrozně naříkati a žádal léku, který by mu brzký konec
udělal a bolesti jeho ukrátil. Hrýzení svědomí a vnitřní nepokoj značíly se patrně
v obličeji jeho a on skonal v zoufalství. Podobnou strašlivou smrtí zemřel Voltaire
(čti Voltér) francouz, který svými rouhavými řečmi a spisy opovážil se náboženství
Kristovo vyvraceti a národ francouzský do záhuby uváděti. Ten muž měl veliké
schopnosti a vtipy a platil mnoho u králů a u císařů, “ale byl to člověk bezbožný,
uštěpačný a rouhavý; křesťanství tuze nenáviděl a nikomu se neklaněl, leč jen
sobě samému. Mnozí lehkomyslní měli z něho veliké potěšení a vychvalovali ho
až nad hvězdy. Tehdáž se také stalo, že se až na smrt roznemohla jistá vzácná
milostpaní, která mnoho na Voltaira držela a tomuto rouhači bezbožněmu věřila.
Řeklo se jí — aneb jí to samo uvnitř do duše mluvilo, — aby se dala knězem
zaopatřiti, jelikož by to mohlo na onom světě přece jinak vypadatí, než jak si to
za veselých dnů svých sama u sebe myslíla. Tu ona k Voltairovi poslala a dala
se ho ptáti, jakby to měla ve své těžké nemoci učiniti. A ku podivu! on jí skázal,
aby volila, co jest nejbezpečnější, aby se jen dala zaopatřiti. Není-li to podivná
věc? Konečně se i Voltaire sám roznemohl, a také on sám žádal snažně, aby byl
kněz povolán, že se chce vyzpovídat a se dát zaopatřiti. Ale jeho dobří přátelé
— plni nevěry jako on, jen ne nemocní a ne tak blízcí smrti jako on,. — ti tomu
dokonce nepřipustili. Jak pak mohl takový vtipný člověk, an se dříve Bohu a sva
tým věcem rouhal, — jak pak mohla jakousi osvětou naplněná hlava cítiti úzkosti
a chtíti se zpovídati? Co pak se nestyděl, dojíti smíchu u osvícených a po světsku
vzdělaných osob — u těch nevěrců a.světáků? Pověz mi čtenáři! jak to přišlo, že
ten člověk před svou smrtí tak najednou se přejinačil? To tobě zde vysvětlím.

V' Dalmacíi a také jinde, kde hrozná zemětřesení často bývají, pozorují to
tamnější zvířata již napřed, když se něco takového v přírodě strojí. Ano, některá
zvířata \-' sobě to takřka napřed cítí & protož bývají smutná a bojácná před země
třesením, neb před bouřkou. Onat mají v sobě jakýsi tajný barometr od Stvořitele
jim daný. Taktéž duše hříšníka cítí to v sobě napřed a to dosti silně, že na ní
přijde po smrti těla jakási bouře neobyčejná. V tom vězí tedy ta příčina, že při
mnohém člověku ozývají se veliké nepokoje a strachy a to několik neděl, nebo ně
kolik dní napřed, nežli mu udeří hodina odchodu do věčnosti. -— Kdo onen baro
metr v těle některých zvířat tak umělecky uspořádal, ten zajistě mohl něco podob
ného i v duši lidské uspořádatí. A tomu jest v skutku tak a není žádné pochyb
nosti o tom, že duše člověka mívá často předzvídání, nebo-li tušení takových věcí,
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které v krátkém čase přijíti mají. „Pročež smrt hříšníka jest nejhorší.“ (Žalm 33,
22.) „A cesta Hospodinova jest strachem těm, kteří činí zlé.“ (Přísl. 10, 29.) Ke
dni hněvu Božího jsou zajisté uchování všickni, kteří činí nepravost, a zahynutí
věčné jest ustanoveno co trest pro všecky hříšníky a bezbožníky. Tady bych ti
mohl křestane poukázati opět na smutně příběhy z dějepisu a tobě říci: „Pojd a
viz skutky Boží, jak hrozný jest v radách Bůh nad syny lidskými;“ (Žalm 64, 5.)
než slyš toliko tu strašlivou výhrůžku, kterou Bůh spravedlivý Soudce oznamuje
jednomu každému hříšníku nekajícímu: „A vypustím prchlivost svou na tě a souditi
budu tebe podle cest tvých a postavím proti tobě všecky ohavnosti tvé. A neod
pustí oko mé tobě a neslituje se, ale cesty tvé položím na tebe a ohavnosti tvé
u prostřed tebe budou, a zvíte, že já jsem Hospodin!“ (Ezech. 7, B.)

6. Hřích jest veliké neštěstí pro každého člověka; ano hřích jak věčné;
tak i časné tresty na lidi přivozujo. I nebyl—li hřích toho příčinou, že první
lidé z ráje byli vyhnáni, a do veliké bídy uvrženi? — že všichni lidé na zemi až
na osm osob byli potopou vyhlazeni, že nestoudná města byla ohněm s nebe spá
lena, že Koran, Dátan, Abiron pro své odbůjnictví do země se propadli, že Saul
s trůnu Svržen a Nabuchodnozor jako lesní zvíře učiněn byl? A když v dějinách
světa čteš, kterak mnohé krajiny a města byly morem nakaženy, neb zemětřesením
rozkotány, kterak mnohé země válečným požárem byly stíženy neb drahotou na
vštiveny neb učením bludařů a rozkolníků zaplaveny; tu se ti zřejmě také objevuje,
že toho všeho neštěstí byli a bývají hříchové lidští příčinou. — Hřích smrtelný
bývá každého času trestán na lidech, at jsou ze stavu nízkého neb vznešeného, at
ze sprostého neb učeného. On také časné bídy a neštěstí na lidi uvaluje. Podívej
se na př. do žalářů. Někde těch vězňů jest na sta a že již ty káznice nestačí,
tedy se jich staví více, podobně jako těch bláznických domů. Ti vězňové nejsou
toliko sami neštastni, nýbrž i jejich manželky, dítky, rodičové, pak jejich bratři a
sestry. — Podívej se i do nemocnic, aneb vyhledej raději nemocné po domech
v městech a ve vsích. Myslíš, že všeliké ty nemoce povstaly náhodou? Mnozí lidé
nebyli by do té neb oné nemoce padli, kdyby se byli oni aneb jejich spolublížní
hříchů varovali. — A hle mnoho-li neštěstí přináší jen jediný druh hříchů, totiž
hříšné milování! Dá-li pak se vypočísti všeliké to zlé, jež ono v jediném jen
okresu natropí? Neslyšel—lisnikdy otce a matku naříkati, že dcera jejich najednou
jest jako ztřeštěna, že všeeku lásku a upřímnost k rodičům pozbyla od té doby, co
ten a ten známost s ní udělal, -— a že služka nebo chůva též od takové doby jest
v práci nedbalá, i že všelicos odcizuje a zanáší? A syn, který prvé chudým rodi
čům, jenž ještě tolik malých dítek mají, výdělek svůj dával, věší to teď na dívku
a přece chce od rodičů šat, byt a stravu. Stařičký otec napomíná syna, ten však
hrubě odpovídá. A když byla ta dívka do zlého stavu uvedena, tu přichází trápení
svědomí a hanba před světem; pak kvílí a běduje matka a otec se zlobí a zlořečí
nezdárnému synovi. Čest jest ta tam, radost života a bázně Boží jest ta tam. Duše
jest již nakažena, a všeliký hřích může do ní svobodně vcházeti, jako voda do na
tržené loďky. I kdož může vypočísti hroznou tu bídu, ana z nedovolených známostí
již pošla a po celých krajích se rozhostila? Stůj zde o tom něco, jako: vraždy
dítek, — osoba jest z dobré rodiny a neráda by za špatnou držána byla, jaková
jest —; krádeže, — nápadník chce dary a dítko chce býti živeno a šaceno; —
pohoršení, — mladí lidé vidouce, čeho se dopouští ten a ta, také se nevarují- té
nepravosti; —-skaženost živo bytí, -— neb pořádný mužský nechce takovou za
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manželku, která nedovolenéznámosti již měla; — skaženost dítek, — arci
mnozí manželé vychovávají dítky své špatně, ale tak tuze špatně nevychovává nikdo
dítky své, jako ty necudné, padlé ženštiny. Pýcha, fintění a strojení, pak zloděj
ství, klení, hanebné mluvení, nadávání a jiné špatnosti každodenně se vštěpují jejich
dítkám. — Na takovýto spůsob má též každý jiný druh hříchu, na př. pijáctví,
krádež, podvádění atd., veliký prostranný revír ve všech krajích a zemích; i štve
lidi a zavádí je napořád do hrozných bíd. Ba kdyby hříchu nebylo, tisíceré ne
hody přestaly by lidi trápiti a nic by se o nich ani nevědělo. Ale to jest ta ne
smírná zaslepenost u těch lidí, že si pošetileji počínají, nežli nerozumná zvířata.
Octlo-li se jedno zvíře v tenateeh neb v pletkách a ostatní-li to viděla, pak se ne
dají tak snadno lapiti. Ale když člověk vidí před sebou, jak tisíce srkze hřích do
neštěstí padají, tedy si on myslí, že jemu samotnému hřích nic neuškodí a běží
slepě do něho. Mohli bychom se tomu jen smáti a takovému to přáti, — proč
jest tak hloupým, nevěřícím a dobrého napomenutí nevšimavým; — než uvažujíce
tu věčnou záhubu, jakou hřích duši lidské připravuje, musíme nad tím truchliti,
ano musíme ve strachu býti a se na pozoru míti, abychom snad sami do nějaké
nepravosti nepadli. — —

Milý křestane! pro všecko, co tobě jest drahého a svatého, nedopouštěj se
nikdy hříchu; vyhýbej se mu zdaleka a užívej věrně prostředků tebe chránících,
nebot bys nadarmo se modlila k Bohu volal: „Zbav mne, zbav nás zléhol“ —
Hle jistý pocestný sešed s cesty bloudil i octnul se po jednou v bahníšti a v něm
až po krk vězel. Tu spatřil člověka okolo jdoucího a hned tady natáhl k němu
ruku, volaje: „Ustrňte se nade mnou a vytáhněte mne.“ Člověk odváživ se blížeji
podával mu ruku; ale neštastník vztáhl ruku svou nazpět, skryl ji v bahně a opět
volal: „Vysvobodte mne!“ Tato případnost několikráte se opakovala, až konečně
člověk k spomahání ochotný pravil: „Proč pak voláš o pomoc a. o vysvobození?
vždyt v propasti neštěstí svého tvrdošíjně setrváváš! Že miluješ zahynutí, ostaň
si tam a nevolej.“ — Jako tento přítel lidský, tak i Ježíš Kristus ochoten jest a
chce nám ku pomoci přispěti; než Bohu žel! mnozí z nás podobají se onomu ne
šťastnému pocestnému. Onit volají a křičí: „Pane vy5vobod nás, Pane zbav nás
zlého; avšak milost a vysvobození, které se jim Kristem Ježíšem podává, nepři
jímají a spasitelných prostředků k zachránění sebe neužívají. Nechat proto sami
sobě vinu dávají, když duše jejich věčně zahyne. Ano duše v nepravosti pohřížená
zahyne--“ nebo „hřích, když jest vykonán, zplozuje smrt“ (Sv. Jak. 1, 15.) „A
hroznét jest, upadnouti, v ruce Boha živého.“ (K Žid. 10,31.) _; nebot všickní,
jenžto jsou činitelé nepravosti, budou se strachem chvěti a se děsiti, — budou kví
leti a bědovati a nikdy jim nepřijde“vysvobození. — Vším právem povídá svatý
Augustin: „Aby nás smrt těla nezachvátila, všecko možné činíme, a abychom smrti
věčné ušli, nic bychom nepracovaliP“ — Tedy prosmc Pána Boha všickní a to
každodenně, aby nás před tímto největším zlem — před hříchem — chránil! _ __

Opět zde pravím: „Hřích jest to největší“ neštěstí pro každého člověka;
nebot on odnímá nám milost Boží a duši naši zbavuje života věčného. „A jakou
dá výměnu člověk za duši svou?“ (Sv. Mat. 16, 26.) — Hříšníci mohou v jistém
čase skrze opravdivé pokání milosti a odpuštění dojíti u Boha; — ale když se byla
tato míra času naplnila, tehdáž se jim zavře brana milosrdenství Božího na vždycky;
nebo Pán drží v rukou svých nejen klíče milosrdenství, aby nám brány milosti
otevřel, nýbrž také klíče spravedlnosti, aby je zavřel. A toho jest se co obávati;
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nebot jest ted mnoho zlého mezi lidmi. Mnohými hříchy a nepravostmi bývá nyní
Bůh od lidí znectěn. — Budou-li však křesťané déle ještě jeviti lhostejnost a
vlažnost u víře své, — budou-li déle ještě pohrdati církví Kristovou, církevními
zákony a budou—lidéle ještě klaněti se nynějším modlám světa, totiž: rozumářství,
pýše, nevěře, pak nádheře, rozkošnictví, nečistotě, smilstvu a jiným neřestem, —
tedy jich opustí ochrana Pána nejvyššího, a oni při mnohé světské moci a slávě
své padnou do záhuby. Přijdou na ně jako střela náhle nepokoj, bouře a jiná
soužení a vyplněna bude na nich strašlivá vyhrůžka tato: „Proti „nim stane duch
moci a jako vichr větrný rozdělí je a v poušt uvede všecku zemi nepravost jejich
a zlost vyvrátí stolice mocných“ (Kniha moudrosti 5, 24.) O tom též stojí u pro
roka Jerem. (6. 15—20.) ——Patřme jen na události starověkých národů, to jest
poohledněme se v dějepisu, tut patrně poznáme, že Bůh arci dlouho shovívá, ale
konečně spravedlnosti své průchod dávaje, dopouští hrozné tresty na pokolení zlo
pášné. Běda těm, kteří čas milosti Boží pronedbali, — kteří se k Bohu a k Spa
siteli svému upřímně neobrátili. O kéžby všickni křesťané byli toho pamětlivi, že
jejich pravý cíl a konec jest na věčnosti! Kéžby si k srdci brali napomenutí sv.
Pavla řkoucího: „Živí jste v Bohu v Kristu Ježíši Pánu našem. Nekralujž tedy
hřích ve vašem smrtelném těle, tak abyste poslouchali žádosti jeho. Aniž vydávejte
oudy své za odění nepravosti kterémukoliv hříchu, ale oddávejte se k sloužení
Bohu.“ ...... „Nebo odplata za hřích je smrt, ale milost Boží jest život věčný
skrze Krista Ježíše Pána našeho.“ — (K Říman. 6, 11 a 23.) —

Nyní ohratme zraky své na to svaté místo, kde spravedlnost a milosrden
ství setkaly se. Tam na horu Kalvarii blíž města Jerusalema v duchu se ode
bereme, kde_Syn Boží pní na kříži. Hle, kterak má hlavu nakloněnou, jakoby nás
všecky k sobě volal, — kterak má ruce roztažené, jakoby všecky hříšníky obejmouti
chtěl — i kterak se drahá jeho krev z tolikerých ran prýští, jakoby nás všecky
obmýti chtěl krví svou. Tam tedy ubírejme se v duchu skroušenosti a kajicnosti
a při tom prosme za ušetření a za milosrdenství, volajíce pospolitě: „Bože vše
mohoucí ! Tvá jsou nebesa, Tvůj jest okršlek země i všecky věci v něm Tvé jsou.
Ty panuješ od věčnosti k věčnosti, a vládneš všemi národy. V Tvé moci jsou osu
dové jak jednotlivého člověka, taktéž veškerých národů. V Tvé moci jsou vojna a
pokoj, — neúroda a požehnání, — nemoce a zdraví. Všecko na Tvé pokynutí po
slouchá, bez tvého dopuštění nic se neděje. O Pane nezpomínej na hříchy naše a
buď nám milostiv. „Jako se slitovává otec nad syny, tak slitováváš se nad těmi,
kteří se tebe bojí.“ (Žalm 102, 13.) Pročež spravuj sám lid křesťanský, jejž si
sobě skrze Ježíše Krista vyvolil. Smiluj se nad ním a řiď jej ku pokání, ab'y se
Tebe všemohoucího vladaře a spravedlivého soudce bál, Tebe ctil, miloval i aby
chráně se všeho zlého a ostříhaje přikázaní Tvých, množil čest a chválu Tvou
mezi všemi národy. Amen.

MMM/VV

A 111e n.

(Závěrek Otčenáše)

Co jest opravdivé Amen? Jest to srdečné a radostné přisvědčení: „Ano,
staň se.“ — Milý křestane! když se modlíš Otčenáš a sedmou prosbu doříkáváš,
můžeš-li pak celou pravdiv'óstí a poctivostí doložiti: „Amen, staň se!?“ — Nevím,

24'
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neboť. si myslím u sebe toto: „Kdyby lidé měli na srdci průhledná okýnka, tak
že bychom mohli na to hemžení jejich myšlení a žádosti se dívati a mohli patřiti
na ty náruživosti — které se vnitř v jejich duších rojí a jimi lomcují —Fo! tu
bychom častokráte uviděli věci hrůzoucí, jaké zevně na těle nejsou při lidech k spa
tření. Pak bychom také spozorovali, jak široká jest cesta k zahynutí vedoucí a jak
mnoho lidí po ní kráčí — napotom jak úzká jest cesta do nebe vedoucí a jak
málo lidí po ní se ubírá. Následovně můžeš z toho souditi, že modlitba Páně
u mnohých lidí bývá jen tak na jazyku, že toliko se ústy odříkává, ale srdce nic
o tom neví. A když se byla od nich bezsmyslně odříkala a slovem „Amen“ ukon
čila., tedy to jejich „Amen“ jest klam a lež; nebot oni nemohou s potěšením a s celou
nadějí říci: „Ano, staň se.“ Důkazy o tom podati, nebylo by za těžko. — Než
proč pak se lidé nevynasnažují o to, aby se modlili Otčenáš vždy rozvážlivě, vždy
vážně a náležitě, tak aby to jejich modlení bylo upřímné, opravdivé a z duše po—
cházející? Toho příčina jest ta, že vnitř v jejich duši není Bůh Otec náš, a tedy
celé to říkání Otčenáše jest říkání mrtvé, falešné. Jedině ten, kdo Boha z celého
srdce svého a opravdu miluje, ten může se Otčenáš modliti v duchu a pravdě.
Jako se ze skal proudí čistá, křištálová voda, podobně z hloubí duše jeho proudí
se čisté a srdečnémodlenítoto: „Otče náš, jenž jsi na nebesích, — po
svět se jméno Tvé, — přijď království Tvé — bud vůle Tvá, jak
na nebi, tak i na zemi atd.“ — Pakliže takto vážně pronášejí ústa Otčenáš,
tenkráte duše i srdce připojí k tomu radostné „Amen.“

Ale lásky k Bohu široko daleko mezi lidmi se nedostává, a protož bývá
to živobytí bídné, hnusné a mrzácké, když není v srdci člověka žádné lásky, žádné
dobré toužebnosti a dychtivosti, — když srdce člověka jest prázdné, vlažné, když
ono jest bez tepla a bez světla, jakové vychází od toho, jenž jest slunce spravedl
nosti! Ano bez lásky k Bohu a k bližnímu nemůže se nikdo upřímně a náležitě
pomodliti modlitbu Páně. Kdo tuto pravdu nechápe, ten ani nechápe a nezná,
která cesta vede k spasení. — — Před dávným časem byl jistý hrabě v Nizo
zemsku na stínadlo (guilotinu) odsouzen. Byl obviněn, že měl úmysl, zpouru proti
králi učiniti. I ptal se duchovního otce, který šel s ním na popraviště a ho ke smrti
doprovázel, jaká by byla ta nejlepší modlitba, kterou by se měl modliti? Na to
mu duchovní otec odpověděl: „Ta nejlepší modlitba jest Otčenáš; nebot ji sám Pán
s nebe na zem přinesl a sám učil ji se modliti.“ — Milý čtenáři! ty se také na
lezáš na cestě ke smrti; vždyt jest již dávno nad tebou ortel smrti vyřknut a ne
máš daleko jíti, snad se brzo nad tebou ——možná ještě v tomto roce — tento
ortel smrti vykoná. Slušno tedy, abys s celou upřímnosti se tázal: „Co pak se
mám ještě modliti?“ A já tobě pravím: Modli se modlitbu Páně, ale modlí se ji
srdečně, pokorně a rozvážlivě. A jestliže to posud neumíš ——což možná jest věc
— tedy hled se tomu vyučiti od svého pravého mistra — od Pána Ježíše, jemuž
budiž čest a sláva na věky věkův. —- Hle, on stojí přede dvéřmi srdce tvého a
tluče, zdaliž bys mu chtěl otevříti. On by tebe rád vzal do učení, jen kdybys mu
pozornost svou věnovati a se jeho vnitřním voláním a vábením říditi chtěl. Ont
sám všecky nás vyučuje, a sám nám ukazuje, kterak máme Boha a své blížné mi
lovati, tedy kterak se máme modliti v duchu a pravdě. Hled, abys bídný a hříšný
život svůj tak opravdivě poznal, jako kající lotr na kříži, — pak abys se vší po
korou a silnou důvěrou po Spasiteli svém toužil a k němu ustavičně volal o milo
srdenství. -—_ V duchu svém: posad se — jako Maria, která nejlepší stránku vy
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volila — k nohoum Ježíšovým a poslouchej jej, to jest: rozjímej jeho učení, jeho
život, jeho utrpení a to všecko měj vždycky na mysli, třeba že bys tělem svým
pracoval. Nevzdaluj se od něho, a nenech jej nadarmo volati, vždyt praví: „Pojdte
ke mně všickni, kteří pracujete a obtíženi jste a, já občerstvím vás.“ (Sv. Mat. 11,
28.) — Jdi tedy k Pánu 'nejlaskavějšímu, jdi k němu často ve Svátosti oltářní a
v oběti mše svaté! Následuj ho, to jest: zapři sebe sám, odpírej svým zlým žá
dostem a řid se dle učení víry Kristovy. I volej ku Spasiteli svému úsilnč a
úpěnlivě, aby tobě na vezdejší pouti spomáhal, a tebe cestou spasení vedl a Spra
voval.'— Takto vzejde v duši tvé ranní záře lásky Boží. — V duši tvé bude se
to ozývati, jako hlasy přeutěšených nábožných zpěvů, ano duše tvá rozveselí se a
bude s Davidem prozpěvovati takto: „Dobrořečím Hospodina a nezapomenu na
všecka dobrodiní jeho, kterýž milostiv jest všem nepravostem mým a uzdravuje
všecky nemoce mé, _a kterýž vysvobozuje od zahynutí život můj a korunuje mne
milosrdenstvím a- slitováním. Lítostivý a milosrdný jest Hospodin; nebo jako jsou
vysoko nebesa nad zemi, tak upevnil milosrdenství své nad těmi, kteříž se ho
bojí. .. . . Dobrořcčte Hospodina všecky mocnosti jeho: služebníci jeho, kteří činíte
vůli jeho. 'Dobrořečte Hospodina všecka díla jeho na všech místech panování jeho.
„0 duše dobrořeč Hospodina!“ (Žalm 102, 4, 21.) „Sláva buď na vysostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobré vůle.“ (Sv. Luk. 2, 14.) Amen.

vvvvvvvvvwvsAA

Dokončiv dílo toto, nemám za to, že by bylo dokonalé. Dosti budiž na
tom, pakli Ono k duchovnímu užitku vůbec prospěje a milerád potahuji sem slova
sv. Pavla tato: „A já přišed k vám bratři, nepřišel jsem s vyvýšeností řeči neb
moudrosti zvěstuje vám svědectví Kristovo“ (I. ku Korint. 2, l.)

Požehnání Boží budiž s knihou touto všude kam vejde a cíl její budiž:
„Bohu uctění, blížnému spasení.“

„AAA,tV'f\-/V\f x x.;x

Maria uzdravení nemocných.
(Pokračování)

Zpráva. o dalších uzdravenioh ve I'ilipsdorfě.

Místo, kde se Maria Panna objevila, jest skvostnč ozdobené a světnice pře
strojena v tichou, pokojnou modlitebnu. Na místo zázračné klade lid zbožný roz
ličné věci: obrázky, růžence, penízky, plátna neb kus šatu. Jest to posvátné místo
a proto posvěceny jaksi bývají tyto věci. Takto posvěcené věci kladou lidé na ne
mocné' a na přímluvu Marie Panny bývají uzdravení. Věc ovšem neuzdravuje ale
důvěra k Bohu, jenž svou Rodičku takto poctíti a vyvýšiti chce mezi všemi ženami.
Roucho sv. Pavla, jež kladcno od lidu na nemocné, též neuzdravovalo ale Bůh
uzdravoval pro sv. Pavla. Bůh často nepatrných užívá věci k označení své vše
mohoucnosti ale činí to proto, aby tím více na jevo dal velebnost svou. Ostatně
cesty Boží jsou nevystihlé -„—kdož proskoumá moudrost jeho? Proto kořiti se má
duch lidský — ve slabosti a zbožnou myslí věřiti v to, čemuž ho učí víra Kristova.
Pokorným duchem. dává Bůh milosti své —' pyšným se ale protiví. To předeslav
počínám vypravovati o dalších uzdraveuích, která se na místě zázračném během
jednoho roku udála. 
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Jistý muž z Georgswaldu — F. K. - přes rok tak trápen byl kolikou,
že všecku naději na pomoc lidskou pozbyl. Než kde lidská přestává, tam účinkuje
pomoc Boží. Ve své malomyslnosti obrátil se F. K., k Marii Filipsdorfské, vykonal
k ní 9. denní pobožnost a obleknuv košili na místo posvátné položenou na dobro
se uzdravil. — Tu zajisté platí slovo: „Doufej synu, víra tvá tě uzdravilal“

Jedna vdova M. J. majíc bolnou nohu s otevřenou ránou po 28 roků kul
hala. I ona důvěrně se obrátila k Marii Panně ve Filipsdorfu a po vykonané pobož
nosti zdravou učiněna jest. Rána hned zahojena a zdraví tělesné se navrátilo úplně.

Jistý řemeslník dlouho měl bolavou nohu. Léky nepomáhalyr ničehož. I vy
konal zbožně ve Filipsdorfu modlení k Marii Panně a noha se zahojila.

Jiný zase řemeslník měl dlouhý čas malomocnou ruku. I on nabyl zdravé
ruky své již 4. “den své pobožnosti v světnici zázračné.

Přepodivné jest uzdravení Matildy Rudolf-ové z Filipsdorfu. Trpěla po 10
let na takovou slabost čiv, že nemohla ani pracovati ani teplý vzduch a hlasité
mluvení snésti. Ustavičně chřadnouc dala se několikráte zaopatřiti. Konečně vzala
útočiště k Marii Panně. Dala se donésti do světnice Kade-ové. Jakmile sem při
nešena, pocítila hned milého převratu v těle. Již druhý den navrátila .se domů
úplně zdráva beze vší podpory.

Majdalena Pach-ova z Georgswaldu 13 let silnými křečemi trápená uzdra
vena byla 9. den konané pobožnosti v Filipsdorfě.

Přišel máj — čas věnovaný uctění Bohorodičky. Nikdy nebyl ten měsíc
tak hlučně slaven, jako r. 1866 v Georgswaldu. Lidé se v zástupech hrnuli do Filips
dorí'u. Jeden tu uzdraven, druhý potěšen, třetí jinou milostí obdařen. Nikdo ne-_
odcházel prázden od Marie Panny. Známá a pamětihodná uzdravení toho měsíce
jsou tato:

1. Majdaleny Rčttigěové 131et těžce nemocné po několika denní pobožnosti.
2. Karoliny Rudolf-ové z Einsiedlu, od narození chorobné, hned druhý den

konané pobožnosti.
3. Františka Fabicha z Neugrafenwaldu na pakostnici 7 let trpícího, druhý

den své návštěvy ve Filipsdorfě.
5. Františka Lohnmůllera z Dittersbachu velmi nemocného a následkem

mnoho boulí sklíčeného, hned čtvrtý den své pobožnosti.
6. Heleny Blassgottové ze Šenova a Teresie Diesner-ové.
Podotknouti mi jest, že všickni tito nemocní dlouhá leta se léčili avšak na

darmo a že uzdravení jejich se náhle beze všech přírodních prostředků stalo. Chromí
najednou chodili, rány se náhle zacelily, slabost tělesní zmizela atd. Kdož zde ne
vidí vládnouti mocnou ruku Páně. Necht mluví přírodozpytci cokoliv, výjevy tyto
nejsou s to vysvětliti. Příroda nikdy nepůsobí náhle — působí dle jistých zákonů
pozvolna a tam, kde organism zkažen, působí k smrti, k zahynutí, k rozpadu. Zde
ale obrat stavu jest náhlý. — Kdo nechce věřiti v zázraky, neuvěří v ně i v těchto
pádech. Kdo ale věří — sklání pokorně hlavu svou před mocností Božskou, která
působí, jak a kde chce.

Uzdravení v latě a. na. podzim.
1. Františky Diesner-ové z Wiesenthalu blíže Georgswalde 8 let těžce ne

mocné po vykonané 9. denní pobožnosti ve Filipsdorfě.
2. Antonína Kittelta z Lobendavy dlouhá leta nemocného.
3. Jarolíma Webera z Karolinenthalu chromého.
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4. Marie Fróhlich-ové 10 let nemocné, druhý den konané v světnici zá
zračné pobožnosti.

5. Marie Můller—ové z Nixdorfu chromé.

6. Dvou dítek jistého prusského poddůstojníka položeným na místa svatá
kusem plátna.

7. Amalie Strobachové ze Šenova též položenou košilí na místo svaté.
8. Heleny Gůnther-ové z Johnsdorfu tak těžce nemocné, že ji pro její křik

nikdo ani trpěti nechtěl.
9. Rosalie Weigelto—vé a Teresie Králičko-vé, Majdaleny Lissak-ové a

Marie Hamplové. *
10. Vácslava Ander—sa,Adolfa Rudolfa, Antonína Streita z Dittersbachu a

Brigitty Tóppeltové z Šenlinde.
11. Josefa Weidera, syna Jana Weidera, 7 '/2 roku starého ze Saska přes

4 roky chromého. Otec jeho vykonal v Filipsdorfu pobožnost 9. denní za syna
doma zůstaveného a přišed domů nalezl chlapce zdravého.

12. Pauliny C. 22 roků staré z Varnsdorfu dlouhá leta na žaludek trpící.
13. Josefa Sommera z Dittersbachl 31 roků starého 9 měsíců bolnou ruku

s čtyrmi ránami majícího.
14. Anny Semjank-ové z Kcula a Marie Zabel-ové z Wolfsbergu a Anežky

Schiň'nerové z Schumburgu.
15. Heleny Kaspar-ové z Hilgersdorfu 47 roků staré, 12 let bolnou no

hou trápené.
16. Marie Rudolfově 24 roků staré z Wiesenthalu. žár

Všickni tito vykonavše pobožnost bud doma, (kde vskládány na ně věci na
místo svaté položené) neb ve Filipsdorfě samém. Pobožnost obyčejně trvá 9 dní.

Počet známých uzdravení přesahuje již 50; neznámých jest snad ještě větší.

Zázračně nzdravené osoby posud mohou vydati svědectví, že jen mocí nad
přirozenou byly uzdraveny, že když pomoci lidské jim neprospívaly. pomoc Božská
je uzdravila.

Kratičkě dějiny zázračného mílta v roce 1867.
Slyšeli jsme, že jedna paní pruská poslala panu děkanu Georgswaldskému

25 tolarů jakožto první dar k tomu účelu, aby se na místě zázračném vystavěl
slušný chrám pro úctu Mariánskou. Tento první dárek nezůstal osamělý. Hned po
ložil jistý dobrodinec 4000 zlatých k zakoupení chalupy a statku jejího k témuž
účelu. To povzbuzuje jiné a jiné ctitelé Panny Marie tak, že již značná část'na
penězích jest pohromadě. Mimo to sváží se ze všech stran stavivo od zbožných a
obětavých obyvatelů osady Georgswaldské. Tři rolníci Georgswaldští dovolili, aby
se na jejich půdách lámal kámen k stavbě a jiní sedláci bezplatně kámen na místo
milostné přivážejí. Tak přivezena již od obyvatelů Georgswaldských přes 150 for a
od obyvatelů sousedního Kónigswalde, Kaiserswalde a Rosenhainu též okolo 110 for
bezplatně. Ode všech stran se podává kamena dost a za něj se nechce ničehož. —\—
Na začátku dubna položeny byly do světnice zázračené místo podlahy krásné modré
granitové tabule (žulové). Na místě, kde se objevila Maria Panna, leží na čtver
hranném kuse podlahy bílá mramorová tabule s nápisem: „Mé dítě, od této chvíle
se uzdravuješ!“ Tato tabule jest dřevěným rámcem opatřena a může se s hora
dřevěnou deskou přikrýti. Nikdy není toto šlepějemi Mariinými zasvěcené místo
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svobodne — ustavičně klečí u něho nábožní lidé a kladou naň takové věci, které
— jak již řečeno — v plné & zbožné důvěře k „Spomocnici křesťanů“ potom při
sobě nosí. Z podlažních místu zázračnému nejblížších prken dal temnější velebný
pán P. Storch na mnohé žádosti nadělati malé křížky a platu za ně používá k roz
ličným opravám toho příbytku. Kdo ještě věrným jest katolíkem nebude zajisté nic
namítati proti uctění a pietě, jakouž lidé proukazují tomuto tolika zázraky nebe
skými oslavenému místu. Pověrou aneb modlářstvím se nemůže to přece nazývati,
má-li se v úctivosti ono místo, na němž Bůh tak patrně jeví svou dobrotivost
k lidem. Ostatně nikdo se nenutí, aby přišel a'místo to uctil; také se nežádá, aby
chce-li zůstati katolíkem v jeho zázračnost věřil. Myslím ale, že každý věrný a
nábožný katolík na místě milostném, at již jest kdekoliv, bývá ve víře utvrzen,
v naději povýšen, v lásce posilněn a povzbuzen. Mnohá opuštěná dušinka nabývá
tu potěchy, jaké jí svět dáti nemůže.

Návštěva Filipsdorfu trvala dále i v měsících zimních a jarních. Ano
v těch nejtužších dnech zimy nebyla, světnice zázračná nikdy prázdná. — Ode všech
stran přicházelo sem množství lidí, aby uzdravení a ulehčení nabyli. Hodiny po
božnosti za nemocné byly ustavičně držány. K nim scházeli se i nejvzdálenější oby
vatelé osady Georgswaldské nedbajíce ani na drzé povětří ani na obtíže rozličné.
Dobrovolné příspěvky pro vystavění chrámu Páně splývaly i v tomto čase hojně a
pan kaplan Storch obdržel od jednotlivých osob tu i cizozemských značné částky,
tak ku př. v únoru od tří osob po 25 zl., 50 zl. a 100 zl., v březnu 80 zl., 100 a
200 tolarů. V měsíci máji vydal P. Storch brožurku „Maria uzdravení nemocných.“
Čistý výnos věnován též pro dostavění chrámu.

Na začátku června 1867 navštívil také pan vikář a duchovní rada Miiller
— redaktor „markischen Kirchenblattes“ z Berlína místo milostné. To jest důle
žité; neb skrze něho cizozemsko upozorněno bylo na Filipsdorf a poslány tam dvě
šedé sestry z Pruska k ošetřování nemocných, které uzdravení ve Filipsdorfě hledali.

Dne 27. července byla přikoupena k starému staveniští sousední usedlost
za 3800 zl. a tak se místo k stavbě o mnoho zvětšilo a potřebnější stalo. Celá
plocha stavební obnáší nyní okolo 1900 []0. V přikoupeném stavení — nově opra
veném — ubytovány šedé sestry pro ten čas, co se nezačne stavěti.

V letěi na podzim téhož roku byla návštěva Filipsdorfu snad mnohem
větší než v roce předešlém. Vysoce rozené rodiny Sasské, mnoho kněží ze všech
stran, mnoho vážených osob přicházeli, aby spatřili a poctili ono místo, kde Rodička
Boží se zjevila. Jistý vznešený pán píše o Filipsdorfě v časopise „Márkisches Kir—
chenblatt“ toto: „Navštívil jsem Filipsdorf právě tu, když se nápadné jedno vy
slyšení prosby událo.“ -— Nyní je, vypravuje. —- „To mne velice dojalo — nebot to
mělo do sebe něco tak přirozeného, jednoduchého, že se není třeba tomu diviti.
Zázračné bylo to uzdravení tak dalece, že bylo nad přirozený běh věcí ale k divení
nebylo tomu, jenž nemocnou slyšeli se modliti. Denní často držané modlitby a
růžencové pobožnosti, které se někdy od přítomného právě zde kněze, někdy od
Marie Kade-ové neb šedých sester řídí, od přítomných pak spolu konají, působí
ve Filipsdorfě až ku podivu mocně. Člověk se modlí spolu, necítí ani přílišného
horka ani veliké tlačenice ani přirozeného zemdlení — modlí se pobožněji než kdy
v životě. Všecko světské jest vyloučeno, jaksi mrtvo, nic nepůsobí na zevnější
smysly, člověk se cítí sama s Bohem a Marií Pannou a slyší Boha mluviti k duši.
Místo v krásném kostele jest modlící v chatrné chýši, v nízké nuzné světnici, jež místo
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uměleckými děly ozdobena je početnými obrazy a věnci, na nichž nic nenalezneš
krasšího leč zbožný smysl vděčného dárce. Člověk nikoho nevidí, není viděn; nebot
světnička jest tak naplněna po celý den, že se musí uspokojit rád s tím nejmenším
místečkem. — Jedině nemocným většího místa se dopřává.

Mezi všemi těmito lidmi není pochybujícího, není moudrého tohoto světa,
většina z nich tak chudí, že v očích světa bláznovství se dopouštějí, ani čas, místo
-k práci, k modlení užívají. Staří i mladí, zdraví i nemocní, mužové i ženy, děti
i starci klečí zde a líbají ono místo, kde Maria Panna stála.

Tak dětinští, tak prostní, tak silní ve víře, naději a lásce museli býti
první křesťané. Kdo pozoruje důvěrnou modlitbu nemocných a za nemocné, jak se
ve Filipsdorfě koná, ten se nic nediví, když vyslyšení dojde.

Podobných výroků slyšeti často. — A věru, kdo jedenkráte Filipsdorf na
vštívil, cítí se jiným člověkem, cítí svou nuznost a bídu, cítí potřebu Boha ze po
moc vzývati, vidí, že nevymřela ta duševná a zbožná mysl starých křesťanů, že
procituje v nábožných potomcích jejich k nové a bujaré síle.

Jen světák a poběhlík — jemuž rozkoše a radovánky jsou nade všecko —
smáti se může putujícím do Filipsdorfu. Moudrý a zbožný nikdy nebude tupiti a
haněti pouti tyto, an jest přesvědčeno prospěšném jejich působení na víru i mrav člově
čenstva. — Bohu díky však, že v lidu našem slovanském ještě tolik křesťanské stateč
nosti je, aby se leckterým vysmíváním nedal odstrašiti od zbožných zvyků svých předků.

Uzdravení 11 let nemocné Mejdeleny Langheneové.
Bylo—livždy třeba ukazovati na vesmír, aby z něho se dokázala jsoucnost

Boha osobného — jest to zajistě za našich časů nejvíce, an se hrdí přírodozpytci
snaží přírodě a hmotě veškeré tvůrství & vládnutí přisouditi. Že není Boha ni_
kterak zrakem postíhnouti, — není — nemůže býti; vše povstalo náhodou neb pro
měnou přirozenou a sílami přírodními. Není osobného Tvůrce, není nesmrtelné
duše, není náboženství, není věčnosti atd. Tak žvástá hrdý světák nynějšího věku.
Ovšem! že Bůh, odplata věčná a náboženství takového světáčka děsí, proto raději
vše popírá. Co člověku smyslnosti a rozvázanosti oddanému nejvíce jest nemilé,
jest to náboženství křesťansko-katolické, ano hlásá sebezapírání, lásku k bližnímu
i nepříteli, pokoru a život mravný.- Proto zavrhuje je a drží se svobodného ná
hledu své převrácené přirozenosti. Hanba to pro člověčenstvo, jež není s to býti
bez náboženství, že víra zbožná odstěhovala se teměř z hradů boháčů do chýší
chudasů. Než za to děkuje Pán Ježíš slovy: „Chválím Tě, Otče, Pane nebe i země,
že jsi skryl tyto věci před moudrými a opati-nými (?) a zjevil jsi je maličkým.“
Mat. 11, 26. Jest na čase, aby tito maličcí vydali svědectví o pravdě a všemožně
se zastali víry své, jest na čase, aby tito maličcí ustavičně předstírali světu „non
h'cet“ „není ti dovoleno,“ jest na čase, aby Bůh skrze tyto maličké zjevoval věci
veliké — zjevoval mocnost a velebnost svou. A v skutku. Maličcí zastávaje se
náboženství svého —- nejsou—li již ove-nutí jedem zlých zásad ——a Bůh činí jim
věci veliké. Chýše Rade-eva nám patrným toho důkazem. „Moudrým a opatrným
tohoto světa“ jest tato chýše kamenem pohoršení, „maličkým“ ale místem Božských
milostí. Než kamž zabíhám? Vždyť.mi jest vypravovati pouhá fakta, zbožný čte
nář však odpustí mi tuto expektoraci na nynější svět. Vypravuji dále.

Majdalena Langhans, svobodná 33 roků stará, dcera Ig. Langhansa posla
v Georgswaldu, ležela již přes 11 let na. ubývání michy v silných křečech. Neduha



—378—

tato ji tak zkřívila, že se ani pohnouti, ani obrátiti nemohla, více jsouc nestvůře,
než člověku podobna. Jedla málo, někdy; docela nic, zvlášt když jí silná křeč ústa
stahovala. Časem chrlila krev. Na levé ruce vyrostla jí boule, která ji přílišné
bolesti působila. Než Majdalena snášela vše trpělivě a oddaně. Sv. při
jímání, jež s nedočkavostí každou čtvrtou neděli přijímala, bylo jí jedinou útěchou
a posilou. Konečně dala se i ona na radu svých příbuzných donésti do Filipsdorfu.
Avšak mimo malé ulehčení v bolestech stav její se nezměnil. I tu byla trpělivá
říkajíc: „At zůstanu nemocná, jen když se jiní uzdraví.“ V posledních ale dnech
roku 1866 měla po 3 noci jeden sen, v němž se jí sv. Ledvina 28tiletá trpítelka
zjevila napomínajíc, aby se opět dala do Filipsdorfu donésti, že tam nějaká milost
jí připravena od Marie Panny. Hned na to 7. ledna 1867 dala se tam opět do
vésti na saněch. Byla krutá zima. Strašná vánice a pronikavý mráz tak na ne
mocnou působil, že skoro bez sebe do zázračné světnice donešena byla od své sestry
a jedné dobré přítelkyně jsou provázena, který ve vší tichosti vykonaly zde pobož
nost až konečně po 1/2 hodině nemocná k sobě přišla. I sepjala ruce, odtáhla po—
někud mokrou hadru s čela, aby volněji pohlížeti mohla na obraz Marie Panny,
studený ale vzduch vo světnici škodlivě na ni působil, tak že musela donešena býti
do světničky Marie Kade-oé. Zde opět padla do mdloby, v níž byla po několik
hodin, tak že nemohla se zúčastnit modlení za nemocné, jež se konalo odpoledne
od 2—3 hodin. Jen její družky byly přítomny. Slabost Majdaleny tak byla veliká,
že musela zůstati v té světničce přes noc a čekati na příhodnou dobu, aby se mohla
na místě zázračném modliti. To se stalo 0 1 hodině s půlnoci. Donešena do svět
nice zázračné modlila se. Byla tak zahalena, že nebylo než bledý obličej viděti.
Panovalo svaté ticho ve světnici, jež ničím leč hlasitým chodem mimojdoucího po
nocného a burácejícím vichrem nebylo rušeno. Malá ve světnici se nacházející
společnost čtyr osob modlila se po tichu, až konečně ve 3/4 na druhou nemocná se
spamatovala a vedle klečící sestře šeptala: „že nyní zemře,“ aby ji podala kapku
čerstvé vody. Pak si přála, aby se modlily na hlas.

Její věrná přítelkyně Vilemína Donatova modlila se hned loretanské litanie.
Nemocná najednou dostala silnou křeč a zakašlala — tentokrát naposled — vy
chrlíc mnoho krve do podaného jí šátku. Při úmyslně třikrát opakovaném „Marie
uzdravení nemocných, oroduj za nás“ spozorovala vedle klečící sestra nemocné, jak
se dlouhá leta křivé nohy najednou natahovaly a ze Spod peřin vycházely, které by
se dříve spíše musely zlomiti, aby se natáhly. Radostný výkřik sestry oznamoval
tento zjev pamětihodný ostatním přítomným. Než tyto nedaly se vytrhovati ze své
pobožnosti, domodlily se litanie a přidaly ještě „Otče náš“ a„Zdrávas,“ v kterémžto
čase ubohá —-jak sama vypravovala — nebeskou vůni pocítila, která ji tak sílila,
že mokrý—hadr s čela strhla a jasně a hlasitě zvolala: „Jsem zdráva, necítím více
Žádné bOleSti, musím vstáti, abych svaté místo políbila“ Všickni přítomní dali se
do hlasitého pláče vidouce na smrt nemocnou peřinu odkrývati, vstávati a na kolena
padnouti a místo líbati. Po skončené modlitbě oblečena v potřebný šat a dovedena
do malé světničky, kde ostatní hlídači domácí němí svým očím nevěříce celí užas
nutí ji vstupovati viděli. A od té doby necítila žádné více bolesti -—křeče byly
zmizely — boule zahojena, ostatní rány tělesné zaceleny, hned požila silné polívky,
kterou jí uvařily, a jest od té chvíle čerstva a zdráva. První dny musela se ovšem
učiti choditi a byla jaksi seslabena ještě na těle, ale den ode dne více se posilnila.
Přála si smrt, ale Bůh jí dal život. Kdo zde nechce poznati ruku Páně, toho oko
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jest mhlou zastřeno. Svědci tohoto výjevu tvrdí, že ona zázračná noc na věky jim
zůstane v paměti. Byt uzdravené nachází se na náměstí v Georgswaldě blízko
kostela. Tisíce přicházejí ročně do tohoto domku, aby uviděli uzdravenou. — Byli
mnozí dříve, jenž pochybovali o zázračnosti místa Filipsdorfského pravice: „Kdyby
se tam tato osoba uzdravila, pak bychom spíše uvěřili,“ — a nyní jsou i tito své
pochybnosti zbaveni.

Za několik dní po této zázračné události slavena výroční památka zjevení
se Marie Panny ve Filipsdorfě. Konala se velmi slavně. Již večer 13. ledna byla
světnice zázračná nesčíslnými lampami a světly osvícena. Vně i zevně sta věnců
zavěšeno, domky v celé vsi osvětleny, vystavěné brány po cestách — vše v roz
košném opojení. Druhý den šlo se ve slavném průvodu panen, mládenců a ostat
ních lidí do chrámu Páně, kde se sloužila slavná mše svatá. Po této bral se
průvod zpět do Filipsdorfu. V příbytku Marie Kade-ové držána řeč od kněze
Georgswaldského a modleno litanie loretanské. —

v,

Nizozemšti zuavové v papežském vojsku.
(Pokračování a dokončení.)

V bitvě u Monte Lz'brem', kde statečný Petr Jong padl (viz „Školu“
č. 9.), naleznul konec svého pozemského života Jan Štěpán Crone z Groningen.
Již od svého dětinství cítil tento andělu podobný mládenec zvláštní touhu v sobě,
pro víru sv. krev svou vylíti. Tu se ozval hlas papeže Pia IX. vybízející k po
moci proti jeho nepřátelům, a v srdci nevinného mladíka vzrostla naděje, že žádost
jeho po smrti pro víru bude vyplněna. Ihned se chystal k odchodu rozloučiv se
se stařičkou svou matkou, s bratry a sestrami. „Kdybys mi celý tento stůl,“ pra—
vil k bratru svému zlatníkovi, „zlatem pokryl, nepřijmul bych je, kdybych za tu
cenu od svého předsevzetí měl odstoupiti.“ -— Po svém příchodu v Rímě byl
s ostatními sv. Otci představen. Když Pius mimo něho šel, pravil otcovsky
k Štěpánovi: „Hodný to Nizozemec!“ Tu se nemohl ale mladý náš zuav zdržeti a
odvětil se slzemi v očích: „O ba že hodný Nizozemec! At žije Pius IX.?[ Tímto
neočekávaným, něžným výjevem dětinné přítulnosti pohnut, pohled se usmívaje sv.
Otec na mladíka a daroval mu medailku nepoškvrněného Početí. Pro Štěpána bylat
ona čestným křížem pro brzkou jeho hrdinnou smrt. Domů psal brzo na to: „Milá
matko! jak štastným jest ten, kdo krev svou až na poslední krůpěj vylije; mučenníci
všech století přijdou mu vstříc, do nebe jej uvést .. .“ Netrvalo to dlouho, a toho
štěstí se mu dostalo.

V šarvátce u Monte Lz'brettz' stál udatný Cron ——tak Štěpána vůbec na
zývali —, když jeho přítel a soudruh Fredrik z Tilburg—u, s kterým společně své
modlitby konával, kulou do škráně zastihnut byl. Proud horké krve vyřinul se
z rány. Štěpán rozepnul ihned svou zuavskou kazajku, aby zavazadla, která na prsou
nosil, vyndal. V tomže okamžení protkala smrtelná střela jeho srdce a mrtev klesl
k zemi. Dávno kojená jeho žádost se vyplnila. '

Mikuláš Heykamp z Amstrdamu. Tento udatný mladý muž, který teprv
24' let čítal, dlel již 6 měsíců v Římě. V posledním svém psaní do domova praví:
„Jsme na tom, vytáhnouti, aniž bychme však věděli cíl svého podniknutí. Mluví
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se o Garibaldi, o choleře. Může to zlé býti, což ale na tom? Boží vůle staň se!“
5. října vytáhlo proti Garibaldiovcům oddělení 160 zuavů; všichni posilněni chlebem
silných (nejsvětější Svátosti) a ochraně Královně sv. růžence se odporučivše hrnuli
se s heslem: „Ať. žije Pius IX,! vzhůru zuavové, bodáků se chopme!“ První ne
přátelská koule platila důstojníkovi jednomu z Francie, baronovi Viktor de szz'err
z Mirabalu, který již ve svém 16. roku u Castelňdardo bojoval. Pln starosti, aby
jeho poraněný lientnant nepadl do rukou nepřátel, vrhl se Heykamp na zem, aby
těžce raněného svým vlastním tělem zakryl. V tom jej trefila jedna koule do
prsou, zlomila jedno žebro a rozdrtila páteř. Jeho kamarádi vynesli jej z bojiště.
Když mezi nimi jednoho ze svých krajanů z Amsterdamu spatřil, přivolal mu:
„Bratře! se mnou je již konec; ty ale nezapomeň, co jsme sobě slíbili, a máchej
statečně! Ať žije Pius IX.!“

Neštastný, či lépe řečeno, šťastný ten mladý muž zdál se toliko několik
málo hodin smrti vzdálen býti; nicméně žil on ještě 3 dni až k příchodu kněze
Nizozemčana. P. Daniel, polní kněz zuavův, odcestoval totiž ihned z Říma na
zprávu o krvavé šarvátce u Bagnorca. Doprovázel jej P. Wilde, z tovaryšstva
Ježíšova, krajan našich nizozemských bojovníků. Ve Viterbo pravilo se ale oboum
kněžím, že poraněný u Bagnorea již skonal; proto prý by lépe učinili, kdyby se do
Valentano obrátili, kde se též ke srážce s revolucionáři chystají. Z té příčiny šli
opravdu do Valentano, když jakés zvláštní tušení, které se obou zmocnilo, je ke
nečně opět přimělo, aby k Bagnorea zabočili. Raněný žil ještě; bylot mu takto
pepřáno, ve své mateřčině poslední zpověd vykonati a všechnu útěchu náboženství
přijmouti. Za několik hodin, jako by byl jen na požehnání knězovo čekal, by se
pak k nebi povznesl, odevzdal duši svému Stvořiteli s takovým pokojem a takou
oddaností, ba s blaženým vytržením, že všem přistojícím slze vystouply. Mrtvola
mladistvého hrdiny byla pohřbena v stoličném chrámu Bagnoreaském.

Zajisté málo mají dějiny vypravovati o tak čarokrásných výjevech dětinné
prostoty a hrdinné -zmužilosti. Či cítila duše křižovníků křestanštěji, bilo jeho srdce
obětivěji? Nikoli! ani Machabejské neoživoval jiný duch, jiná neoblomná zmuži
lost, když své věčně památné boje vedli pro Boha a svůj zákon a své svaté město.

Co ale říkalo tomu Nizozemsko vidouc cediti nejlepší svou sílu na bojišti
pro papeže?*) Bohu díky! pochopilo cenu hrdinství svých synů V celé zemi není
osady, která by s nadšeností nemluvila o papežských zuavech. Písně zuavské staly
se v Nizozemsku národními; k zádušním slavnostem hrnul se veškeren lid, všichni
ctili památku padlých bojovníků. Jak katolík tak protestant, celý národ uznává se
jimi býti poctěna. Rodiny pozůstalých spojovaly se smutkem pro zesnulé onu ra—
dost, kterou podává sv. víra. 1 Nizozemsko má své Machabejky.

Když matka Jong-eva o smrti svého syna se dozvěděla, zvolala: „Tož ne
mám svého Petra více spatřiti na tomto světě, avšak tam v nebi naleznu jej opět;
bohužel jest mi nyní ta útěcha odejmuta, míti syna v papežské armáděl“ ——Když
se ji kdosi tázal: „Jak, nechala byste, kdybyste jestě jednoho syna měla, i toho
(do pole) táhnouti?“ Odpověděla: „Co že jednoho? kdybych jich sto měla,
mohli by všichni jíti!“ — Brzo na to četlo se v „Tydu“ (časopis Etude) v dlou
hém seznamu dárků pro papežské vojsko i následující zpráva: „Paní Jong .. . . pro

*) Ostatní výtečné bojovníky — Ludvíka Megel, Petra Willemse &j, — pro obmezení
místa mlčením pomíjíme.
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raněné u Monte Libretti, kde můj milý Petr pro Boha, církev a papeže; svůj život
položil — 12 zl.“ Jedny noviny podaly, že při zprávě o smrti Petrově jeho matka
plakala. „To není pravda,“ vyslovila se tato takřka rozhorlena, „to mne zle po
mlouvali.“ — Matka Heykamp-ova stěžovala si jenom, že jí smrt jejího syna ně
kolik dní tajili.

Za obětivosti matek nizozemských nezůstali ale otcové a syni. Sotva do..
šla zpráva o smrti udatného Crona, již se chystali tři jeho sourodáci, aby jeho
místo nastoupili. Podivná úrodnost leží v krvi padlých vojínů, která se podobá
úrodnosti krve mučennické. Sto těchto čackých jinochů leželo bud mrtvých bud
poraněných na bojištích Italských. Nizozemsko chce je ale desetkrát nahraditi. Na
tom mu ale není ještě dost, ono posýlá i tisíce zlatých ku podpoře jejich; noviny
„Tyd“ oznámily v krátkém čase víc než 200.000 franků co darů pro armádu papež
skou. Pro budoucnost věnovala katolická jedna paní svůj dobře zřízený dvorec
pro invalidní dům.

Naproti této dětinné obětivosti svých katolických poddaných nebyl ani pro
testantský král Nizozemska, Vilém III., lhostejným. Dva mladíci chtěli jej osobně
o dovolenou žádati, by směli do vojska papežského vstoupiti. „Jděte jenom, moji
milíi“ pravil král, „a já vás nechci zdržovati. Co mám ale činiti, když zde nebez
pečí hrozí a já vás potřebuji?“ — „Veličenstvo!“ odpověděli oni, „Vy dáte jedno
duše telegrafovat, a my bez odkladu sem si pospíšíme, svého krále chránit a za
stávat.“ Král byl tímto hodným vlasteneckým výjevem obradován a pravil usmí
vaje se: „Hezkyl Vy jste čaětí vojínové, docela jako ten, kterého ve své tobolce
mám.“ Při těch slovech ukázal jim podobiznu Petra Jonga, hrdiny u Monte Libretti,
Pak daroval laskavý mocnář těmto jinochům štastným své zlaté hodinky a pro
pustil je s přáním, aby i příště jeho pamětlivi byli. — Jiný zas, který by taktéž
rád byl do Říma k vojsku šel ale peněz na cestu neměl, obrátil se přímo ku králi
svému, aby jej o cestovné poprosil. Král povolil mu ihned, oč byl žádal, a podal
štědrý svůj dar s těmito krásnými slovy: „Kdybych já byl na místě papežově, tož
bych si taktéž přál, aby se mně ku pomoci přispěla“

Tak mluví, tak jedná protestantský kníže. Bůh spravedlivý mu i na jeho
trůnu to odmění, co dobrého učinil na královském trůnu nejvyššího kněze Římského,
Co nyní jeho lidem tak mocně pohybuje, jest mu zárukou, že koruna od věrných a
silných rukou nad jeho hlavou jest chráněna. Nikdy ještě nesestoupil král s trůnu,
který lásce katolického svého lidu k církvi a papežovi porozuměl a jemu volně a
svobodně nechal podle touhy jeho srdce volati: „K Římu, k Římul“ — (Dle Histor.
p. Blátter.)

Duchovní Budíček
T* Že fi pri) již goufóě, milí) čtenáři! bočťati fe celého řebřifu bo nebe

Ietoffníbo tofu? Tak mi pramene — a nabiižím taič, proč ji tof ítějuieš. ?lmífaf mě
je fnabno ti ho pobati, iai ale tobě Dube po něm pat jfutečně fráčeti bo nebeP!

Pťedce wssak, abhch trpěíimoít tmou příliš nenatabemal, pobámám ti ífutečnč

timto wssecky oftatní ftnpně pokorh, jat ie ím. Dtee SBeuebiEtwhpisuieǧ (tím
ípín'e, an iíou wííeďr) již íuabnčjífi, nejít ftupeň 6. a 7., na nemáte jiš ftojie), na
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tobě npnf bube, nejen tento celi) měííc, ale i bubonči roi, bázli nám jej miloftimt') žBůl)
bočfati, pilně a neunameně to nic!) se emičiti, tai blonbo, aš ti acela molně bube po nici)

k BohU fmémn íe boítati! 58x76wssak, braboufífn! tn mče tai na leblon mábn nebral,2
nemohu opomenouti i bneG icííti iebnon aaíe notně ípuítiti mffi filon a bo frbce ti molati
iloma Řriítoma, že nás, ienš tal mnoho lrúínébo a mgbělamacibo čitáme a fli)el)áme, tal
ínabno nepuíti fm. *Betr bo nebe, pafli to wssecko ble mošnoíti negaebomdme aneb ga;

chowati íe aleípoň něpřičiníme, ibešto přebc tai mnoln'nl) a melfpd; miloítí, baleio mětffiel)
neš mnogi ze spoťubližnťchnaííid), nabt'máme. ŠBramí pan (u ím. Bui. 12, 48): „Sb
tašbéln, tomu ieft mnoho báno, bube mnoho pošúbóno, a lomu mnobo
poničili, ob toho wíce požábajiJ' 91:10mětfíibo treítu bubeme l)obni nečiníee
to, co iíme mčbčli, že íe to 530011libi, nešli ti, iená otom ani neměbčli (12, 45)=
„Glušebnii zajisté ten, itert') p ognal můli QSúnafmébo a'nepřipramoroal
se a nečinil poble toůle jeho, bube bit mnohými (ranami), ftert') paf nee
pognal a měci treítn bobné činil, bube méně bit.“ QIgndš ínab brognt')mt),
rot *Bóně(u ím. íDiat. 11, 21. 22): „?Běba tobě Řoroaaim, běba tobě Ěete
íaibo: nebo fbpbt) naIůru a Gibonn (t. i. mesipohanu)činěni bnli bimomé,
fteřiž činěni ííou me más, búmno bt) byli na šíni a- to popeli pofóni
činili. alle wssak pramim mám: Iprn a Gibonu lebčeii bube m ben
ioubnt'), nešli mám.“ “Iebt) lépe jeít ničeho nečífti, ničebo fe nebogmibati? Ni:
koliw; tim bpepom íe připramili o toětffi ílúmn nebeffou, iterou ten boíábne, Ebo mice
činil na íwětě pro SBoba; ale to se mffebo mpímitá, že čím mětffiel) milofti nám Bňh
uběluie, že tim mice S nimi tale máme ípolupůíobiti, ablnbom íe ím. $amlem mol)li
mfíiďni říci: „Milost jeho we mně neužitečná nebyla." (1. Sbor.15, 10.)

Již paf ím. Dtec íBenebift tatto pofračuie m učení o pofoře.
„Dfmt') ítupeň pofort) jeít ten, abl) fřeífan nic zwlásstniho nempblebámal a

nečinil, leč co fmaté emanbělium a přitlabp Swacých nám rabí."
Žento ftupeň pořorp nás učí, abychom při wsst borlimoíti fřeíťanffé, při mífelifě

beblimoíti a bůtlabnoíti na gaebomóm' přitáganí Bošich přebce šábntjd; zmláíítnoíti
to mimořábnůel) pobošnoíted), wibčntcl) nel) toptršenícb, a cmičenicl) (jaro bičománi, ípani

na gemi tmrbe' atb.), ani to oběmu, ani to chůzi, ani to pobpbeel) nemplnebómali, ale ble

mošnoíti gemnitř tai aeela fe djomali, jato mime a čteme, je abošni a fmati libé ob
iaišima fe ebotoali, a jat nás to sw. emanbelinm učí. Wšdht paf negáleší botonaloít fřea
ítanífá me mibčniď) nebomptršeniei), ba ani to piilifíne' přiínoíti šitoota —
ale, abnebom' obpč ejne' ímé moblitbt) a práce a jiná aamčítnánf benně bolonale plnili
ble můle Boži.

Eim mice pat íe mufime maromati takowých obzwlússtnostť a mtjítřebnoftí, an ie
mice me'nč jen k můli rbmále libífé lonáme, ano ínab — patrnoeli to ieít — poborffeni

tatompm jebnám'm bámámc. Tsognati to můžeme z náílebniieíbo přitlabn. W Cellie
(m ?líii megi ponítelonifp) bpla ílamnoít Eonána a mnoho pouítemnítů fe íbromášbilo
fípolečnému oběbu, omífem jaře meči pouítemm'lt) býmalp. % bpl mesi iintjmi jeben
bratr, jenž bomúcimn ofmčbčil: „Sá nilbt) nie teplého nepošimám ien íoli.“ J řell bo:
máčí ílubomi: „“Břinee tomu bratrotoi troubu foli, on iinébo nepošimú!" Na ta íloma
wssak obročtil tomu toůítřebnimn bratru neiftarffi 3 přítomných ponítemnilů: „Bépe lupo
Inn učinil pošimaje boma mafittjcl; pofrmů, než abp tmá floma tolii bratrů bylo poborffilo.“

Dmífem, aaíe nifbt) neímime něco ftutečně bobre'bo a ebmalitebnébo ble přillabn

Swatých opomínati & bágnř, abpcbom nezppfíněli; nt')brš můšeme, ano máme je me míícm
bobre'm náílebomati — to wssak bčj ie co mošná to ffrpiofti, abl) (iai prami emanbělium)
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aíxnujna naííc a mointba bora ffrtjtá; „a Dtec tmůj, ktmýž mibí m ífrtjtř, opratl' tobě"
(iDtat. 6,4 6). N muíímeglii přcb jimjmi jebnati, řiome fe ble zásady ím. Řehoře"
„flat bubiš ítutef (bobr-í) a hnutí)) \oeřejuíj, abl; přcbc úmoít náš btjt _ífrotí) a bámajjce

blígm'm ímťjm skrze ímé jebnání botu—í)přítlab úmtjííem ímtjm, jímbto jebině Bohu je
djceme gaííbiti, bíebejme jfrtjtoíti. "

*Bobobuou tabu ípaíitetnou bal i ítařičft') opat negfufíenému jefítě pouítcmnífu,
jeuš [)o jebnou uamíftímit na čas, tbc i jiní pouítemntci u opata boti. 8 pťichhstal \“fítm
jfromuičft') oběh čočkowý; náš pouíterontf wssak Uwhklý boma přiínemu žiwotU wzať ic"
jebuou bo úft a míce nejebl. 5130jíbIe gamotat si Ijo ítranou ftařičtí) opat a pm)-nu:

„žšratře milů! boma m ífrptot'ti můšeš íebe přííněji jíti, přijbeězli wssak uěfam neufajuj
fpůíob fmérjo šimotau'

91110,milí) čtenáři! to tom prámě aáteší to fráíné umění swatých a bořonalťjďj

oíob: boma w ítrotofti co jen mojná mnoljo bobreljo bořonalětjo fonati a příím') méíti
žimot, jemnitř wssak a meřejuě' gceIa obyčejně si počínati bIe obyčejného žiwobhti sprúw:
mód) fřejfanů. Smím mnohé, jenž meřejně meíeIe íi počínají, me mffem si přejí raboíti

(omífem toIifo „w Man", jat pramt píjmo fmatc'), boma wssak fouají nejmroucuějffi
mobtitbo, ano i hrbinífe' ítuttt) Eajícnoíti a botonaloíti fřeífaníte'. Snad pob muoljxjm
ffatem ítmoftmjm míjí ——nejen ím. růžence a fffapulíř neb jm. mebaitie, ale i— (omífcm
6 bomoíením apoměbuífomtjm) — roucho šíučné a pás tající! Tak bubiš i ti) boma —
přífntjm pouílerouífem Swatým a anbčlům pobobm'), meřejne míjat Ijlcbij bijti jafo
geela obyčejní) fřc| tan, na němž pranic nezúležť, a tat íe cbomatt, Dubečpemně
ftáti na ftupni 8. —

“Bow-uji, že jiš ínabno bomebcš se na tomto ítupui ubršeti, ano fám uanIíjíš,
je to tom tčšfoíti nišábné není. Ze wsseho, čemu jíme je již naučili o potoře, mljímítá
nám jaínč, je mi a nejinat muííme jebuati. S'e nám to nyní mice jen připomínáním, po:
mabugením, niťolim mííaf obtížnou prací. 21 pobobně, můj přiletí, je to na oftatníď)
3 ítupníd), jej ti fm. žBeuebíEt tatto pobámá;

„'Demátt') ítupeň potom) žúležťto tom, abt) třejtan jaggf bršet na úgbč a

„miluje mtčenlimoít nemtumit, boEuBnenívtáaán, au oímčbčuje píímo (přtít.10,19.):
„MUoho mtumení nebt'ymá bez Ijříóu" a (Balm 139,12) „muj žmatlamť) nepogmcone je
„na gemi." íDeíátt') — aby je taf ínabno a mnoho neímát, jelifoj| pfc'mo jeít: „“Blájen
„m jmídgu pompffuje blaíu jiného." (Sid:a 21, 23.) 21 jebcnáctí), abh kťcsiaU, kdyš
„mlumí, moIně a bez ímídju, poťorně a mášně mtumit a málo a jen co moubre' jeít; a

„abtj bíaíu Uikdhxfe třitu nepomgneíl, jatš píáuo jeft: „Moudrý n) slowťch fe proucíe
„11emnobt';cb."

Z tťchto slow ím. Ěenebitta poguámáš, mih) příteli! že bóíífí znamení potom;
jefti ífromnoít, gbrjentimoít a mIčenIimoít, jimšto na obpor jeít jmáítamoft, Ijonofíent je
a chlubnost, jařoš i wífelifí) [qut a ofá5atoít n) mínmcuť i ímídju a tve mfíem jebnání —

tebt) prámč to, na čem si tt) ta! mnoho Iibujeě a co wsse je anameut pýchh a íamotúíťtj.
QIuo ptáme pro tmě mnoíjomtumenf bhchsi homoli! pochhbowati, je 596 jiš botonaltjm
[)th ťřejfancm; wšdht prawi píímo ímaté (SuE. 1, 26): „Zdri:li íc pat tomu z wúš, že
jeít nábošuť), a nepojimá to úzdn jazhka fwěho, ale ímobí frbcc ímé, toljo
marné jeít tlábošenftmíd' alle — namítáš ——gbali tai mnobo na tom aáteší, uequ:
míti nic gbtjtečne'bo? mjbpť to není jforo aui šábm') m ffební břit-t)? íBratřičEu! ícítřičfo!
mají na tom mnoho, přemnoíjo aátešeti, mšbtyťpramí fám ShU Boži, je „3 ťašběbv
ítoma prúabnébo (marného, veušitečue'ljo),ftere'š qumiti bubon Iibe',mobají počet
u) ben [oubm'yd' (Mat. 12, 36). 21 poněmabž to bobře mčběl ím. Éenebitt a chtěl ti
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en počet [;rogm') k íoubnémn bni umenffiti, proto tč bnes mocně pom3bu3uie k mlčen:
iljmoíti, abl) ífi ]. nifbt) nie marného, nen3itečne'lJonemlutvil, ale toffeďo, co mlumió
aby bylo jen moubre', bobré, n3itečne', bub k poučení neb potěífeni iint'ycb řečeno. Nesmiš
fe tebt) bombííleti, 3e bt) ntlčenlitooít 3ále3ela na tom, nitbt) nemlumiti, núbr3 ialo
fa3ba jiná cnoft má to tom ímůi 3állab i „mffeďo to čas", to patřičnt') čas mlumiti,
to patřičm') čas mlčeti. Ioť íeít ono toelife' učení Swatých, o fteee'3 profil 3almiíta
Púnč to slowich (Balm 140, 3): „*Bolo3Qoípobine ftrd3 úítům mnm, a btoe'ře toůfol
ttům mým. " Dwčře íe ímbm čaíem otmiraii ale tate' imbm čaíem 3ůl'tanou 3amřenn.
a tab má btjti 6 úítt) naffimi a 6 ia3oťem naífitn. sReboť 1an cbpbeno ieít mluwiti, kdhž
bt) třeba bolo mlčeti, rorončš tať melilou chybou bt) bolo míčeti, ťbvš ie aa:
potřebí qutvíti, tal še pramoou jeít, co prami přímo(la3. 3, 7): „Seít čas mlčení
a čas mlumeni. " llbámá toífaf mlčení na prmním míítě, pončmabš pramibelnč mice
máme mlčeti a poíloucbati, nešli mlnmiti, nebo co fe ueřeflo, mů3e fe mšbt) jeíftč říci;

řello=li ie wssak co nemělo bi')ti řečeno, ncbá fe mice m3íti 3pět; coš i příruba íama na

ruin nám bámá, an máme brně uffi, ieben mft'ať tolifo ja3t;f. ,Za tou příčinou ctoičili
ie ímatí a ímetice Božť tai baleee to tnlčenlimoíti, 3e učili a iebnali ble napomenutí ím.
?Benebifta, ieš i tobě ones pobámó, abl) iíi toti3 2. nemlumil, bofub nejít tú3án ....
co3 omfíem m3tabuie íe mice na ílušebné bítft) a pobbane, fteří m3bt) ble toboto pramibla
říbiti íe mohou; jinaf ale přebftameni a robiče, fteří fe ale nicméně pobobně maii
to tnlčenlitooíti a 3br3enlimoíti uoičiti.

QI ielifo3 mím, milí) příteli a imenomitě tt) bomorné noblatoí šeníle' (m tomto

oblebu tvěru „ílabé“ ítmoření), 3e ti nebube fftobiti ieíítě mice o mlčenlimofti a ílrotnnoíti
točběti, poíloč bále, iaf íe na nmebettbcb těcbto ftupnid) poforl) ubr3eti:

1. Dťiwe ne3li promlumiě, ro3ma3 bobře a tnoubře, co chcrš říci. Sagbť
ie 3a 3nbt) a poíft) 1an 3a 3běmi, abl) se nám ii3 tím k pameti přimeblo, 3e nemáme
tal ínabno mlumiti, ale mšbt) 6 iafouíi obtí3í a teprto po dbmíli (po otemřeni lift); jazhk

má bále 2 šílřt), 3 nicbšto íebna mebe k írbei, bruba k Uwzku, na 3natnení, 3e wssecko co

mlutoímc má ifti ob írbce a 3to3umn; anebo iaE prato! ím. 23ernarb: „Jazhk má řořt'nlt)
tp írbci, abt) čloměl uma3omal, 3e má mlumiti, co to írbei bobte'bo umá3il ., iafobt)
íama příroba cbtěla utá3ati, 3e frote a úíta maji íoublaíitt" Sefftě ftáínřji pramt' fm.
ŽBincene, 3e m mlutoeni a otmíráni úft máme tai opatrni a iafíi lafomi bo íloto bt')ti,
jalobncbom pri) fáčeE otmítali k placení; máme pri) po3orni býti, abychom fe nepřea
počítali a ínab mice neboli ne3li co 3apotřebí ieft." QI fm. %mmon botlábá, .,3e m3bt)
a při fa3bé řeči máme břtme € 23ol;em íe porabiti a pal ien potub mluroiti, abbcbotn
mnplnili můli 5803í.“

_ 2. Mkuw mžbb nejen rnici bobrě, ale té3 k bobre'mu účeli, nilolim 3 po.
krhtftwi neb 3mat'noíti anebo fnab mníofe', učené řeči, bl) tě iini bršeli 3a učenébo,
moubre'bo nebo QŠůÍ) mi co 3a bořonalěbo řlomčfa (quod et cancz'onatores observent ne
alias sine merz'to sermocz'nentur.)

3. „lltoašui mšbt), lbo, iíi tt), jen3 mlnmiě, fe lomu a přeb kým mlumtěl"
fm. Bafil. „Mladssi mají přeb ftarn'im, imenotoitě přeb fnčšitni to3bl) mlčeti a jen

iíoufli tá3áni, mlumiii; toť 3namen£ ítromnoíti. " Sw. Bernard.
4. Mluw 1133151)ien to patíičnt') čas; neboť i ta neilepííi řeč webeli fe to nez

čas, ie ble íloto moubre'bo to píímě 523031311obamná, ale to čas toebena je fráína a po:

těífná. ŠBroto nifomu nepabej bo řeči — to pro3ra3uie málo ílromnofti; neobpomíbei bo;
lub fi tofícefo neílm'íel; neobpotoíbej, Ebn3je jim) tá3átt, neobpotvíbej prmni, kdhž ie
más mice tó3áno, leč bt) jíi bol nejítarífi, jinať bt; to ble flow ím. žBaíila bnlo snameni


