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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.) , ',

rubinus, J. MATHON,
kněz řádu nv. Benedikta v Raj

„Jeden jest učit'el
váš -— Kristus.“

Mat. XXIV, _11_".

Ročník 11.
. w,“ w„,_ „\ “vv»/\

Leden 1868. Číslo il.

Obraz Božského Srdce.

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

Co rdí se krev v Tvé svaté

ráně,
Co šlehá plamen“ sedlinami ?
A prostřed žáru co znak kříže,
Co paprsků těch chtějí stře

ly? —
„To vše vás- _ke mně láskou

víže,

By láskou duše vaše vř'ely.
Že kOruna mne-z trní jímá,
Že nachem krve rána zeje,

Že plamen rudý křížek třímá,
To dí, že svým Pán kříže

přeje.

Že plamen záři stálé sdílí,
Že paprsků se leje jasno,
Tím Pán tě učí, ze -vší síly
Jej milovat že jestit spasno.“



x v. o co , v v o
Našim 1 jmym ctenar-um.

„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
stens'tví, 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: kola 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 ňlosoň všickni dohromady)
a sv. církev katolická předkládá, že toto šítční—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 katolíkem, 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 toho — „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 stého, pravého Boha, seslal, aby se vtělil, přijal
lidskou přírozenost 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
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v nástrojí jejím, abych tak řekl, v nejsvětějším Srdci Bůh-člověka, a jí vzájemně
jak sluší milovati, to by mělo býti přepjaté, nerozumné? Když se za našich dnů
pro snadnější pochopení 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“
mohou se 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, člověče nstvo, 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 „Škole“ 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 malou čest, s ním rozmlouvati (což jest modlitba) ano
nyní považuje se to od mnohých již za nečest. 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, a jsou to dítky onoho novodobého (ne)uáboženství, 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 ní nacházejí svou největší sílu a poslední útěchu
ve všelikých protivenstvích, jí se šlechtí & 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 křesťanského
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 čaSOpis nej—'
předněji bratrstvím, aby tato dopomohla provésti úmysly Ježíše Krista, které jsou:
posvěcení a pravé oblažcní člověčenstva. Doufámepevně v Boha, že
učiní, aby bratrstva svůj překrásný účel za našich dnů poznala a jej dosáhnoutí 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. ' W

lil!



Stanovy „apoštolatu 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 křesťanů, 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 II roku 1849, když v Gaětě (městě v Italii) jako v zajetí se sdržoval;
později roku 1861, 26. února udělila mu Jeho Svatost mnoho plnomocných a ne

plnomocných odpustků a 8 dubna téhož roku byl do aicibratrstva Božského Srdce
Ježíšova ve chrámu Maria della pace v Římě přivtělen.

Při neobyčejně rychlém a mimo nadání velkém rezšiřování spolku, nebo
V krátce čítal ve všech pěti dílech světa údů na tisíče, 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 Congregatzo Epporum et Regular-iam po 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 shromáždění (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 každého 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
aproto celé stanovy spíše ani neuveřejnili) na prosby veledůstojn. biskupa le Puy—
ského smírnčno (viz ND.) v ten smysl, že se opisy nemusi zasýlati, 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, představený kláštera, bratrstva atd. dostává
vlastně tim toliko to právo, seznam oudů vésti a.kde si toho přeje
jej zapsati &listek přijímací jemu odevzdati; jinýchobtížímimopotřebné
poučení a povzbuzování není stím 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 mateřském.

Statuta pro pia Societate Apostolatus Orationis.
Art. 1u.. Apostolatus Orationis neque sodalitas neque confraternitas proprie'

dicta est, sed potius focderatio quaedam precum, ad quam ineundam non privati
modo ňdeles, sed maxime piae fidelium Societates invitantur. Non magis igitur ac
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Associatio pro Fidei Propagatione, cui in auxilium venire conatur, conditionibus
Confraternitatum institutioni praefixis subjicitur.

Art. 2m: Sola conditio Sociis Apostolatus Orationis imposita, ut privilegiis
huic Associationi propiiis frui possiut, ea est, ut nempe intentiones omnes SSmlCoidis
Jesu sibi proprias faciant, oiferendo saltem semel in die suas j'oratiOnes; actiones et
dolores pro intentionibus pro quibus ipse Christus Dus continuo orat, seque in sacri
ficium offert, sed maxime pro Ecclesia universali, et pro Summo Pontifice Romano,
uti pariter pro quibusdam aliismagis urgentibus necessitatibus a totius Societatis
Moderatoro singulis mensibus designatis. '

Art. Bus Cum Apostolatus Orationis Aiwchiconfiateinitati SSml Cordis Jesu,
Romae in Ecclesia dicta ——della Pace — institutae, aggregatus fueiit diplomate
diei 8. Aprilis anni 1861; omnes fideles qui Apostolatui aggregantur, Iudulgentiis,
aliisque gratiis spiritualibus dictae Archiconfraternitati concessis, ipso facto
frui poterunt. ,

Art. 4m. Religiosae Communitates, quibus in pia hac precum foedervatione
primus locus debetur, ad earn ineundam specialiter invitantur; ipsaeque eae in illa
admitti poteiunt quarum regulac obstant quominus ullum novum onus suscipiant,
cum pio onere minima haberi possit suarum intentionum unio cum intentionibus
SSmiCordis Jesu. Aggregantur porro hujusmodi Communitates per inscriptionem
Dominum singulorum membrorum, quae adscribi petunt, in catalogo a Superiore
cujuslibet Cammunitatis de licentia Moderatoris totius Societatis faciendo, et ad
hunc in copia transmittendo, ut'in catalogo generali referatur. Ipse Superior schedas
aggregationis a Moderatore generali edendas singulis tradet.

Art. 5m. Eadem ratione aggregari poterunt piae sodalitates, Confraternita—
tes, Hospitia, religiosi Convictus, imo integrae Paroeciae. Verum singula hai-um
Societatum membra, quae Apostolatum ingredi cupient, in peculiari catalogo inscri
bentur, et schedulam aggregationis a-Superiorie,. vel Parocho, vel ab alia persona
per Moderatorem generalem, vel centralem Directorem designanda accipient; neque
ideo ad Apostolatum pertinere desinent quia ex Societatibus in quibus fuerant
a-ggreg'ati exibunt.

Art. Gus. Ipsi illi fideles qui ad Communitates et Societates ut supra Apo—
stolatui aggregatas non pertinent, in Apostolatum cooptari poterunt, si _eorumnomina
in catalogis, quae in singulis his Communitatibus et Societatibus servantur, inscri
bantur, et schedulam aggregationis accipiant. Uniuscujusque porro erit diem
aggregationis eligere, qua Indulgnntiam Plenariam pro aggregatione concessam
lucrari velet.

Art. 7ns. Universae Associationis Moderator non solum schedas .aggregatio
nisipse emittet, verum localibus Moderatoribus facultatem conceder'e poterit similes
schedulas, determinato numero, suo nomine emittcndi.

Art. Sus. In singulis regionibus ubi Apostolatus Orationis jam propagatus
est, aut in posterum'propagabitur, licebit generali ejus Moderatori centrales Direc
tores instituere, qui diplomata aggregationis Communitatibus, Pal-oeciis, et alíis
Societatibus tradent; quamvis autem hai-um uomina generali'Moderatori transmittenda
sint, valebit tamen aggregatio ab eo die quo diploma a centreli Directore .accipietur.

Art. 9m. In qualibet Diocesi Associatio in poster—umnon fiet, nisi prius ac
cedat consensus respectivi Ordinarii, cujus praeterea jurisdictio super Sociis suae
Dioecesis salva esse dehet ad formam SSumCanonum, et Apostolicarum Constitutionum.
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Decretum.

SSmu-DnueNoster Pius Papa IXu- in audientia habita ab infrascripto Dno
Seeretario 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 asservatur, approbavit et confirmavit,
prout praesentis Decreti tenore approbat atque coníirmat.

Romae datum ex secretaria ipsius Sacrae Congregationis hac die 12.
Septemhris 1866.

A. Card. Quaglia., Praefus.

L. Svegliati, Secrius.

(ND.) Ex audientia SSmi habita ab infro Dno SecioSacrae CongnísEpiscoporum et
Regularium, sub die 24.. Maii 1867, Sanctitas Sua benigne annuit precibus Episcopi
Anicien.; ac praedicta Statuta ita moderari mandavit, ut Directores locales non
teneantur transmittere ad Directorem generalem proprios catalogos Sociorum; ut
traditio schedae omitti possit iis tantum in casibus in quibus fieri nequit; atque ut
Director generalis piae Uniouis sit unus ex Religiosis Societatis Jesu, a Patre
praepositio generali pro tempore eligendus.

Contrariis quibuscumque non obstantibus. -— Romae.

Locus sigilli.

A. Cardinalis Quaglia, Praefns.
L. Svegliati, Secrius.

Stanovy zbožného spolku „apoštolátu modlitby“.
Článek 1. Apoštolát modlitby není ani jjednota ani 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 rozšiřování víry, jemuž ku
pomoci přispěti hodlá, předpisům pro zařízení bratrstev ustanoveným.

Článek 2. Jediná podmínka, již oudovéapoštolátu modlitby vypluiti musí,
aby se účastnými mohli státi výsad tomuto spolku příslušíeích, jest ta, aby všechny
úmysly nejsv. Srdce Ježíšova za vlastní si vzali, tím spůsobem, že aspoň jednou za
den obětují své modlitby, práce a utrpení na ony úmysly, ve kterých Kristus Pán
sám ustavičně se modlí a v oběť sebe přináší, 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 arcíbratrstvu ňejsv. 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 zbožuém spojení-se
v modlitbách první místo přináleží, vyzývají se obzvláště, aby k němu přistoupili;
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, biati
stva, nemocnice, duchovní výchovny, 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.
Článek 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 vydávati nejenom sám lístky při
jímací, ale může'i místným ředitelům plnomocenství uděliti, 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 pravomoc 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; a nařídila, 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 tovaryšstva Ježíšova, kterého vrchní představený na čas ustanoví.

Tomu nemá nic býti odporno. — V Římě.

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



II. Tří-dave „Škole Božského Srdce Páně.“
Bratrstvo nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše.

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

Neskončená láska Srdce Pána Ježíše nebyla vždy odměnou láskou zplacena,
právě 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)
.atak 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 nás Spasitel vstoupiv na nebesa sedě na pravici Boha Otce
skrze církev sv. katolickou dílo svého vykoupení konává, věčné maje kněžství,
i věčně spasiti chce, kteřížkoli skrze něhopřistupují 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, svedení jsouce knížetemtemnosti, více milovali a milují temnosti,
nežli světlo, nebo skutkové jejich jsou zlí, a_protonenávidějí 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
mení Kristova, zničení úmyslu toho nejsvětějšího Sidce, alespoň u velikého počtu
duší místa míti může. Ěábel se jim vrhne do srdce, ďábel nenávisti věčnou chce
zníčiti, co Kristus v lásce věčné postavil. Tak to bylo od jeho narození aždo
smrti„tak od založení sv. církve katolické skrze všecka století nepřetrženěv až do

dnešního dne, a bude to až do skónání světa. To skonání světa zdá se, že rychle
se přibližuje. Neboť. sám Pán Ježíš 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 těchto posledních časech toto poslední namáhání lásky ukázatif'
A jakýž pak to byl čas, v kterém blahoslavené Margaritě své nejsvětější Sidee 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 a později v městě

Yperně biskup, sepsal knihu s nápisem „Augustinus“ Nazval ji proto tak, že se
domníval, jakoby v-ní 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 Kalvínismus, čili učení helvetské, a patero vět, jako jádro celé
knihy,»po dvouletém přísném vyšetřování od papeže Innocencia X. 1653 se odsou
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.
Do těchto 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.“ H]avním sídlem šmejdů janseuistíckých byl panenský klášter
Port—Royal. Klášter ten byl 1233 pro řeholnice cisterciácké založen. V době sporů
jansenistických 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 učení jansenistického. Avšak učení to, které se nesčetnými spisy roz
šiřovalo, které, jak se 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 neučených 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
nosti k zoufalství a nevěře ' vede krokem důsledným přívrženců svých; sahá na
samého Boha se rouhajíc, ano zničujíc vlastnosti jeho a tím samým i samu 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, přepínajíce neslýcha—
nou přísnosti přípravu ku sv. přijímání potřebnou, ano i kajícníka i skroušeného a
“náležitě připraveného pod vždy novými zámysly od stolu Páně vzdalujíce, z čehož
jednak malomyslnost, jednak lehkomyslnost, vždy ale vzdalováni-se od sv. přijímání
nutně následovalo. Stůl Páně zcela osamotněl; 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.

Ošklivé to kacířství bylo tím záhubnější, že se, jako jiné kacířské sbory,
nesoustředilo, nýbrž vyjímaje některých obcí v Nizozemsku, mezi katolíky roztrou
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šené zůstalo, a buď tou neb onou zásadou jinak dobré ihorlivé katolíky, ,ano i bi
skupy otrávilo; a spolu hlavní přípravou k děsné revoluci ve Francii _v minulém
století bylo. Nyní se pedívej v číšle 9. naší „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. Nyni pochopíš, kterak si Pán vším právem stěžoval nad nevděkem
k čisté lásce jeho Božského Srdce; proč běduje nad ledovitostí-a vzdorovitostí, .kte
rou se láska jehovšecky meze překračující, téměř napořád splacuje. Nyni jasně
poznáš tu nevýmluvnou zázračnou, věčnou lásku Srdce Ježíšova, ale také spolu tu
neukrotítelnou nenávist pekla proti úctě téhož nejsvětějšiho Srdce. Jak pak by bylo
možná„aby peklo, které v tom kacířství nejvice jed svůj vychrlila, mohlo lhostejně
.na úctu tu, která právě kacířství to zníčiti mělo, se divati! Úctu nejsvětějšiho
“Srdce Pána Ježíše spisy vydanými nejhlavněji rozšiřovali, zastávali, odporoučeli
kněží z tovaryšstva Ježíšova; fútlá úcta téhož nejsvětějšího 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 i pozoufajícich, ano předchutí rájskýchv 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 to něco důležitého? něco u víře svůj základ majícího? Slyšmež!

Sněmisko Pistojské, sestaveno ze zásad jansenistických, ve'375 článcích necír
kevní své náhledy projevujíc, v článků 62. úctu lásky nejhodnějšího, nejsvětějšího,
Božského Srdce Pána Ježíše se opovážilo nazvati pobožnosti novou, 'bludnou, a nebez
pečnou, a k tomu „cilivšechny ty jedovaté námitky jansenístické 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 í 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 íidei) všecky ty bludné články odsou—
dil a proti bladařům „těmto takto uzavřel: „Věřící klaní se Srdci tomuto, že xjest
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 blíže na prázdné námitky ty. .Dí 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 kříže obětoval, zanechav nám ustanovením nejsvětější
Svátosti Oltářní závdavek své 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 napravilí
ty urážky a to týrání, které božský Spasitel náš za čas svého vezdejšiho putování
vytrpěl, a kterýmž bez přestání vystaven jest v nejsvětější Svátosti Oltářní, an ho
zaslepení a zatvrzelí hříšníci budto nehodné, svatokrádežuě 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 modlařstvím úctu příslušnou nazývají; an kacíři, neznabohové a spustlí katolíci
do chrámu se vloupivše ze svatostánku Svatost tu neskonale bohaprazdnou rukou vy
tahují a bohaspustlýma nohama se opovažují šlapati! -— Ale ke všem-těmto věcem
věřící od ustanovení Svatosti nejsvětější nebyli nikdy lhostejnými; úcta ta jest
s církví svatou nerozlučně sjednocena; církev nebyla by více církví pravou, a po—
něvadž mimo pravou církvi žadná církev býti nemůže, nebylaby tedy žadnou církví,
kdyoy jinak byla smýšlela a věřila. Úcta se jedině na Pána Ježíše vztahuje, a má.
hlavně za účel Pana Ježíše co možná. nejvíce mílovati, tu lásku pobožnostmi jeviti,
jeviti nad jiné tím, že mu náhradu činiti chceme, za ty hrozné bohaspustlosti, jichžto
se bezbožnostrlidska idabelska proti němu dopouštíva. 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 co pravím, tuto neskončenou,
věčnou lásku Pana Ježíše, druhé Božské osoby, obdivují sv; andělé od svého stvo—

ř,cní a klaněli se jí dříve g'nežli zem tato byla stvořena. Úcta ta tedy není novou,nýbrž tou nejstarší! —

Dále se r'ouhavě namítalo, že úcta lasky nejhodnějšího Srdce Pana Ježíše
prý jest úctou bludnou. Nikoli! právě tato namítka jest bludem hiozným! Vždyt
nikdo nevěří, že se úcta vztahuje na vyobrazena Srdce Páně, totéž na tu malbu
aneb látku, z které podobizna zhotovena jest. Takové směšné namítky jsou haneb
ným utrhanímj Všelika úcta vztahuje se na samého Pana Ježíše. Pan Ježíš ale
jest Bůh a spolu pravý člověk. Jako Bůhělověk nás raěil vykoupiti, k tomu vy—
koupení ho pohnula jeho přenesmírná laska. Nebo tak Bůh miloval svět, že Syna
svého jednorozeného dal, aby žadný, 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 nam lidem viditelného božství, svou lásku věčnou
představoval (Jan 1, 14). Představovaním lidského Srdce Pana Ježíše se smyslům
naším představuje neskoněena, nevýmluvná, přenesmírna, věčna, Božská laska našeho
Spasitele, a to více spůsobem nejpřirozenějším a nejupřímnějším. Vždyt pak, když
chceme někomu říci, že ho upřímněJ vroucně milujeme, říkáme, že ho milujeme
srdečně, z celého srdce svého, Ano sam náš Božský mistr tak nám přikazuje:
„Milovati budeš Pana Boha svého z celého srdce svého.“ (Mat. 22, 37). Tímto tedy
spůsobem se ty dva pojmy „láska“ a „srdce“ jako pojmy totožné, jako významy
jedné a té samé věcí považují. Srdce jest smyslný, znázorněný obraz lasky. Před
mětem úcty nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše jest jeho neskončená. laska, pohnutkou
úcty této jest jeho nevýmluvnú láska, účelem této úcty jest opět jen jeho přene
smírna laska. A poněvadž srdce jest obrazem znázorněné lasky-, právě proto na
plátně malovaný obraz Srdce Pána Ježíše, aneb jinak nápodobněný nemůže nic
jiného představiti a nepřepstavuje, nežli znázorněnou jeho věčnou a Božskou lasku.
A poněvadž sv. Jan píše: „Bůh laska jest. V tom se ukázala láska B'oží k nám,
že Syna svého jednorozeného, posla-1 Bůh na svět, abychom živi byli skrze něho.“
(I. Jan. 4, 8—9.) nasleduje, že i ten malovaný obraz Srdce Pana Ježíše jak před
stavuje nam jeho lásku neskonalou, napodobně i samého Pána, Ježíše co Bohočlo
věka nam představuje. Tak církev sVata ném představuje Pana Ježíše na kříži roz—
pjatého, aneb co malé pacholatko v jeslích ležícího, aneb divy a zazraky činícího;
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poněvadž právě tímto- představením pohnutlivé úpomínky v duši naší vzbuditi chce
na všecko to, co Pán Ježíš vtělením, narozením, životem, zázraky a umučením svým
vše pro nás ráčil činiti a vytrpěti, aby nás pobloudilé ovečky na cestu spásy uvedl.
Nápodobně i církev svatá vystavuje na oltářích naších obraz nejsvětějšího Srdce Pána
Ježíše k veřejné úctě, aby nás tím upamatovala na tu přenesmírnou lásku, kterou
nás Pán Ježíš od věčnosti miloval a zároveň aby naši ledovitost a necitlivost roz
nítila, abychom ho vzájemně láskou odměnnou milovali. A to že by mohlo býti
něco bludného? Vždyť. ctíce nejsvětější Srdce Ježíšovo ctíme souhrn všeho působení
jeho vůle, jeho lásky, všech mocností jeho duše. Avšak úcta ta, tělesným Srdcem
Ježíšovým, které všecky ty věci najednou znázorňuje, jakožto nutný do smyslů 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. Ctíce tedy nejsvětější Srdce Pána Ježíše v obraze nastíněné, tím též před
mět samý, jehož znázorňuje, totiž samo Srdce Páně musíme ctíti a ctíme. Avšak
Srdce Pána Ježíše jest souhrn lásky a všech těch výkonů, které Pán Ježíš, co Bůh
člověk pro spásu naši podnikl, všecky tyto výkony ale opět ěiněji 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? inu prý,
že rozeznává,a tím se klaní liternému srdci, a že je nebezpečno říci: „Božské
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 o ubohý lid, aby nebezpečně nerozdrobil osobu Páně! Ubohý lide
křesťansko-katolický! jak za nevzdělaného, jak za sprostého, jak za modlářského tě
drží nepřátelé Kristovi! licoměrným, blisknajícím rozumkováním tě chce o nejutěš
nější, nejkrásnější a nejprospěšnější pobožnost oloupiti! Neskonalou, věčnou lásku
Pána Ježíše si 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, détinným srdcem nějakou nahradu 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 prospěšno! — Vemte
tedy věřícímu lidu víru v Ježíše Krista, aby nebyla mu nebezpečná a obdařte ho
nevěrou, která by jej učinila osvíceným potupitelem kříže Kristova; než podívejme se
na věc samu očima svaté víry. Svatý Tomáš Akvínský, učitel sv. církve, budiž
nám 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
tečného beránka; nebot právě tento skutečný, Krista předobrazující beránek, úctu a
touhu po předobrazovaném beránku Božím po Kristu Pánu, který snímá hříchy světa“
vzbuzoval. To platí právě také o úctě nejsv. Srdce Pána Ježíše. Ctí—lise toto tě
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lesně vyobrazené Srdce, ctíme jeho srdce lidské, úctou tou ale směřujeme přímo
k tomu, co se vyobrazuje, k neskončené a klanění nejhodnější lásce jeho, kterou 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 lid
ském, co sídle tělesného života. A poněvadž božství druhé božské osoby s člověčen
stvím na věky nerozluěitelně 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 bož
ství, a právě proto musí totéž božství i s jeho Srdcem býti sjednoceno. 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 “klanětí se nemůžeme a nesmíme. Avšak Pán Ježíš nebyl ani
jedinkým okamžením pouhým člověkem. Od prvního okamžení klanění nejhodnějšího
vtělení zůstává božství s člověčenstvím na věky nerozlučně sloučeno. Právě tímto
úzkým sjednocením béře jeho člověčenství podíl na úctě jeho božství, tak že vtě
lením Slova Božího jeho člověčenství takřka zbožněno 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 nerozdílně sjed
nocení s božstvím také spolu zároveň jeho člověčenství, následuje, že se ta úcta

' klanění, čili poklony též jeho nejsvětějšímu Srdci musí vzdávati. Nebo všecky před
nosti jeho 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 klanětí 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 mluvili se
o klanění, o úctě nejsvětějšího Srdce Pána Ježíše, tedy úctě jeho člověčenství, 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 osvěněené hlavě. 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, a načisto
kacířské jest chtíti to popírati, jelikož by to bylo bludem nestorianským, osobu Kri
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 Src'ce
Pána Ježíše zavrhl a odsoudil, nýbrž úctu tu slovně potvrdil, a bratrství k uctění
téhož nejsvětějšího Srdce s hojnými sv. odpustky obdařil. Nástupcové jeho Pius VH.
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



slavnost nejsvětějšiho 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“. -—

Achano! 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! —

WWW/\

Apoštolat medlitby 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 Japansku (v Asii) od pohanů, v Italii od revolutionářů, věrných
to dítek tak zvaných svobodných zedníků a v říši Ruské od zaslepených, vlády chti—
vých r.ozkolníků Co se týká pronásledování v Číně a Japansku 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, &.
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 ltalií 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 „lež“;_ 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 neštastných 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
citi ďábelským duchem naskrz prosáklí prapor lži v našem vznešeném městě vůčí
Stolice sv. Petra a ve středu katolické jednoty adpravdy. A oudové subalpínská
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 vzývati, 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 a 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 r'ozlomí a úmysly ne
spravedlivých v m'vec 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 a 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
oloupcna a mučena byti.“

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 utisko-vána. 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 semcništěm 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 &
semeniště rozpustiti a pastýře diecése této násilím od svých věřících odtrhnouti.

Poněvadž ale nám cesta, s těmito věřícími obcovati, zamezeua jest, nechce
me-li je do vězení, vyhnanství a do jiných trestů uvrhnouti, tož jsme se viděli nu
cenými, spis, kterým jsme se o provozování pravomoci v oněch velikých diecésích
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 vyzdviženídiecésí následuje.
Největší ale žalost, otihodní 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 sboru či
shromáždění dodána býti, které je zkoušeti a rozhodovati má, nepřekročují--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 jeho
libovůle provede.

Uvažujte, ctihodní bratří, jak velice zatracení a zavržení hodný jest tento
dekret, vydaný od světské rozkolnické vlády; neb ruší ibožskou 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 rozkolnictví, ano uráží a zavrhuje přirozené právo ohledem
víry a svědomí. ).?': [

Mimo toho jest Varšavská akademie vyzdvižena a ruthenským biskupstvím
Chelemskému a Betienskému hrozí nebezpečenství. Bohužel, že se našel kuěž Waj
sicki, který bez víry, nic nedbaje církevních trestů a censur a neboje 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 naddlžují.

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 lásce a péči o prospěch věci
katolické a taktéž v hluboké k nám oddanosti“ spojilivřnejvřelejší prosby své s našimi
a zároveň s veškerým duchovenstvem Vašímjauvčřícím lidem Boha bez ustání pro
sili a vzývali, aby rozpomenuv se na své milosrdenství odvrátil od nás hněv svůj
a vysvobodil nás a svou sv. církev z těchto nesmírných nebezpečenství, a aby synům
této sv. církve, jež ve všech téměř zemích, především však v Italii, v císarství
Ruském a v králoství Polském tolikerým nebezpečím vystaveni a tolikerými pohro
mami stísněni jsou, aby jim svou všemohoucí pomocí přispěl, je zachoval a posilňo
val ve vyznání jejich katolické víry a spasitelného jůch 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 plnomocné 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_pok_án_í,jim povinného aneb kterému by se jinak dle ob
vyklého spůsobu v církvi sv. pedrobiti měli.*Všechny tytoodpustky a hříchůr' pokut
prominutí a ulehčení, aby i duším věřících v očistci, jez' s Bohem spojeny z tohoto

světa vykročily, na spůsob přímluvy přivlastněny býti mohly, v Pánu p_óvolujerne,
aniž by tomu c'okoli odporného vaditi smělo.

Konečně nečiní _nám nic větší radosti, jako že této příležitosti vroucně pou
žiti můžeme, Vám opět osvědčiti .a"_s'tÝrditinaši svrchovanou blahovůli, 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, jedneho každého z Vás péči odevzdaným.

Dáno v Římě u sv. Petra dne 17. říjnal. P. 1867 v 22. roce našeho
_papežování. Pius Pp. IZ.

Těmito slovy nástupce sv. Petra naznačili jsme dostatečně, jak máme
souditi o nynějších poměrech církve sv. a „comá naše srdce cítiti, totiž _žalostnad
tolikerými urážkami “chotiKristově, 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 vroncné 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 —
_auto nekřesťanské — po epravě či zrušení smlouvy, kterou viditelná hlav'a církve sv..,
papež Pius IX. a mocnář říše rakouské František Josef I. vespolek uzavřeli k hájení
práv svatosvatých církve katolické, což jest toto zrušení záštitu pokojného vyznání víry
sv., rušení stavu manželského co svátosti (manželstvím civilním), odstranění vychování
křesťanského (odtržením školy "odCírkve) &oloupení církve o statky nabyté spůsobem
nejspravedlivějším, což jest to jiného, nežli pronásledování církve katolické v jejich zá
klade'ch, jak to veledůstojní biskupové “vesvých pastýřských listech zřejmě vyslovili?

A h_le,popuzování k činům řečeným můžeme takřka denně v některýčh novinách, zvlášt
_VídeřiskýCh,_čísti, které se v našiěh vlastech bohužel tak četně odbírají a draze platí.

" Proto jakkoli musíme soucit míti' s bratry našimi katolíky v Italii a
v_-Rusku (s těmito ještě více, ante krví jsou nám bližší) a za ně v nedostatku jiné
pomoci aspoň modliti se musíme (což konečně pomoc jest nejvýdatnější); nesmíme
přehlednouti nebezpečenství, jaké v domě vlastním sv. víře a celé společnosti hrozí.
Budeme-li Zájmy církve sv. podpoíova'ti zde, pomůžeme jim prostředně i v jiných
zemích; uzdraví—li se jeden _ou'd,hudou_ i ostatní radostné toho e_učinkyzakoušeti.

Nesmíme však zapomenonti především na nepřátelé sv. víry, které __jetlenkaždý
v sobě nosíme .vášně a náruživosti. Tyto musíme, napřed sobě pedmaniti, tím
musíme takřka zdravé krvi do oudů církve sv. vlíti a pak odstraníme snadno

i ževnější 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 šv. Františka Salesia, kterého jsme si za patrona pro měsíc leden,
zároveň ale i pro celý iok 1868 vyvolili. Povšimnutí hoden jest zvlášt oněm, kteří
povoláiii jsou skutkem veřejným církev sv rozšiřovati a síliti, — kněžím již v práci
a nastávajícím Neboť; on se stal dle příkladu sv. apoštola Pavla všem vším a
přivedl takto celé biskupství kacířské zpět do lůna církve katolické. “
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Duchovní Budíček.

Že prý jste se už tázali, zdali ten hodinář s budíčky již snad neumřel, an
110poslední 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, budto, bývals-li
b'edlivým, 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 bezpochyby jižněkteré blahopřání či jak tomu
říkají gratulace (aspoň od donášeče psaní, od komínářůia 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-Ii aspoň trochu, abys měl od nich
pokoje a abychom spolu mohli si porozprávěti. Neostýchej se .mně, nebudu na tobě
žadati peníze, nejsem tak lakotný a tuší'm, 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 se nicméně vytasím s nějakým účtem a vtom
koncem nemáš nepravdu. Nepředložím ti ale, cos mně dlužen, nýbrž cos samému
Bohu. Ten, milý brachu, je věřitelneústupný a já, co dobrý tvůj přítel, radím
tobě, abys se s ním co nejspíše vyrovnal, sicenebudeš 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 se? — 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 a postěžujeme si trochu; obveselí nás to. Koukni se, koukni, jak pusto
a nepříjemno jest v celém kraji. Čeho jsme se obávali, my zchudobní, přes noc
jest to zde. Ta nemilosrdná, hrubianská macecha, ta nepřítelkyně všeho života,
zima. již nám přišla! — Již asi čtrnáct dní napřed vyslala ta nepříznivá a zá.
vistivá své děvky, které měly celý kraj jí připraviti, aby mohla pak svou vševládu
bez překážky provozovati. Divoká vichřice totiž fičela dnem inocíla strhala všechny
listy stromkům a zběsilou jakousi zpívala píseň v lesích, vývozéch a v komíně,
jakoby to byla pohřební celé té kráse polní. Našla—liještě 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 přihrnnlo se celé hejno škaredých mlh a mračen, které milému
slunku zabraňovaly, krásné paprsky své na zem sesýlati a všechnoobživovati 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—
cecha 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 ještě havrani pokřikují a bědují : „mráz,
mráz“, že jim jejich potravu vzal. Ano i z nás lidí provádí „si tato drzá zima po
směch a dělá to s námi jako ďábel, 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, nakouknoutí, jak na polích našich ř,ádí
aby takto bez překážky své zběsílé dílo prováděti mohla.

Při tom všem ale, nesmí si naříkati naše země, že se jí děje nesprávě;
vždyt ona jest sama vinna tak hrozné podivané. A víš také proč? Vidíš, můj
milý, v_přírodě jest to právě tak jako v domácnosti. Když manžel neb manzelka,

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 zimn'ěji

& ziměji, až konečně mráz a led všechno opanuje a všechny krásné dítky jara aleta usmrcuje.
1111!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 totéž jest i v mnohé duši lidské a když právě ne zcela, za
jisté óástečně 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 vševědo'ucí, ale mnoho pravdy ti povídám, když ti obraz tvého dětínství
asi takto představím. Bylt tg tehda ve tvém srdci nebeskýráj, jako zlato skvělo
se prostou vírou a blahá naděje krášlila je, jako zelený koberec luka. \Veskrz pro
tékal potůček-dětinné bázně Boží a při tomto potůčku růstly všechna kvítka krás
ných ctností, zde něžná íialinka' prostoty, tam tiše zející re'sedka 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, štědioty,
poslušnosti. atd. a opodál vyčnívá lilie nevinnosti. Ve větvích těchto stromků a
v korunách kvítek houpah' 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 a dívají se

2*
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se zalíbením na tu utěšenou zahrádku. 0, vidět jim to na přívětivých tváříeh a
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. Jakpakto
vypada 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 a písek zanechala, ne však jako utěšená
zahrádka. A tam na hoře, odkud dřív Bůh Otec a Matička Boží milostně se dí
vali, jsou černá, strašná mračna. Co pak še 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! ——

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 obyčejného života rozdílného neukazoval. Nic
méně cítil každý, kdo s ním obcoval, jeho křesťanskou dokonalost a _mimovůle 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 a uka
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'krásnéhó 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. Arcit jsou v tomto též mnohé výminky, avšak jsou to jenom vy'minky.
Zvláště na: rodičích "svýFrantiška můžeme poznati, jak' mnoho působí na dítko
šlechetný, křesťansky žijící otec, přede vším 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. HraběSaleský, jak se otec 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 smýf
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šlením, kterým nade všechnu zkaženost tehdejšího věku se povznášel. Jeho chot 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 spásonosna hvězda, štědrost a láska k chudině. Myslíš, milý čtenáři, že ten
krát nemohli lidé ani jinak žíti, nežli mravně a 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 zkaženosti sice již
daleko přivedl a ve mnohých nešlechetnostech naše" předky převýšil, ale v 16. sto
letí, kdy rodičové 'sv. Františka žili, byla zkaženost mezi vznešenými a bohatými,
jak to dějepis dosvědčuje, hrozna. Proto musíme ctnosti rodičů Františkových
tím více obdivovati, čím více měli špatné příklady pred sebou. K tomu třeba ještě
připomenouti, že v kraji Savojském pravě Kalvin své učení rozšiřoval, kterým nej

více bohatým lichotil a pohodlný život sliboval. Tím větší pochvaly žasluhuje život
rozhodně katolický rodiny hraběcí Saleské.

' x Od takových rodičů měl František to štěstí, zrozena býti. Jaké jeho vy
chovaní hned od počátku bylo, jest snadno'uhodnouti. Nesmíme se ale domnívati,
že vychovaní dítek počíti ma' 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 nejhlavnčjší vychovatelkyní jest matka. Jak tento svatý úřad matka sv. Fran
tiška konala,“ukažeme, pedotknouce aspoň něco z jejího života, ke vzdělání našich

.křestanských matek.“ Přihodilo se, že hraběnka Saleská, nedlouho před narozením
Františkovým, přivítati měla vévodkyni Nemoursskou, která. v četném průvodu do
města Annecy přišla. Na prosby vévodkyně a dvou kardinálů, jež ji doprovázeli,
nechal vé'VódaSavoyský roucho sv. Moniky 's krvavým obličejem trpícího Spasitele
ze Chamberypřenésti do Annecy. Při pozření na krvavou tuto pamatku lásky
Božského “Vykupitele cítila se'hiaběnka' Saleská. podivnou něžností a pobožností tak

přemožena, že jako druhdy Arma, 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, matkóu 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 jestazze které bude museti počet klasti.

Dítko přišedše na svět obdržel-'odle 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 návaly hříchu se ochránila. Že tak krásně vlohy již co dítko ukazo
val, *kdož by se divil? Vždyt byli rodičové vesměs ctnostni. Ty dobré vlastnosti
jeho hleděla ale matka co nejbedlivěji pěstovati a ušlechtiti; Celou péči svou věno
vala vychování jeho, nevynechala žadné 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 zahy sam službičky jim prokazovati, ku kterým byl schopen a jim
almužnu podávati. Často mu_přečítala ze svatých a zbožných kněb a připojovala
k tomu poučení, které jeho mladičkému rozumu přiměřená. byla "a vedla jej takto
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p_oznenáhla ale jistě k pobožnosti a lásce křesťanské. Ona. jej napomínala 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 nadpřirbzené veliká mravopočestnost a milá upřímnost.
Udělal—linějakou chybu, jak to u dítek často se stane, chtěl raději kterýkoli trošt
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 a tětiček 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 Rochem'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, auto v Annecy více pro něho
kučení nebylo. Patrno jest z toho, že zbožnost vědám daleko není'_na odpor, ano
že je co nejvice 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
šcni _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.
_ ' Vědělaf. ona dobře, že ve velkém tom městě přemnoho nebezpečenství hrozí

ctnosti jejího synáěka. 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 cestěpotřebné se připravilo a průvodčí co pěstoun pro mladého hraběte se vy
hledal. Ona ho chtělavnapřed 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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lidí 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, opovrženě a tvrdě
nakládati. Takovými .a podobnými'rozmluvami hleděla zbožná matka mladé srdce
svého syna něžnou láskou k Bohu' a 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 ooeluje.
Víš milý čtenáři, jak se dělá ocel? Vezme se to nejlepší železo, rozehřeje

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
rozličně. Slýcbals, jak hledána jest ocel (čili meč z ní) Damascenská; vojín se spo—
léhá na ni, že jej z rukou nepřátel vytrhne a v pošlední hodince svého pozemského
žítí odporučuje jej svým nejdražším přátelům co převzácné dědictví. Církev sv. zde
na zemi jmenuje se církví bojující, protože v ustavičném boji musí státi proti

_svému vlastnímu vzdorovitému tělu, proti světu a konečně i proti ďáblu. 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.)

Prace 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, byt 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 namáhání, dí staré přísloví.

*) Jediné, co Bůh nemiluje ano na nejvýš nenávidí, 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 zášt naproti staví. Jsout to práce, nežli On tu ztracenou ovci na nepří
stupných místech — v trní, v'bahně a ještě horším nalezne a pak, o té něžné
lásky! na Svá svatá iamena klade a ke svému vyvolenému stádci nese! O, kolik
jest to prací od tolika set ano tisíc let! Kde mám začíti, kdyz 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 vyplavuje jistý zkušený kmet, jakobych byl ve vel
kem, mně docela neznámém městě. An tu obdivuje se _velikolepým a nádherným
stavením na překiásněm náměstí stojím, běží podle mne u velikém spěchu člověk,

jenž množství psaní nesl. I táži se ho, kam by běžel? Nad mojí otázkou se za
1azil_a koukaje _namne odvětil: Dobře, že jste nine upozornil, nebt věru sám nevím,
kam jdu; procež chci se vrátiti a zeviubně přeptati, kam to psaní zanésti mám. —
Pln udivení nad takou zpozdilostí hledím za ním. V tom okolo mne jede, ano letí
mladík na překíásném, bujném koni, na něhož 'přetězžká břemena měl naložena. _An_
okolo mne jel, otázal jsem se ho, ploč svého koně tak velice obtížil? Načež on.
vece: Věř mi, ját jsem to učinil za tou příčinou, .aby kůň iychIeji 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 moe i nohy si zlámali, při čemž
ale vesele vjkřikovali a se smáli. I tázal jsem se jich,. _jest-l-i by v celém městě
lepšího vozky dostati nemohli? Načež oni odpověděli mi, že právě tohoto vozku
přede všemi jinými s'obě vyhledali, poněvadž způsob, jakž on jede, rozkošnou krato
chvíli jim působí. Sotva však byli kousek zajeli, an_tu po náměstí velikánský obr
kráěeL.jejž slaboučká ženuška na vláknovité nitce vedla, by jej nepřátelům vydala
hodlajícím usmltiti 110. Na Otázku mou, proč tak slabounké _nitký nepřetihne a
sebe neoswbodí, odvětil s povzdechem nad svou velikou slabotou, že mu nemožno,
tak silných pout přelomiti. — Dále pozoroval jsem, že _zdi městské dokona rozva—
loné byly a město každému nepříteli přístupné An jsem se tomu divil, bylo mi
řečeno, že by to stálo příliš mnoho peněz, kdyby zdi v dobiěm stavu udrženy' býti
měly, a radních pánů že jest sto, mezi nimiž platí zákon, že, co nejmladší z nich

uzavře \ezdy vykonánobýtimusí, být by i všichni ostatní proti. tomu byli. —
Qmízen takovými pošetiloStmi a zp0zdilostmi, odebral jsem sedo hostince, abych
seponěkud oběerstvil. I vidím tu mnoho skvostné oděných a silných služebníků a

služebnic, kdežto hostinský a jeho paní velmi nuz'ně oděni a tak slabí byli, že sotva
3 místa na místo pohybovati se mohli

. Především ale mne zde íozjitřila pošetilost sklepuíka, jenž ta nejvzácnější
a nejdiažší vína na zemi vypouštěl a do hlasitého smíchu se dál, když jsem mu
zabiaňovati 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 diuhému ustoupiti nechtěl, zůstali oba přede dveřmi státi. — P0pošed o něco
dále, spatřil jsem obraz neozdobný teze \šelío souměru křiklavých balev; a
oblaz ten byl vystaven na prodej. Na otázku mo'u 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 z'ablóuditi mohou, pospíchal jsem, abych z tohoto velikého
blázince utekl. Vyšed konečně z města chtěl jsem si volně pooddechnouti. Tu'
spatřím na lozsáhlé louee množství lidí, kteřížto ostré šípy proti slunci vystřeló'ě
vali, chtíce na něm pomstiti se, protože žhavými paprsky úrodu zemskou vypálilo;
vystřelená však šípy padajíce dolů na hlavy jejich těžce je z1anily.— To všecko

naplnilo mne takovým žalem., že jsem z=toho procitnul. .
Dlouho jsem rozmýšlel nad tímto podivným snem, hlédáje 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.
Najednou 'vidím podle sebe mládenbe,'jenž se mne po příčině mě úzkosti tázal. Na
jeho upřímnou otázku vypravoval jsem mu důvěrně, co jSem dříve v temto městě
na ioz'ličných místech' byl viděl, 'a jak se obávám, že bych mezi tolika a tak veli
kými blázny sám o svůj rezum přijíti mohl. Načež on pln laskavostí útěchy mi
dodával řka: „'Budiž bez starosti; to, co si viděl, byl pouhý sen! čehož jsi však

piocituuv ze spánku pochopiti nemohl, chci ti ted ochotně vysvětliti. Onen člověk
s psaními, jehož jsi viděl, jest obrazem takých křestanů, kteřížto slepě světem se

potloukají, aniž vědí, kam jdou, kteřížto o věčném svém povolání nikdy nepřemýšlejí
nemajíce žádnéhocíle pred očima. —- Onen mladistvý jezdec vyznamenává lidi,
kteří duši svou většími a \ětšími hříchy'obtěžují klamně se domnívajíceí,__že, když
svědomí své otupí a umoří, srdci svému uleví, nepomyslíce, že ono přetěžké břemeno
hříchův dusi i tělo až do pekla 'vtlačí. —, Oniuo hoši na voze jsou takoví lidé,
ježto od svůdného světa nechajíce Se omámiti a ošáliti na rány duše své nedbají,
ano z nich'se 'radují. '— Onen obr'vyznamenává lidi, kteří v nepravostecha n'ešle

chetnostech'sešedivělj; hříšná jejich navyklost ukovala jim železná pouta', jichž pře—„
lomiti nikterak nemohou. —'-Lidé, jež jsi v onom hostinci spatřil, jsou pravý Obraz
svět'ákův, kteřížto jedině svému tělu žijí, duši však hladem a bídou hynOuti nechá
vají Zpozdilý onen Sklepník vyznamenává člověka, jenž drahý a tak rychle ubíha—
jí'cí čas beze všeho zisku a užitku promrhává, jen na pozemskost a rozkóše světské
mysle, dobrým spasitelným' napbmínáním se vyhýbaje. 'A abychom také na ty“
přišli, které jsi mimo město ve „předměstí'a pod širým nebem viděl, tedy věz, že
těmi, co uesli'trám, označují se"ctižádostivi, kteřížto po marně cti a' slávě tak nes
mír'uě baží, že raději z nebe vyloučiti se nechají, než aby své ctižádosti i to "nej
menší zadali. ——'Oním malířem, jenž nemotorný obraz ku prodeji vystavil, předsta
vují se ti světáci, kteří ve svém jednání & konání ne dle úsudku svého rozumu'a
svaté víry, nýbrž'dlešpošetilého úsudku světa "se spravují a řídí, pročež i skutkové
jejich oškliví se Bohu a andělům jeho. — Konečně onino, jenž šíleně šípy proti
sluncifvystřelovali, vyznamenávají lidi, kteří se Bohu a svatým jeho rouhají, a sice
proto, že nejde všecko podle jejich vůle a zdání, a poněvadž tělesným svým vášním
svěctižádosti a své lakotě hověti nemohou, jakž“ by chtěli. Tito bezbožní blázni
jsou 'r'ožvztekleni 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-li s ním zahynouti.

Tak daleko staicův sen. —' Není- liž pravda, domníVáš 56, že tě do té neb
oné třídy vřadím a pak notně proklepu? Aicit bude tomu tak a možno se na tebe
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dostane podíl víc než jedné třídy. Abych ti ale hned s nového roku chuti nepo
kazil, uschovám 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 obveselenim '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 ijá 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 řečmise 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 doplním. Kdybych byl malířem, vymaloval bych ti v kalen
dáři hned na letošek a to před číslici 1868 velkého kostlivce : kosou, 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 blížší 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 trhy, jaké ti Oznamuje spolkový
kalendář ve „Škole“, na nichž můžeš si nakoupiti milostí Boží a zaplatiti svých
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 v tomto čísle úryvek _zeživota sv. Františka Salesia uvedli,

vybereme několik jeho průpovědí.
1.Nový rok občanský.0b1ezání Páně. Ježíš Kristus vylil pivní 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, ostatni 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 řečeno, že třeba.,
abys šel_ke správě Boží a ke stolu Páně a na úmysl sv. Otce se modlil asi 5krát
Otčenáš a Zdrávas a 1. Věřím. Tato modlitba jest podmínkou pro každé odpustky
zvlášť, když již více chceš získati.

Průpověd sv. Františka si zapamatuj a často za den o ní přemýšlej.

„Čím jest cukr pro nezralé ovoce, tím jest pravá zbožnost pro život lidský.
Cukr odjímá nemalému ovoci jeho syrovost, zbožnost odjímá trpkostem a radostem
tohoto života všechno skodlivě.“ Hodne 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 živá. 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 povinnéstem jed
noho každého.“ _

4. Sobota, kdo jest údem bratrství sv škapulíře karmelitánského získá plno
mocné odpustky, když po správě Boží chrám karmelitánský aneb, nemožno-li vlastní
farní navštíví. „Chceš-li nastoupiti do opravdy cestu zbožnosti, vyvol si vůdce, ve
ctnosti dobře již upevněného, aby tě vedl a sprovázel. “ Může to býti buď zpovědník
aneb i jiná osoba moudrá, ku které máme důvěra.

5. První neděle v měsíci;p1nomocné odpustky v bratr. sv. růžence pod
známými výminkami.

„Jestit sice obtíž duše vésti, avšak příjemná obtíž podobna obtíži ženců 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.



10; „Čím více den se vyjasňuje, tím zřetelněji ukazuje nám zrcadlo všechnu
š'pinu a jizvy, na obličeji našem; právě tak poznáváme, čím jasněji světlo Ducha sv.
naše svědomí objasnila, všechny hříchy a hříšné náklonnosti své.“ Z toho lehce

_vysvětlitil,1proč velicí svatí velkými hříšníky se nazývali.„Zalíbení na všedních hříších ochromuje sílu ducha, zabraňuje útěchám
Božským,1otevírá 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 povzdechy jsou šípy, střely, kterými Bohu příjemné jemu násilí
činíme a nejspíše vyslvšeni býváme. “

15. Sv. Maura, prvního učenníka sv.Benedikta, protož plnomocné odpustky
pro údy bratrství klanění-se benediktinském a v chrámech benediktinských pro všecky
věřící. „Nechej se rád vřadíti do bratrstev svého bydliště, zvlášť. do těch, kterýchž
zbožné skutky k většímu duchovnímu užitku a spasitelnému povzbuzeníslouží; tím
budeš jakési Bohu milé poslušenství zachovávatif“ Že poslušnost Pánu Bohu milejší
jest jiných obětí, ukázal též na sv. Mauiu, 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 prestřednictvím své zbožné povzdechy k němu posýlatif“ Tedy svaté a
andělé o jejich prostřednictví u Boha prositi.

_ 17 Svátek .sv_.Antonína poustevníka, praotce mnichů a poustevníků. K ži

\otu na oko tak přísnému, avšak ustavičnýrn ob:ováním s Bohem sladkému byl po
hnut slyšením slova Božího. Kdoví, jestli i tebe nechce Bůh tímž spůsobem k velké

svatosti povolati. Protož zapamatuj si: „Slovo Boží přijímej s pobožností, 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 “zní okřáli.“ To právě hodí se pro zítřek, když ke sv. zpo
vědi půjdeš, nebot jest

19. Nejsladčiho Jmeno. Joži! a plnomocné odpustky může dnes a
celý týden každý získati, kdo sv. svátosti přijma zpívané mši sv. přítomen jest.
Že jest 3. neděle měsíce, plnomocné odpustky též v bratrství klanění-se nejsvětější
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 každěmu, jestli totiž srdce
žádné náklonnosti ke hříchu v sobě nechová.“

20. Sv. Fabiana. a Šebestiána, mnohé a velké neplnomocné odpustky ve sv.
škapulíři karmelitánskěm.

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

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

„Velkou chybu činí mnozí, kteří se v jednotlivé ctnosti cvičiti snaží a při
každé příležitosti jakousi svévolí hned ovoce její vynucují. Podobajít se oněm .mu
drcům starověku, kteří bud vždy se smati aneb plakati chtěli.“ Tedy cvič se v jistě
ctnosti a na ostatní nezapomínej a dečkej 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 plnomocně odpustky v III. řádu sv.
Františka a bratrstvu sv. Josefa, pak vícero neplnomocných odpustků. Že je i slav
nost sv. Raimunda z Pennafort,p1nomocné odpustky ve sv. růženciu

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

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, zapíraní touh srdce svého, v pokoře, poslušnosti atp.“

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

plnomocně na dva kterékoli dni; jest-l-is toho ještě neučinil, použiž toho dnes, když

je neděle. „Stěžuj _si_co možno malo na bezpráví tobě učiněné, nebo jest jako jisto,
že kdo mnoho si stěžuje, obyčejně hrešívá. “

' 27. Sv. Jana Zlatoústého, který pro pravdu a neohrožené_jí kazaní mnoho
_ od císarů řeckých muSel snášeti, ano i do vyhnanství vypuzen byl

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

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

29.—„Chceme-li milost Boží do svých srdcí přijmouti, musí tato prázdnabýti vlastní slavychtivosti “
30. „Důstojnosti a cti jsou podobna šafránu, který tím lépe se darí, čím

více bývá. nohama šlapán.“

31 „Láskou a touhou po ctnosti počínáme býti ctnostnými; láskou a touhou
po důstOjnostech počíname býti pokaraní hodni ano hanebníkyf“ .m

_ “* Co do vysvětlení. hlavního úmyslu pro. leden přečti .si pozorně ency
khku sv. Otce, jelikož ma' to jsme sem vtěsnati nemohli.

w— \\“—



dBožskčmSrdci přcíe, imenomitč ale to tomto měííci na ten úmysl:
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úmor! mnhliteh na městr mm;:
Wssemohomt wččný Bože! obětují Stobě mírem; ímé bobtě truth) a mobtitbu me ípoienf e Ježlssem Roi
fiem a roffeml zbožuými a fmatůmi buffemi na nebi i na zrmi ga mffeďo to, co st PúU Ježtš me swem

abn'a pronánebománi

tírhwt [m. na šolrhu a Bapanl'lm uhrátiti ráčil, a w dnessnsorálněbm:

Dcn te cti Bbťwlůsstť

_ o .aa rogmnošení bucýa ícbegapírání— za slullebnč whstupujťct a naftu:
1 DbreaúmŠBúnč, pující bo íIušbo; za wzbuzeUi b'ortimoftoi m 1 farnofti.

2 ím. Makaria, ga obftranění náboženffé Ibofteinofti; za iiftou robinu; za 1 úftam
pouftemnífa, bucbomm; za Uěkolikfnčší; za nemocného ftarfííbo bratra.

3 ím. Senomeft), za (díru fe ím. čiftotč; za žiwč a mrlmé fpquoubt) 1 bratrftma;
panm), aa nčf. ťřeíf. robin; aa ohm_rácenfpoborffení me_3 bud). robinácb.

4 fuj. Tita, aa rosmnoáeni botlimofti we fprámě [bucbomníp za přebftamené
biífupa, _2 duchownlch úftamů; za íbromášbčm nciím. %oiupiteíe.

5 - ím. íeíeefora, xza úměbomříeiffí úctu Bohorodičkh; 3a 1 fněge to neíndai poftag
pap. a mně., rosného; na fpaíiteínť) úmnfl 1 kněze; sa polepssenť 1 iinocba.

6 6m. Tťi “aa obrácení rogfotnbd) Glomanů; gamifionář'e u cizhch núrobů;
Krňlů„ ga obmrdcení ostýchawosti pro wěc frontou a'bobrouf

7 fm. Euciána, ' za obrácení šibů; ga _utmraení 2 bratrů me míře sw.; 3a 1 meími
mučebnífa, ótabnébo fřeífana; ga roztopán'nou oíobu; za cbubéboftnbuiícíbo.

8 ím. Gemeřina, za řčssi rafouífou; za upcmuění 1'ofob1) me fřeíťanífém šimot'u;
řeboInífa, za nčť. farnoítí na Morawč; aa adftupcc mčci fat. na fněmld).

9 fm. Suliúnt) _a' ga manšeIe, aby ímou bůftoinoft upomínnoft poznaíi a jí aemrub
Basilisse, mac., plnili; za 2 fat. robim), obu) rnice o kťeskanskéwzdělčmť fe ítaralt).

10 ím, sBarota, za cirkew ím. mezi Mohamedúnh; 3a 1 fat. robinu; za pieta:
pouíteronffq, šení zlozwhkU není mezi Skowúky a 1151-17.

11 * sw. Hygina, aa rozsslťenť apofítolátu moblitbt) moai Sťowanh; zapněkolik[)or;
. pap. muč., IiteIů; za polcpffení 1 ftubuiípíbo.

12 . ím. %tnoífta, za ímbuiíci mlábeš; za poznání a roafííření úctt) ťneifro. Srdclw
mučebmfa, 913.Jržisse 1; “Barum imarie; za bar oímícení Ducha f_m.2 oíob.

13 fm. Hilaria, ga Němce, abl) prambu bez přebpojatofti bIebaIi; za 3 fat. kučze;
biftupa, za dosaželti míru moai nčfolifa oíobomi.

14 _ ím. %eíiga za tatolfťt) to říffi ruffe'; za obftraně'm' meřeinťyď) poborffení; ga
z mon), fně'ae, 1 $Išoláfa w ciziuč; ga 3 četance ftamu fněšífe'bo.

15 fm. MaUra, za řdb fm. Benedikta, zwťússt m Čechúch a na EDřoramč; za.
opata, robim) m nougi poftameué; ga oíobu wxpofuffenfcb proti čiftotě.

16 ím. Marcelln,x jzcl biskUphxa but-bami fprdmce; ga bar poíluffnofti k robičům
pap. mučeb., 1 tř. panně; za polepffenf bratra opilce.

17 ím. ?lntonia, za řeholním; za tř. panomníft) a ieiid; rábce; aa bat ftdIofti nx
arciotce pouft., učiněných dobrých pťrdsewzelich 1 boríitcli. _

18 fm. Briskh,r aa fřefť.,pann17 a jejich rob'iče' “neb přítomny; za obmracení po:,
panm) a mu:., borffent we sskolúch; ga blmčf fffoíu.
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Den fe cti 23b3mlůfl'tč

19 nciím. Jmčno aa imatébn the; aa cííaře ratnuiftbo;„3a spolky čermcnébofifa:
SCĚÍČ: pul íře 11.313., za pracomuíh) naffí „Sk ol.“y

20 „im.ůabianaa aa třefť. mojim) a za bucbomní fprámu u moiffa; za 1 nebato:
xSebastiana, m., Iífa, tterť) přcbnoft wťrh fat. ngnámá, abnfmébo fmčb. uposlechl

21 ím. Aneškh, ga úftamt) fřefťauífě miloírbnoíti; za 1 fř. tobinu; aa úftam
panna; a muč., mnučomacf pob \vebením ctí). Ěeneblftineť.

22 fm. SIBincentia, aa čefauce ítarou bucbomníbo; za 4 ítubuiící; za fpramebíime
iabna mučeb., uromnání welkčho pohorsseni.

23 Bafnoubení ga robinu cííařífou; aa mariúníťě mam; a brattftma; ga 4 třeíf.
*Banm) Marie, mbomn; na poběfomání za obbmnou miIoít.

24 ím. Ibimotbca, za zdar apofftoíománf mezi Jihoslowmly; ga iiftou nátobní fífoíu;
__ biífupa, muč., ga ameIebcm'zpěwU kostelxtthom 1 famofti

25 Dbróceut xza pníměcpmáui řcmeífnictma; za řebotm'ft) zCech aMorawh, ftu
fw 313mm, hující mimo mIaft; za 1 whchowaci úftam.

26 fm. $0I9farpa za bnmáct chuďé; ga 4 mlabíft; a ieíid) mpcbomatelt; za Iebfovf
biíf., muč, wúzuého mangele; za boftameuf bin—řífffott) pob \vebcm'm 1ř

27 fm. Sana za třeífanífe' tagatcte a učitele; za bar potřebně wýwťdlwnosti 1
Blatouftp, čefanci framu butbomníbo; za chorého učitele.

28 ím. maimuubag aa bar a poíilu DUcha fm. těm, fteří touzť po fiebnocem' ©Io
__ Pennaforl,whz. manítma m círfmi ím. a k tomu pracují; ga (botou ofobu.

29 sw. Franlisska aa úftamt) whchowaci; aa bal: trpělimoíti 1 ofobě; za fřeífanífé
. Seťesia, biít., whchowúUi bítet 2 robin.

30“ [m. Martinh, aa fčeíťanffe' flugebné; za 2 pumu), abt) ieiid) fpafitetm') úmbíl
panm) a muč., se wyplnil; aa oíobu w blťzké pťťležitosti fe břícbn.

31 fm. *Betra No aa u'tiífomané řábt) fatoliďě m ťsssi ruské; za w Púnu sesnulč
Iaífa, ;afí. -ř., oubt) apofftolátu a bratrítma nejíw. Srdce Púna Sešíffe.

Modlitba.
Božfké Srdce Ježtsse! skrze nepnftmrněně ©rbce Marie PaUUy obětují

Tobč wssecky modlitby, práce a utrpení toboto tme spolU se wssemi úmysly,

rue fterbd) fe uítamičně na oltáři obětuješ. Dbgmíáfftě obětují Ti je ga 11ch

bratry ta! trmamě pronúfíebomané ro ftajiuád'; poíffóď; :: ctíařítmt Sapaníťe'lft.
D Srdce UekoUečUčIóíft; bobně, uběí jim útěcbt) nejfíabíít a tuitofti tě nej

mocnějíft, jim, ttěřt pro Ton měc fnáfft boje tab trapně. utrať buě jejich
zkoufsky a učiň, obr; wssechno omoce iejicb fbtraíi, abl) jejiď; tam pro ctrkew

fm. byla femenem nómbcb hitů a pm ně farm; zárUkoU slúwy nehynoucí. 21men._
*Břeííabtě Srdce 513mm) Marie bubiš mou fpůfou!

Swatý Michaeli, atcbanběíi, fmatt Eyrille a Merhode, otobuite za nás!
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Apoštolatu modlitby so přivtělili:
Bratrstvo sv._růžence Panny Marie ve Mčelích, v arcidiecési Pražské.
Fara Rakvice, v_-diecési Brněnské.

Fara a bratrstvo sv; růžence Tršické, v arcidiecesi Olomucké;

Pokladnico pro sv. Otcei

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

Jistá. služebná. z Piahy . . . . -. . . ., . . . 3 „ -— „
Nejmenovaný . .' .—' „ 40 „

Nejmenovaný s heslem: „Gott lasse ihn lange regieien“ _
(Bůh nechejž jej dlouho panovati) , - 1., „' — „

, Jiný s heslem: „0 Paul a Panno nepoškvrněna Maria, .t '
zachraň nás hyneme“ . . _ .„_:2Í_„ — „
' ' “ Z faino'sti D'erflandské . . . . ._“_. . . , . __1'1 "„ _— „

, _ „ , Mčelské_vČechách ' ' . 5, _ „

Úhrnem . . . . . 7,12gzl. 40 kr.

WWW/\W

Listárna. r_edakce._ _„_ _

P. T. —nn v Bud.. :-Ž'eť př'edce jednou! Na -všechny"fty laskav

otázky: Bohu díky „ano“. _Namáčívá se ale u Vás pro přátele péro_ za 3»_.__let:toliko jednou? —.
Vršavskýa Vašnostino pro„ Školu“ docela vhodné přišlo._mitenkiáte ne

;vliodně,an pozdě, jak jste se sám domníval. Nemate-li ničeho na proti, . uschov
se pro letošek. Račte slib svůj splniti a doufam, že sobě vzájemně se zachováme.

P. T. P. Fr K—n ve _Ve'_-.lÚj: _vz'ceoersa to neplatí, leč že by to hra

trstvo bylo apoštolatu modlitby přivtěleno a jednotlivci v seznamu jeho zapsaní.
Fr. Chrom— v Bl.: Díky Sidečné za z'piávu; pište opět brzo.

: P. T. F.i Čer—k v N. V.: Raduji _se s Vámi, avšak! — v; bázni,

_stiachu atd.! budíček bude opět buditi? Z věcně loterie vybral jsem ze se1_ie1235
č. 24; výhry budou oznámeny příště.

P. ."P. V. R-__—řv S.: 3 výtiskyl.1oč.bjly Zapiaveuy,4. byl posla
nedorozumě'n , auto na poštov. poukázce ročník nebyl udau'; vynaložte s ním, jal
lib'o, 11; iočníku bude přichází.—tido S,.toliko 1. výt. až na další zprávy. ' " ,-_,.
'. < -' —P;.T. D—l v 0.: Druhá. prace v č. 2.; co jsem dlužen? Piš mi. ,

P. T. P. Fr. E_n v Dř.: Tentokrát cestou to_.uto Sidečné díky! „Škole
se vede Bohu díky dobře, a bude snad ještě líp, co do účastenství; s nabídnutýr

jsem úplně srozuměn a očekávám tedy s radostí ode _dneška, Štastný nový rok!WW—
Tiskem národní kněhtiskámy Jozefa Šnaidra v Brně.



Second
Božského Srdce Páně.

RočníkIll. Únor 1869. Číslo2.

Zahrádka Ježíšova.
Čtvero v přírodě se časů střídá: A když který kvítek počne zráti,

Vesna, léto, jeseň a pak zima. Zahradník jej pilně prohlíží;
Brzy květe všecko, brzy dřímá; At se žádný červ mu neblíží,

Jak Bůh v moudrosti své napovídá. Ani oka s něho neodvrátí.
A tu oko tvoje kvítka vídá, Mnohdy arcit dobu květu zkrátí;

Každé jak své místo zaujímá, Nebot zákony ho nevíží.
'A jak dobu svého květu třímá. Žádné snahy sobě netíží,

Jedno druhé k píli napobídá. Když pak počne z kvítků sklizeň bráti.
A to život lidský zobrazuje, A ta ovoc dobré skutky tvoje,

Čtvero rozličných dob ukazuje, Jichžto sebe menší nezahyne;
Každého též zračí věku cnosti. Na spravedlivou vše váhu splyne.

Jinak v dětství, jinak ve mladosti, Hled si duši čnostmi poozdobit,
Jinak v mužském věku cuost se tváří, Aby's mohl zásluh sobě dobyt,

Až pak na věčnost se stroji v stáří. Odměnu by's z věčného bral zdroje.

Únor. — Led a sníh taje.
„A dám vám srdce nové, a ducha nového po
ložírn uprostřed vás; &.odejmu srdce kamenné
z těla vašeho a dám vam srdce masité.

(Ezech. 36, 26.)

+ Letoší zima má tak podivné vlastnosti, že člověk ani neví, na čem je:
má to jméno zimy, musí se též topiti, tepleji šatiti, málo výdělku — —; ale nikdo
sněhu ani ledu (aspoň u nás, kde a kdy to píši .— 2. ledna). Sníh nám sotva uká—
zal, jak by to mohlo s ním vypadati, hned ale na to jako šašek zmizel a zanechal
nám až do této chvíle bláto, břečku a vodu. Jestli věci podobně stojí i na Krko
noších a za Tatrami, kde „Škola“ též svých čtenářů čítá, pak 'asi jednohlasně bu
dou protestovat proti nápisu: „Led a sníh taje,“ an ledu a sněhu této zimy ani
nebylo. Dobře máte, lidičky, že si toho všímáte; mohu vás ale lehce utišiti, když
vás ubezpečím, že ten sníh a led před okny na návsi ani jsem nemínil, aniž, jak
jsem v poslední své návštěvě vám řekl, zahrádku nějakou hmotnou. Měl jsem sice před
lety státi se též sedlákem a zahradníkem, jak vy si to představujete -— tak to
chtěla matka -—; Pán Bůh však ustanovil to jinak a vykázal mně orbu a okopa
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vání a pěstování — srdcí lidských. Tedy již víte, příteli, kam mířím. Ostatně
jsem toho přesvědčení, že letoší zima -— ta blativa, mlhavá, zamazaná bez radostí
a půvabů jiných zim — pravým je obrazem mnohých křesťanů, vždy 99ti ve stu;

. oni jsou křesťané katoličtí, jak to farní matrika o nich svědčí. Když ale s tako
vým k. p. helvet neb kalvíu do řeči se pustí, domnívá se, že mluví opět s helve
tem neb kalvínem —- tak zná onen katolík církev svou protřepati! —; když má
žid s ním nějaký kšaft, tu mrzutě dosvědčuje, že ten člověk je truc žida; když svo
bodomyslník nějaký, totiž materialista neb neznaboh u džbánku s ním se sejde,
poznávají se brzo co bratříčci a věčně si připíjejí přátelství ; — slovem tací lidé
mají vlastnosti všech jinověrců a nevčrců, jmeno však katolíka. Oni nejsou (abych
to podobenství o zimě vypověděl) ani tepli ani studeni, za nepřátely církve katol.
zřejmě je prohlásiti člověk se ostýchá, musí se ale vždy na pozoru míti před nimi.
Nezdají se ani tak horoucí, obcnješ-li však s nimi, třeba se mnohým rozprávkám
vyhýbati, jako kaluži, sic se postříkáš a pomažeš, že pak nebude konce cídění. Když
se alev obci, neb ve větších shromážděních veřejně vyjednává o věcech na prosto
katolických, o kterých mluviti vlastně jen opravdovým katolíkům přísluší — zejmena
duchovenstvu —, myslíš,že onino katolíci s vlastnostmi všech jinověrců mlčí? Ba
nejméně! I tu gryntají a sliní zbožné starobylé obyčeje, vychvalují naproti tomu
nyní řádící zlozvyky co něco ku vzdělaní (!) časovému, k obveselení, a lidskosti (!)
přiměřeného, uvádějí své návrhy co moudrostŠalomounovu ubezpečováním: „i já ka
tolíkem!“ — Takoví lidé nosí i v největším vedru kůru ledovitou kolem srdce.
Nevím co bych'za to dal, kdyby se přiblížili plamennému Srdci Ježíšovu a jeho
lásky žárem ledovitost jejich roztála. Lehčeji však stane se ze Šavla Pavel a z
Magdaleny sv. Máří, nežli z farisea učedník Kristův. Ostatně ale, Pánu Bohu není
nic nemožného, a modlitbě pokorné a stálé není taktéž nic nemožného.

Mnoho jiných lidí je ale ještě, vgjejichž srdcích to nevypadá o mnoho te
pleji, ledu a sněhu tam hejno! Nemyslíš, milý 'čteuáři? I jdi, jdi! — nepřetvařuj
se tak, však já tě dobře znám. — Plamen Božské lásky chce nás v každém oka
mžení obehřáti a Svým světlem osvítiti. Nezpečuj se, nevzdoruj, ale otevři své sr
dečko a nechej si je rozehřátí láskou Boží, a uzříš pak celé divy v něm. 'l'o tvé
srdce musí se proměnit, neb, jak Hospodin u proroka Ezechiela řekl, to tvé jako
kámen tvrdé a tedy nepřirozené srdce musí změknout, jak má býti podlé Božího ——
Slyšíš, půjč mi trochu svého srdce, já je v běhu tohoto měsíce postavím několikrát
před Srdce Ježíšovo, aby do něho ty ohřávající a osvěcující. paprsky lásky Boží ze.
svitly.*) Pravdivét je slovo sv. Bonaventury: „Tvé rány, o Ježíši! jsou ohni—
vé šípy, které kamenná srdce pronikajíadušeledovaté rozplynují.“

Pozoruješ tam na obrazu**) nejsvětějšího Srdce věnec z trní? — Kdysi
nesl Pán bolestnou tu korunu na své hlavě, a ostny trnů zabodly se hluboko do
jeho svatého čela a spánků. Nyní ale ovil kdosi trny kolem jeho srdce a “v tento
nejútlejší díl je vtlačil. O běda! ach běda! — Bodnutí jehlou do prstu bolí tě a
vynucuje slze z očí. Hlava je ale mnohem citlivější a kdyby tě nyní někdo jenom
jednou bodnul do čela a jehlu do mozku vrazil, tak že by druhý konec až spánky
projel, — již samo pomýšlení na to stahuje krev k srdci; jak ale, kdyby pak tvé
vlastní dítko, aneb bratr ze dveří vyskočil a tobě deset, neb dvanáct ran do srdce

*) Dle Sandbote cl. hl. H. J.“ 3, 2.
") Viz čís. I.
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zasadil, — není-liž pravd-a, ty bys vzkřikl bolestí a uleknutím více ještě proto, že ti
to tvé dítko neb bratr učinil, než pro ty rány ? -— O! nevděk bolí, bolí více duši
nežli trny tělu nebo srdci. -— A takovou bolest duše a srdce učinils, jak mnoho od
tebe to záviselo, ty čtenáři, svému Spasiteli a Pánu častěji, — snad teprv dnes
zas, a snad před hodinou. Chceš vědět, kdy aneb kterak? — Jedenkrát se ukázal
náš Pán své služebníci blah. Margaretě Alacoque v postavě bídné a smutné. Jeho
Srdce bylo kolem do kola plno trní a bolaček a krve, že ouzko bylo, na něj patřiti. Tu
pravil Spasitel, že ty rány a body mu učinily některé řeholnice hříchy své lenosti.
„Viz, pravil, viz ty rány, které mému Srdci zasazeny byly od některých mých vy
volených. Ostatní lidé uspokojují se, mé tělo bíti; tyto ale obracují se na Srdce,
které nikdy nepřestalo je milovati.“ — Slyšíš tento žal lásky? -— Netýká se tebe?
Nemáš žádného dobrovolného všedního hříchu na svém svědomí? A jestli jen jeden
máš a jej ještě miluješ a opět spách ati hodláš, 6, pak bodá tvá nevděčnost
ustavičně do Božského Srdce, jako ostrý trn. A ty to můžeš s chladnou krví či
niti? Pak dej pozor! Pán ukončil svou rozmluvu se svou služebnicí těmito slovy:
„Má láska ustoupí konečně mému hněvu, aby ony vysokomyslné, k zemi upoutané
duše potrestal, které mne odstrkují a to milují, co mi je odporným.“ —

Na jedné straně Srdce Ježíšova vidíš širokou, hlubokou ránu. To učinilo
kopí na velký pátek! Ale tato rána nebolela více Spasitele; on byl již mrtev na,
kříži, když ji dostal. Avšak jinou ránu mu zasadili, ta šla hlouběji až do duše, a
ta mu působila hrozných bolestí. A tuto ránu činí mu hřích smrtelný, a tys mu
ji obnovil, kdykolis těžce zhřešil. Řekni, ty křestane! co pak ti náš milý Spasitel
zlého učinil, že s ním tak ukrutně nakládáš? Dej odpověd! Ošidil tě? Zapálil
tvůj dům? aneb ukradl ti peníze, neb jmění tvé? Či zabil tvého otce, neb pokou—
šel se o tvé bezživotí? Pověz, proč jsi jej tak odstrkoval, jím epovrhoval a jeho
smrt tak ukrutně obnovil? ——Že radostí nebeských opustil, a k tobě do údolí
této bídy se sklonil, aby tě uzdravil a vysvobodil; že pro tebe hlad a žízeň trpěl
a parno snášel; že v chudobě, bídě a trampotě pro tebe a tvou duši umřel, — je
to nějaký zločin? Jest to nespráví, že jeho Srdce plamenem lásky pro tebe hoří?
Mrzí a uráží tě to, že ten velký, milosrdný Bůh tebe nuzáka miluje a spasiti chce?

-— A takovou lásku splácíš tím, že jeho Srdci a milosrdné duši pozňov 'smrtelnou
ránu zasazuješ? A na tuto ránu, můžeš se ještě tak lhostejně dívati? Nuž, :řekni
mně, jest v tvém srdci vůbec ještě lidského pocitu? -— Dítky mohou býti za ži
vobytí rodičů proti nim zly a hruby; když ale jejich zloba rodičům srdce zlomila a
pod drn depravila, pak jimi line obyčejně svědomí, zhrozují se svého činu a častěji
se již přihodilo, že lítostí nad tím polo zbláznily aneb si zoufalý.

Ve Francouzsku žil jednou mladý hrabě z Anjou se svým stařičkým otcem
ve stálé rozepři, až jej konečně ve hněvu zavraždil. Tu se otevřely nezdáruému
dítku oěi! dnem i nocí ryl domnívaje se, že by měl hrob svými nehty odhrabati,
aby ještě jednou otce uzřel a jedinké dobré slovíčko od něho uslyšel. V úzkosti a
hryzoucí své trýzní utekl synáček z krajiry, i cestoval do Jerusalema, aby tam ne
smírného hříchu svého pykal. Dva služeb líci museli ho doprovázeti a pod přísahou
jemu slíbiti, že všechno učiní, co by jim naporučil. Když pak na blízko svatého
hrobu přišli, rozkázal jednomu z oněch sluhův, aby mu okolo krku provaz zavěsil,
a jej tak vlekl až ke hrobu Spasitelovu; druhému ale naporučil, aby ho tak dlouho
pruty mrskal, až by pozbyl sil a k zemi sklesnul. Sluha uposlechna bičoval jej,
ovšem velmi mírně. Za. bičování ale volal mladý pán neustále: „Otčel zhřešil jsem!

31:
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jáf. jsem zavraždil toho, jenž mne zplodil! O, nikdjr nemůže nešlechetnost moje od
puštěna býtil“ ——A rozjímaje slova: „Otčc,“ a „zhřešil jsem,“ sklesnuv ležel v
rukou svého věrného služebníka. Jediná tato myšlenka tížila jako skála srdce jeho,
zkormoutila ho a zbavila vědomí. — A on přece jen svého otce zavraždil!

Když ale ty, křestane, těžce jsi zhřešil, pak jsi zasadil svému pánu a Bohu
smrtelnou ránu, a on tebe přec tisíckrát více miloval, nežli otec a matka; a ty ne
cítíš žádného zármutku a bolu v nitru svém nad takou nešlechetností? —- Postav

tedy blíže srdce své ku Srdci Pána Ježíše a rozjímej vroucněji utrpení jeho, až se
nitro tvé rozehřeje. Pohledni tam na ten kříž v plamenu, na kříž hluboce do Srdce
vnořený. Víš-li, co to znamená? — Pán sám jednou pravil ke blahoslavené Mar
garetě, že nesmírná láska jeho Srdce k lidem původem byla všech jeho utrpení, a
že od prvního okamžiku jeho vtělení tato muka jej doprovázela, a že kříž v jeho
Srdci takměř zasazen byl. V této ochotě ku trpění objevila se jeho láska k tobě
zřejměji, nežli utrpením samým.

Došlo li to tak daleko s tebou, že na ohni lásky Božského Srdce prolomil
se led tvého srdce, a sněžka tvéivypínavosti nad zákony Boží se rozpustila, a půda
obměkčila lítostí a skroušeností, pak to půjde samo sebou, jako se před několika
lety stalo jednomu synáčkovi v údolí Pusterském. Syn šel s otcem svým v neděli
ráno na hon kamzikův. Když přišli na horu, uzřeli stádo kamzíků; iodešli od sebe
a každý postavil se na čekanou, až by kamzíkové zde neb onde ku dostřelení se
přiblížili. Po chvíli zašustlo něco na blízku Syna; on tam pohlédne, a pozoruje,
že u houští něco se pohybuje, namíří a vystřelí. Tu ozve se výkřik jako člověka;
syn přiskočí, a hle! tu leží otec na zemi, i praví jen ještě slabým hlasem: „Hochu,
dobře's treíil!“ ——Brzy na to skonal; koule mu šla skrz srdce. ——Můžeš si po
mysliti, jak asi chudáčkovi synovi na mysli bylo při pohledu tomto, a jak plakal a
naříkal. Tak ho to mučilo, že, aby aspoň nějaké úlevy naleznul, ještě téhož dne k
úřadu šel, sám se udal a vyložil, co se bylo událo. A tak, pravím, povede se i
tobě, jakmile lítost do srdce tvého zavítá. Nedá ti to pokoje v nitru, až půjdeš k
úřadu, jaký Bůh tobě v hrdelních záležitostech proti jeho velebnosti ustanovil, a až
sám udání učiníš o svých činech & nečinech na místě soudném; chci říci, donutí tě
to z nitru ke svaté zpovědi.

Čta toto, já již to vidím — počíná ti býti jaksi nevolno a ústa se ti ra
tahují k zývání; a leží ti na jazyku jakési ale a odmluva, že je to tak nepohodlno
a tak těžko, a že se tak ostýcháš, a že, a že kdo ví ——— Já ale ti pozlehka
klepu na rameno a pravím: „Aj co! ty malé dítě. Když jsi se neostýchal hřcšiti,
(o bylo zlé, pak se nemusíš ostýchati sc vyzpovídati, co věc je dobrá; a když ti
.cbylo nepohodlno, tak dlouho v duševném mrazu a zimě žíti, tu ti nemá ani ne

pohodlno býti, opět jednou jaro dostati. A pak, jak to stojí 5 obděláním naší za—
hrádky? řekni to bez obalu, jak s tím míníš? Nechceš-li, -— inu ano, s Pánem
Bohem, pak tě nechci déle obtéžovati a řeknu „mějte se dobře“ a půjdu po svých
Cceš-li ale, pak vidíš, ty milé srdečko, pak musíš nevyhnutelně ten neřád a tu ne
plechu (jak jsem ti již posledníkráte ukázal) ze srdce svého vyhrabati a ty jedovaté
byliny a plevele a ty staré, hluboko vrostlé stromy napředi s kořeny a pněmi lnu
síš vytrhnouti a vylioditi a půdu zkypřeti a tak místa učiniti ušlechtilému semenu
a pro novou zahrádku. To ale se lítostí samou ještě nedocílí, to se může toliko
zpovědí státi. Uznávám sice, že kdybys sám měl strom po stromu rubati a smr
telný hřích jeden po druhém vytrhovati, a ty nesčíslné kopřivy a šípky všedních
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hříchů vlastní rukou makati a pleti, že by nebyla žádná malá práce, ba pro tebe
pravá nemožnost. Ale tu hled, tuto obrovskou práci ponechal si pan zahradník sám
pro sebe. Ty máš ve sv. zpovědi toliko udati, co ve-tvém srdci divokého a zlého
narostlo a nyní má vyvrhnuto býti; on pak posýlá svého kněze a dává mu sílu a
zázračnou moc, že pozdviženou, svěcenou rukou a znamením kříže a jediným slovíč
kem: „absolvo to“, jako obrovským božským máchnutím, jednou ranou všechno hříšné
potlačí a v okamžení ze země tvého srdce vyhodí. O těžkostech nemůže zde tedy
ani žádné řeči býti, když jen vůle nechybí.

Tys měl ale ještě jedno „kdo ví“ na jazyku; založil bych se, že ohledně
pana zahradníka; pravda že? zdali totiž on ještě chuti bude míti, tobě pomáhati,
když jsi jej již několikrát tak vzdorovitě odpravil! Ba ovšem, zasloužils to sice
již dávno, aby tě tvé bídě samého zanachal; ale z toho měl bys sice ty bídu, on
však neměl by ničeho ze své zahrádky. Tato zahradka je tvé srdce, a tvé srdce při
náleží skrze stvoření a po právu jemu, a on je půdou, kterou si tolikerou prací
koupil, obtíží vzdělal, vlastní krví pohnojil, svými milostmi posázel a co krásnou
zahradu uspořádal, a proto není mu to lhostejno, jak to s tebou vypadá; on má k
tobě srdce zahradníka. Srdce zahradníka ale lpí s láskou a radostí na svých
kvítkácli, a když na jaře símě vschází a v letě všechno tak krásně stojí, vzrůstá,
a květe a líbě voní, pak jest ono srdce tak čilé a veselé, i mluví a baví se s kvě—
tinami, jakoby 'měly uši a rozum, a přináší jim každodenně před východem a po
západu slunce nápoje a strojí zemi a hnůj k pochoutce. A když hmyz se vloudí
aneb krtek půdu podrývá, aneb chroust do květu rýpá, aneb koukol vzchází, tu za
hradník v nevoli vytrhne plevel a usmrtí brouka a chytne krtka. A když v parný
den letní černé mraky vystupují, a když strašlivý víchor burácí a kvítka k zemi
shýbá, a pak kroupy a lijavec větvičky láme, proutky trhá, květy roztlouká a na
rozrytou zemi hází, ach, pak stojí chudičký zahradník pln zármutku, a bolí ho to,
vida svou radost najednou zničenou. — Avšak příštího dne přec začíná opět obva
zovati, čistiti a pomáhati, kde se pomoci dá. Vždyť jest to jeho zahrádka a on
jest zahradník! 

Nuže, viz milá křesťanská duše! když obyčejný člověk, jakým takový za
hradník jest, o nerozumná kvítka tak se stará, jak musí býti Pánu Ježíši u srdce,
když pohlédne na tvoji rozumnou duši, na svou zahrádku, a když ji od hříchu a oC
ďábla tak zpustošenou a zničenou viděti musí? Jak to musí útrpnost jeho budit
a jej nutkati, aby pomohl, seč může? — Čili nesestoupil proto s nebo, aby hřích
odňal? Nestal-li se proto chudým a ležel v jesličkách, aby fohnutó květinky na
něm opět pozdvihnouti se mohly? — Přišlo mi to vhod, že mluvím o jesličkách.
Tam v jeskyni u Bethlema stály; a tam v jeskyni klečíval svatý Jeroným a roz—
mlouval s milým nemluvňátkem v duchu říkaje: „Ach, Pane Ježíši, jak se třesoš
pro mou duši. Jak pak to mohu odplatiti?“ -— Tu pravilo dítko: „Ničeho nežá
dám, než: Sláva budiž Bohu na výsosti! To sobě zalib!“ Načež Jeroným: „Musím
ti něco dáti, milé děťátko! Chci ti dáti všechny své peníze!“ Dítko odvětilo; „Vždyť
pak nebe i země má jsou, nepotřebuji ničeho; dej to chudým lidem a já to přijmu,
jako bys to mně byl dal.“ Na to pravil sv. Jeroným: „Rád to nčiním, milé dě—
ťátko, avšak musím také tobě něco dáti; jinak nebude srdce mé upokojeno.“ A na
to odpověděl milý Ježíšek: „Chci tobě říci, co mně dáti máš: dej sem svoje hří
chy, své zlé svědomí a své za-traceníl“ — I tázal se světec: „Co s tím po
číti hodláš?“ — A děťátko odvětilo: „Chci to vzíti na svá ramena, na Golgothu



nésti a na kříž přibiti. Tot má býti můj vznešený skutek, že tvé hříchy vzíti, tvé
nepokojné svědomí upokojiti, tvé zatraccní zmařiti chcil“ — „I plakal jsem,“ vy—
pravuje sv. Jeroným, „plakal jsem pohnutím a pravil jsem: „Nuže vezmi, milé
děťátko, vezmi, co mého jest, a dej mi, co tvé jest; tak mi bude spomoženo k ži—
votu věčnému!“

Viz, jak ochoten jest milý Spasitel, pomoci tobě, abys neřád ze srdce svého
odstranil. Největší pro něho radost jest, když může hříchy snímati. Pročež jdi, o
křestane! jdi a učiň dle sv. Jeronýma, odhod a.vyvoz shnilou slámu a plevel ze
srdce svého. Vždyt nevíš, co s tím počíti; a nevzdáš-li se toho a nenecháš-li jich
také zahradníka odstraniti, pak se ti jednou vzejmou v plamenu strašně na duši.
Pročež dej je beránku Božímu; obdržíš za to opět jednou dobré svědomí, a pak může
obdělávání zahrady pokračovati, jinak ale nemůže ani počneuti. A proto radím tobě,
abys v tomto měsíci především často duši svou Srdci Páně představil, a v rozjímání
jeho lásky do srdce svého svítiti nechal, až by se lítostí obměkčilo. Pak bys mohl
za druhé, asi ku konci měsíce, upřímnou svatou zpověd vykonati. Neškodilo by snad,
kdyby to byla zpověd z celého života; možná že ti bez toho ode dávna na svědomí
vězí nějaká kostka píchající tebe, která dříve neb později nebezpečnou zapáleninu
uzpůsobí, nebude-li vykašlána a vyvržena. A těch muk byl bys pak zbaven.

Avšak neoddaluj s touto zpovědí, nýbrž vykonej ji ještě v tomto měsíci, a
nemysli si: však se to může státi o velikonoci. Budeš-li o velikonoci na živě, mů
žeš opět jíti, ——má-li to právě býti o velikonoci. Avšak možná, milý křestane, že
neuzřiš více velikénoci; možná, že toto číslo Školy Božského Srdce Páně, jež čteš,
poslední jest, an snad do jiné školy, .do hrobu, jíti musíš. I možná, že to poslední
jest upomínka a prosba pana zahradníka o upravení jeho zahrady, srdce tvého. Kdy
bys však mne uposlechnouti nechtěl, a kdyby ono možná a snad v jistotu a sku
tečnost proměnilo se,“co pak počneš, co potom?

Leta 1851, vypravuje Msgr. Segur v jednom spise, byl jeden učedník u
prvního svatého přijímání. Při tom učinil jedno ale pevné předsevzetí: „Kdybych
do hříchu smrtelného upadnul, chci téhož ještě dne vyzpovídati se, dříve nežli se
uložím.“ — Toto neštěstí potkalo ho po několika měsících. Z počátku pravil k sobě:
„Chci se za několik dní vyzpovídati.“ Avšak tu mu napadlo ono předsevzetí, a
cosi mu pravilo: „Učiň, co's přislíbil, vyzpovidej se ihned!“ — Ještě otálel chvíli.
V tomto vniterném boji padnul na kolena a modlil se Zdrávas Maria. Modlitba
jest spása duší. I vstal a dal se na cestu ke zpovědi. Na zpáteční cestě potkala
jej žena, tázajíc se, odkud přichází. Ont jí vše vypravoval s rad0stí ve tváři, a
pravil, že teď v pokoji spáti bude, an opět dosáhnul milosti Boží. — Jeho matka
měla zvyk, že v neděli ho déle než jindy spáti nechala. Jak obyčejně budila jej
teprv o 7 hodinách, klepajíc na dveře jeho komůrky a volajíc naň. Po čtvrti ho
dině spal Pavel jestě. Matka volala znova, a plna nepokoje, ana žádné odpovědi
neobdržela, vstoupila do světnice. „Nuže ospalče! bude hned půl osmé, nestydíš se?
I přiblížila se k synovi; tent zůstal bez pohnutí, ona sahá po jeho ruce, a ta jest
studená. Uleknuta pohlíží blíže, a zkřiknouc upadla k zemi bez vědomí. Pavel za
noci umřel. —

Nemohlo-li by tobě, smrtelný a křehký člověče, před velikou nocí něco po
dobného ze přihoditi? Neníliž pravda, pak bys byl rád, kdybys mne uposlechnul?
Stane-li se to, nevím, ale ty také ne; pro každý pád ale chci tobě ještě poslední
radu dáti, která již jednou jistého hříšníka uspokojila. Zbožný kněz, Gerlach Petrí
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se nazýval, dal radu jednomu člověku, který jižjiž umíral. Poradil mu, aby učinil
spravedlivou závět, kterouž mu rozvrlmul a předložil, a chudáček nemocný podepsal
ji._Rozvrh závěti zněl: „Ve jmenu nejsvětější Trojice & pod křížem na Golgotě od
kazuji všechny své hříchy upřímné lítosti a kajicnosti; ——smyslné žádosti a každou
užitou hříšnou radost odkazuji opovržení; -— pláč svatých slz roněných pro ztra
cenou nevinOSt svým očím; — touhu po spáse milosti svému srdci; — zbožná roz
jímání slávy nebeské svému rozumu; — svou celou bytost beránku Božímu, jenž
snímá hříchy světa.“ *

Tento vzorec předkládám též tobě, milá duše, ku podpisu. Vykonals-li ku
konci tohoto měsíce svatou zpověď, pak se postav pod obraz sv. kříže, jako by to
bylo posledníkrátc ve tvém životě, a tu podepiš tuto závěť; nemusí to býti inkou
stem a pérem, učinit to před Bohem také rovně pevná, opravdivá vůle a předse
vzetí. Tvůj sv. anděl strážce může býti notářem. A poněvadž platná závět též
opatřena býti musí úřadní pečetí, v tomto pádu ale Bůh jiného kolku neuzná leč
Božský, proto pros často Boha, aby tento odkaz svou milostí potvrdil a zpečetil.
Naleznul jsem v jedné knížečce o Božské moudrosti jednající krásnou modlitbu, kte
rouž v tomto měsíci každodenně před sv. křížem vykonávati můžeš. Nemát nic
učeného do sebe. jako mnohé novomodní modlitby; nýbrž jest srdečná aprostá, jakž
se naši předkové modlívali. Protož připojím ji sem, a pak utichnu pro celý měsíc,
možná že pro vždycky, vždyt nevíme dne aui hodiny!

„0 můj Otče! o můj bratře! O mé všecko, co srdce rné oblažiti může,
chceš—liduši inou ubohou ještě na milost přijmouti? O milosti, o nekonečné smi
lování! padám k nohoum tvým, nebeský Otče! a děkuji tobě z hloubi srdce svého,
a prosím tě, abys pohlédnul na svého jednorozeného Syna, jehož jsi z lásky umříti
nechal, abys na nešlechetnosti mé zapomenouti ráčil. Pomni, Otče nebeský! že's
před časy Noemovi přislíbil: „Duhu svou postavím na oblacích, a bude znamení
úmluvy mezi mnou a mezi zemí; a budu viděti ji, a rozpomenu se na úmluvu
věčnou.“ Nuže viz, laskavý Otče! jak roztažen a napnut jest, že lze všechny jeho
kosti a žebra spočítati; viz, jak jej zčervenatěla a zsinala láska! Prohlédni sobě,
Otče nebeský! svého milovaného, jednorozeného dítka ruce, ramena a nohy, jak jsou
bolestně roztažený; pohlédni na krásné jeho tělo, jak zmučeno a zapomeň na svůj
hněv proti mně. Pomni, proč slnješ pánem milosrdným, otcem smilování, než aby's
odpouštčl? Tot jmeno tvé. — Komu's dal svého nejmilejšího Syna? Hříšníkům!
Pane! on jest můj; Pane, on jest náš! Ját uzavírám se dnes v jeho rozevřcné

milostné náručí z hloubi srdce svého a své duše. i nechci, ani živ ani mrtev, nikdy
od něho odloučen býti. A proto viz jej dnes ve mně a upust milostivě ode všeho,
čím jsem tebe kdy rozhněval; nebot snáze zdá se mi býti, umříti, nežli tebe, svého
milovaného Otce nebeského ještě kdy jednou těžce uraziti. Všeliké trápení, ani peklo,
ani očistec neleká mne tak velice a nebolí mne v srdci, jako že jsem tebe, svého
tvůvce, svého pána, svého Boha, svého Spasitele, všelikou svou rozkoš a slast kdy
urazil a zneuctil, O kéž bych mohl po veškerém nebesku rozhlásiti svou srdečnou
bolest a soustrast, tak že by srdce mé v tisíc kusů rozdělilo se; tot. bych rád uči
nil. A an ty mi tak laskavé hříchy mé odpouštíš, proto jest -mi tím více lito. že
jsem tvé veliké dobrotě tak novděčným se prokázaly“
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Legie modlitby pro Řím a sv. Otce.
Jeden z nejnovějších náboženských spolků, který se nyní všude, jak žádoucno

rozšiřuje, jest legie modlitby pro Řím a sv. Otce. Vybojovaním Říma jeho nepřá
teli nejedná se tak o majetek toho města, jako o podvracení, aneb aspoň veliké u—
škození víře předně křesťansko-katolické, pak ale každé positivní; nevěra., úplné ne
znabožství má. místo Krista panovati. Proto jest tak zvaná, „otazka. římské“ nej—
hlavněji náboženské, týkající se všech, kteří pro náboženství, mravnost a spravedl
nost citu mají, a všichni tito mají Římu ku pomoci přispěti nejvíce prostředky ná.
boženství — modlitbou; nebo „jestli Hospodin nebude ostříhati města, darmo bdí,
který je hlídal“ (Ž. 126, 2). Všichni musíme povstati ve společné, stalé modlitbě
a milosrdenství Božímu takto násilí učiniti, aby vítězství církve své svaté, které
sice jisté jest ale snad ještě v dálí, urychlil, aby její nepřátelé byli pokoření a víra
a křestanský mrav nad neznabožstvím zvítězil a společnost lidska od zkázy duševní
zachráněna byla. Totot má i za účel řečený spolek modlitby, který po celé Evropči
Americe se šíří, jak zépisní list spoluoudů zřejmě vyslovuje:

„Řím jest Jerusalemem katolíka, hlavním městem říše Ježíše Krista na
světě, svatým, mileným městem křesťanských srdcí, kratce klíčem postavení našeho
co vojínů Ježíše Krista na zemi. Slušno, ba povinností jest každého katolického
křestana, něco učiniti k obraně Římu, jejž chtějí znesvětiti. Zvláště nyní hrozí
Římu vším možným znesvěcením, chtějí jej světské moci podrobit, aby takto Spasi
teli odcizili i to jediné město ve světě, kde příkazy sv. evandělium za veřejně zá.
kony platí. Nemůžete-li přijíti, hájit Řím mečem a zbraní, jak tak mnozí udatní
a silní'mužové, nemůžete-li zastávati Řím písmem neb slovem, jako přemnozí ka
zatelé a spisovatelé; můžete aspoň přispívati k ochraně města tím způsobem, že pro
Řím se modlíte a trpíte. Hle, tu krásnou modlitbu, kterou zakladatel řadu „The
atz'nu“, velký sv. Kajetan složil, když konnetabl Bourbonský posvátnému městu se
blížil chtě je podmaniti.

Modlitba.

„O Pane, obrat sem očí svých se svatyně a vznešeného trůnu
svého v nebesích, pohledni na tuto přesvatou hostii (oběť),kterou Tobě
náš věčný nejvyšší kněz a Tvůj věčný Syn Ježíš obětuje za hříchy
svých bratří, a odpust nám naše nesčíslné nepravosti. — Hle, hlas krve
našeho bratra Ježíše Krista volá s Výsosti křížek Tobě; Slyš, o Pane,
a vyslyš jia neprodlívej, o můj Bože! Své cti se ujmouti, protože
Tvé Jmeno vzývano bylo pro toto město a pro tento lid, a vynalož s
námi dle Svého milosrdenství. Tak se staniž.“

Papež Pius VI. udělil (7. pros. 1796) všem, kteří tuto modlitbu před nej-.
světější Svatostí pobožně se modlí, na každý den odpustky 100 dní; kteří zároveň
k sv. přijímání přistoupí, odpustky 7 let a 7 kvadragen každý čtvrtek v roku a
plnom. odpustky první čtvrtek každého měsíce. — Způsob vstoupení do legie mo
dlitebníků, jakož i podmínky jsou následující:

„N. N. spojuje se s legií modlitby papežských ochotníků a podpisuje své
jmeno před křížem, odhodlán jsa: ' '
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1. Každodenně vykonatí modlitbu svrchu uvedenou za sv. OtCe;
2. každý měsíc k sv. přijímání přistoupiti za jisté zachování Říma, za pa

peže-krále a za papežskou armádu;
3. každý měsíc některému výboru, sbírajícímu příspěvky pro ochranu posv.

města, 3 kr. odevzdati;
4. z lásky k zarmouceným srdcím Panny Marie a sv. Josefa, když tito Je

žíška ztratili, nějaký skutek sebezapření aneb nějaké denní trápení obětovati za
Rím, za sv. Otce a za papežské vojsko, a

5. jakkoli možno i jiné k přístupu k tomuto spolku přimlouvati.“
Jak z tohoto patrno, jestit to věc docela jednoduchá a snadné k provedení

a nepochybujeme, že mnoho i našich čtenářů přečtouce toto před kříž pokleknou, a
se svrchu udaným slibem sami zapíší a přivtělí „legii modlitebníků,“ a takto třeba
nepoznané od světa bojovati budou proti nepřátelům církve sv. zbraní nejmocnější
— modlitbou.

AN“

Nevěrec.*)
Před rokem naleznul jsem v jisté rodině dobrosrdečného muže, který po

zornost mou zcela na se upoutal, nebot každé jeho slovo zjevně mluvilo, že nad
míru učený jest, avšak, bohužel, málo víry v sobě má. Zabolel mne velmi tento
na zmar uvedený obraz Boží, modlil jsem se za neštastníka toho, a sešed se s ním
zase nepustil jsem ho z očí. Nedávno jsem se náhodou opět s ním sešel v bídné
podkrovné komůrce chudého krejčího, zotavujícího se ponenáhlu z dlouhé a těžké
své nemoce, jehož zdraví četná, avšak bídu třící rodina s touhou již očekávala.
Bedřich ——tak pojmenujeme nešťastného toho učence — dozvěděl se o tom chudáku
a přispěl k němu chtěje jak milosrdný onen Samaritán pomoci. Muž i žena děko
vali jemu slzíce, když vkročil do světnice; on však rychle díkům se vyhnul, a jen
od nůzných těch lidí mně oznámeno bylo, jak mnoho dobrého koná, a že již mno
hým neštastníkům co strážný anděl ku pomoci přispěl. Ještě mnoho jiných pří
kladů o dobročinosti jeho jsem později se dozvěděl od chudých svých farníků, a tím
mně zcela sobě naklonil a vzbudil ve mně živěji povinnost, že o jeho blaho věčné
postal-ati se musím. Přiblížil jsem se k němu, avšak všechny pokusy, abych řeč
nějakou o náboženství rozpřádl, byly mamy, nebot řečímpodobným vezdy vlídně ale
rozhodně se vyhnul.

Jednou z rána dal jsem se u něho oznámiti, nebyl jsem však připuštěn,
sluha mne odbyl odpovědí, že pán stůně a nikoho k sobě připustiti nechce. Po
dalších otázkách jsem pochopil, že pán včera zcela zdravý vyšel, nazpět ale churav
se navrátil, pak také, že vzdor všem prosbám žádného lékaře k sobě připustiti ne'
chce; při slovích těch zaskvěla se slza v oku muže vypravujícího. —

Sotva že jsem domů se navrátil, doručil mně kdosi navštěvenku od Be
dřicha. -—

„Ctěný pane! Pro všechno, co Vám svato jest, Vás žádám, byste bez pro
dlení mne navštívil.“

Ihned vybrav se na cestu, spatřil jsem jej bledého a utrmáceného, an smutně
na mne hledí. Mlěky tisknul mně ruku, pohlédnul krví zašlým okem na mne a

*) Ze zápisků kněze.
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hojné počal prolévati slzy. Neméně pohnut jsem byl sám, silného vida ducha toho
tak truchlití.

„Nemluvte ještě,“ přešlo konečně přes stísněné jeho rty, „nemluvte, sice
mne usmrtí Vaše slova. Kde jest má moudrost! V pracím pokořena ležíl“ —

Promlčev několik okamžiků pokračoval pak dále: „Stydím se za to,že
tak bídného mne nalezáte, avšak poznáte-li toho příčinu, doufám, že ze zbabělostí
mne trestati nebudete. Račte sí sednoutí a poslyšte trpělivě osudy neštastníka, jenž
i Vaši pomoci k jednomu ještě milosrdnému činu potřebuje. Musím ale daleko z
počátku vypravovati, aby jste mi porozumětí mohl. Na universitě poznal jsem
mladého muže, jehož pro nevšední nadání a všestrannou dokonalost v rytířských
cvičeních vůdcem akademické mládeže učinili. Líchotilo mně to velmi, že Sličný a
ode všech hledaný ton mladík důvěrným svým přátelstvím mne oblažil; byl ale
mimo všechny zvláštností i ten obdařen, která obecenstvu snadno vlichctiti se může,
že byl volnomyslným. Rodičové moji v přísném protestantismu mne vychovali, ne
mohl jsem ale se svými náínitkami proti jeho vtipům, ze starých mudrců výňatým,
ničeho poříditi, a brzo u mne toho docílil, že jsem se za své staromodné náhledy
——tak námitky mé nazýval v jeho přítomnosti stydčl, a to byl první krok, jenž
mne vedl k jiným náhledům. Vodíval mnc taktéž do r_vku hlučnýcíi zábav, které
i mou nevinu i mé zdraví podvrátíly, a tím uskutečnil mé úplné ——převrácení.
Měl jsem se ale za neštastna byv zbaven smýšlenky, kterou Vy náboženstvím na
zýváte. Za příčinou stálých a nepřirozených výstředností upaduul jsem v nemálo
nebezpečnou nemoc, z níž jsem se ponenáhlu — dík za to mé tuhé přirozenosti —'
zotavil. Dokud jsem ode všech opuštěn stonal, pevně jsem sobě předsevzal. že se
obrátím, avšak staří přátelé, především ale můj zlému již navyklý duch mne po—
zdravívšího se na staré udrželi dráze. Sdělil jsem příteli svému zjevně, co v nitru
mém se dělo, jaké myšlenky mně byly přišly, on ale ve smíchu mne odbyv, příčí—
tal všechno sesláblým čívům, dávaje mně toliko tu radu, abych nyní zdraví svého
více šetřil. Byl jsem poslušným, žil jsem v zábavách dále, maje ale zdraví tělesné
více na zřeteli, na blaho duševní jsem nikdy nezpomenul. Odhodlaně jsem jeden“
plamének po druhým živořící ještě ve mně věry na budoucnost dusil, až mně ani
žádného strachu, ani žádné naděje více nezbylo. Abych zúplna se zotavil, vydal
jsem se s přítelem svým B. na cesty. Vrátiv se po třech letech, pojal jsem slíčnou
manželku, s níž jsme srdečně se milovali. Byla katoličkou. Dada jí úplnou ve
výkonu náboženství svého svobodu, snažil jsem se zpočátku, abych všem i nejmen
ším námitkám protikřestanským se vyhnul. Sotva ale že rok uplynul, zachtělo se
mně její víru a důvěru v Boha podkopati. V podniku tom dábelském ——jak nyní
teprv nahlížím' ——jehož pomstu nyní cítím, mně ochotně B. podporoval. Díla toho
jsme se ale jen pozvolna chopili. Jedna kapka i deset kapek vody na kámen pa
dající jej nevyhlodá, avšak jen kapky stálým kapáním í nejtvrdší vyvrátí kámen.
Manželka má stala se lhostejnější a zapoměla brzo na víru. Avšak hrud ženskou
nelze snadno tak otupití, aby náboženství k ní přístupu naprosto nemělo; to i nám
se nepodařilo. Nemohouce jí tedy zcela volnomyslnou učiniti, stala se alespoň ne
pokojnou a nespokojenou, ano zdálo se mně, že i láska její ke nmč chladne. Strach
mně již překážel, abych déle ještě myšlenku tu hroznou ve skutek uváděl, nicméně
s B. jsem vždy obcoval, maje jej za přítele pravého. Mezi tím obdržel jsem jednou
list, v němž lékař strýce mého, starého a udatného to důstojníka, mi oznámil, že
strýc můj náhle a nebezpečně onemocněl, a že žádá před úmrtím mne ještě viděti,

]
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abych tedy bez prodlení přijel. Paní mi. byla právě trochu churava. B., za jehož
přítomnosti zvěst tu jsem obdržel, myslil, že až do mého návratu se zotaví, 3 ŽB
dřevnější vesela mysl zase se dostaví, napomínaje mne, abych jí jen často a vlídně
psal. Poděkorav jemu srdečně za jeho soustrast, žádal -jsem jej, aby co přítel jí
neopustil. Loučení bylo bolestné. Opět a opět mne'objimala hořce plačíč man
želka má, a v tomto teprv hořkénr okamžiku jsem cítil, kterak ji miluji..

Doraziv druhého dne po svém odjezdu na statek strýce svého, byl jsem po
těšen, nebot nemoc poněkud se zlepšila. Ctihodný ten kmet mne přijal co nejlaska
věji. Tváře jeho byly bledé a vpadlé, avšak nábožná oddanost a vniterný klid v
obličeji se jevil. Tisknuv ruku mou pravil: „Myslil jsem, Bedříšku, že tě již ne
uzřím. Dík Božskému milosrdí, že mně popřalo ještě dobu nějakou, abych na nebe
hodně se připravil. Budeš moci při mně zůstati až na věčnost odejdu? Nejsem
již tak dalek cíle svého; nebot ač v posledních dnech nemoc poněkud se polepšila,
přec'na jisto konec svůj tuším“ Pohnut přislíbil jsem ujci svému, že žádný jiný
v případu smrti oči jemu nezatlaěí, než já. sám. Avšak potrval ještě sedm neděl
mezi námi a mezi tím jsem často drahé své Emilii dopisoval, kteráž taktéž vždy
srdečnou mi dala odpověd. Vypršely dnové žití strýcova; umírání jeho bylo klidné,
byla to smrt spravedlivého. 'Iehda jsem se té myšlenky zhostiti nemohl, že nabo
ženství tu podivnou moc do sebe má, že boj poslední tak trpký a nesnadný není.
Avšak kterak jsem se podivil! Dav Emilii správu o smrti ujcově a oznámiv jí,
že jsem dědicem celého jmění se stal, neobdržel jsem žádné odpovědi; na opětný
list taktéž odpověd nedošla. Strašna nepokojnost se mne zmocnila, již jsem ji viděl
nemocnu, již sase umírati a překonati sebe nemoha ihned po pohřbu jsem vsednul
v kočár, chvataje domů.

0 půl noci jsem dojel; ani jediného světélka v oknech nezakmitlo. Snad
spí, těšil jsem se; já ji překvapím; listy moje nedošly. Klepam opět aopět, avšak
— nikdo neodvíra; úzkost strašna- pojala nně. Konečně se dveře odcvrou a několik
dívek a posluhů majících hospodyni svou v čele se objevilo zrakům mým. „Kde
jest má, paní? Jest nernocua? mrtva?“ Tak volam sotva slova mocen, drže ho
spodyni křečovitě za ruku. „_Pominu se s rozumem. hned-li mi odpovědi nedáte.“
Zde se mně netažte, vše vam odhalím, pronesla konečně. Uleknuv se, do nejbliž
šího jsem ji' vedl pokojíku, an podivný mrazivý pocit čivy mé projel. Zde mně
padnouc k nohoum pravila: „Snášejte jako muž, drahý pane, co vám říci musím.
Vaši nešťastnou paní v předešlé noci pan B. odvedl.“

„Odvedl!?“ zkřiknul jsem a jakoby blesk mne byl oslepil, zavrat mne po
jala a bez pamětí jsem na zemi sklesnul.

Co se dále se mnou dělo dozvěděl jsem se teprv později. Dlouho jsem se
nacházel ve hrůzyplném snění a přišed poněkud k sobě, viděl jsem se v malém po
kojíku blázince maje svěračku na sobě. Asi hodinu jsem ležel hledě brzo na sebe
brzo na bílé kolem sebe stěny, nevěda, bdíin—li čili sním, až dva objevili se mužové,
z nichž jeden dosti vlídný, druhý žalařníkem mně býti se zdál. První přiblíživ se
ke mně zkoušel tepnu, položil dlaň svou na mé čelo a pak jaksi radostně na dru
hého muže pozřcl. Na otázky mě jen vyhýbavě odpovídal, avšak pouta mi sejmouti
velel. Dali mi něco piti, načež brzo na mně přišel těžký sen, z něhož, jak mi
pravili, teprv po dvanácti hodinach silnější a zdravější jsem procitnul. Ob den ale
s přibývajícími silami i jasněji na mysl mi přicházela strašná. nehoda, co mne byla
potkala. Krutě jsem bojoval proti šílenosti, kteráž opět mne zmocniti se chtěla,
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proti myšlence o sebevraždě, až konečně jediná se mne zmocnila myšlénka, touha
totiž po pomstě. A podivno! Touha tato po pomstě zdravi mně navraceti se
zdála. —

Snažil jsem se uprchlým na stopu přijíti, vypátral jsem však toliko, že
do Francie přešli. Chvátal jsem do tétéž země, a z Paříže jsem jich hledati počal.
Tehda jsem opravdu toho pykal, že jsem všech svých schopností k tomu kdys po
užil, abych cit její náboženský udusil, nebot náboženství bylo by jedinou a jistou
zbraní bývalo, již by proti svodu byla bojovala, nyní jsem bolestně poznati musel,
že jsem sám neštěstí své zavinil. Avšak běda — dvakrát běda tomu, jenž přátel—
ství zradil, jenž čest mou zprznil, štěstí mé zrušil! V takové myšlénky ponořen,
proháněl jsem se ulicemi města, až mně konečně jeden z vyzvědačů mých oznámil,
že uprchlíci ve Florencii se zdržují. Po celý rok jsem se všemi krajinami Evropy
proháněl, aniž bych byl na bídníky ty padnul. Konečně se mně to mělo poštěstiti
v městě Baden-Badenu. Dorazil jsem tam na večer, on _alepromařiv notnou sumu
peněz ve hře -' bylt hráčem náruživým — záhy z jitra odjel. Úprkem hnal vůz
můj na ním, avšak překotil se, sám jsem byl těžce raněn, a v blízké vesnici jsem
několik dnů poležeti si musel. Tak se mně zcela stopa po nich stratila. Dvě ještě
leta jsem neunavně hledal, bloudě světem, až jsem konečně k domovu svému se na—
vrátil, ničeho nepořídiv.“

Po té se zamlčel nešťastník ten a po krátké přestávce islabým pokračoval
hlasem.

„Poslyšte, co se konečně dělo. Včera večer šel jsem za obchodem svým 'a
teprv k hodině 10. jsem se pěšky domů vracel. Bylo zima a semtam některý jen
člověk'na ulici. Mezi jinými potkal jsem i chatrně oblečenou ženštinu, kteráž sla
botou a zimou sotva se hýbala, a hle, ona se ke mně blíží. Peníz jsem si již při
chystal, než ještě nejponíženěji mne prositi počala. Tichým a jemným hláskem mně
sice oslovila, zvuk ale ten strašně projel hrudí mou, nebot hrozné vzbudil ve mně
tušení. Dávaje jí peníz na zkřehlou a třesoucí se ruku, pokusil jsem se jí v obličej
pohlédnouti. Oči její utkvěly na zemi, ale obrysy tváře změněné byly -— pro Bůh!
mé Emilie. .

Když jsem tak stál slova nejsa schopen, rychle mne opustila, aniž by mně
byla poznala. I on dalek býti nemůže a zajisté pro něho almužnu žebře, mně na—
padlo, a protož tichým krokem nikým nepozorován nebyv, jsem ji následoval, jako
tygr obchází kořist svou dříve než na ni skočí. Šla ještě do vinárny, kde něco vína
a biškot (dvojpečku) kupovala; pak jsem ji sledoval mnohými ještě ulicemi až ko—
nečně vstoupila do chatrného domu; slyšel jsem jak kráčíc po dvou schodech una—
veně dýchá; rychle jsem za ní pádil. U dveří, které právě otevřela, naslouchám,
nedýchaje několik okamžiků, a hle, slyším milo sténající hlas vnikajíci mně k srdci,
taktéž chraplavý hlas mužský! Byl to ďáblem posedlý E. Nemoha se déle zdržeti,
vpadnul jsem dveřmi do světnice. Nyní přišla hodina pomsty, ano přišla, volebný
pane, avšak mocnější mne ji řídil. Na loži ležela ohyzdná postava, pro sličnost
svou kdysi obdivovaného B. v hadrách rozedraných. Ona klečíc u postele namáčela
biškot do vína; krm ten on chtivě jedl. Oba uděšeně na mne pohledduli, když jsem
vkročil. Oči jeho vystouply ze svých důlků, avšak zavřely se"jako "Jy před stra
šidlem, křeče mu projely obličej, a když- ho opustily byl — mrtvolor.. Taktéž ona
omdlela. Nemoha sám ani jí dotknouti se, ani ji pozdvihnouti, volal jsem o pomoc,
a v okamžiku tom bolně jsem cítil, že jsem ji ještě milovati nepřestal. Sotva “u
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jsem s to byl s paní vkročivší potřebné promluviti a jí tobolku s penězi svými dáti
aby potřebná činila opatření, uprchl jsem jakoby tisíc lític mně bylo pronásledovalo.“

Málo se pozastaviv v řeči vypil hlt nápoje na blízku stojícího, chladný pot
z čela sobě stíraje.

„Trpký a krutý boj jsem noci této bojoval, avšak přec jsem vítězem zůstal;
na pomstu již nemyslím. On jest mrtev; ona ale, velebný pane, nouzi míti nesmí.
Pravé mně dobrodiní prokážete, ujmcte-li se věci té. Přijměte zde něco málo, aby
nynější její potřebě bylo vyhověno, o další budoucnost její chci jistinou se postarati
——avšak, nikdy víc ji uzříti nechci!“ —

Obdržcv od něho na lístku adressu neštastnice, odešel jsem, abych rozkaz
jeho vyplnil.

Naleznul jsem ji na loži ležeti, vlídná paní ji ošetřovala, příjavší ji do pří
bytku svého. Ve tváři její útlé sice, avšak bídou sešlé, patřím stopy dřevnější
slíčností, taktéž ale blízkého již konce. Několika jen slovy jsem účel příchodu svého
oznámil.

„A to činí Bedřich, manžel můj pro svou bídnou, vinnou ženu? Řekněte
mu, velebný pane, že okamžitá šílenost mne jen na bezcestí vedla, nejsem vina, jak
se to býti zdáf Ještě v tu noc, než mne odvedl svůdník můj, uprchla jsem, míníe
že navždy se to stalo, a v tomto domě vydělávala jsem “těžkou prací chléb svůj,
chtíc v hořkých slzách smír s nebem sobě vydobytí. Řekněte dále. Včera na večer
hÍedajíc nadarmo práci a nemajíc naděje na dnešní chléb, potkala jsem bídného ne
štěstí svého původce, kterýž mne poznal a za obydlí a za pokrm nějaký mne prosil.
Po dva dlouhé dni již ničeho nejedl a dva měsíce již pod širým nebem spával. Ne—
mohouc toho snésti, abyel; nad největším nepřítelem se neslitovala, zavedla jsem
ho do příbytku svého a pckrm nějaký pro něho hledati jsem šla. Neměla jsem
snad ta'.: jednati, avšak nemohla jsem i připustiti, aby hladem zemřel. Velebný
pane, nemohu vám vylíčiti co jsem po-celých těch 7 let trpěla, co jsem manžela
svého Opustila, avšak přiznati sermusím, že vinu svého pádu lhostejnosti dávám, již
jsem ku své víře chovala. Velikou na sobě poznala jsem pravdu totiž: zapomene-li
kdo na Boha, pokušitcl vezdy vrch u něho podrží. Avšak Bůh byl ke mně příliš
milosrdným, propůjčil mně milost, že jsem se k němu navrátila, & za hříchy své
těžké kati se mohla. Nezbývá mi nyní jiného již přání, než aby Bedřich můj mně
odpustil, pak bych již ráda se světem se rozloučila. Mnohou zimnou noc jsem uli
cemi kolem domu Bedřichového prochodila, v němž mi tak štastně kdys plynuly
dnové, a často o'půlnoci jsem na prahu (lomu klečela, prosíc nebe o požehnání pro
něho, a za odpuštění pro sebe. Řekněte mu, velebný pane, že velká byla vina má,
avšak nemenší byly i mé strasti i má lítost.“

Milý čtenáři, cítíš zajisté soustrast s duší tak trpce zkoušenou, avšak ne
méně kajicnou. Ještě v tentýž den ji odvedli do řádného bytu a postarali se o lé
kařské ošetřování její. Dle přání jí i zpovědníka přivedli, kterýž každodenně k ní
přicházel. Taktéž i sám jsem ji často navštěvoval, pozorujíc po každé, že již konec
její se blíží. Uplynulo as 14 dní, když mne ošetřovatelka její oznámila, že již u
mírá, a mne uzříti ješté žádá. Hned jsem se vybral na cestu, byla již blízka boji
poslednímu, avšak tichá a klidná; ráno téhož dne byla sv. svátostmi umírajících
zaopatřena.

„Poslala jsem pro vás,“ pravila libě se usmívajíc, „abyste srdečný přijal
dík od umírající za dobrotu, jakouž jste mně prokázal, račte i Bedřichu mému říci,
že umírajíc jemu žehnám a za něho se modlím.“



_46._.

„Nepřála byste si jej také viděti dříve než na věčnost se odebeřete?“ Po
té otázce malý polil růměnec vpadlé její tváře.

„Za veliké bych si to pokládala štěstí; jsem toho sice nehodna, avšak
přec bych klidněji umřela, kdyby mně popřano bylo z milých jeho úst slyšeti: já
ti odpouštím.“

Vstoupiv rychle do vozíka, jel jsem k Bedřichovi, na štěstí byl doma.
„Milý příteli, paní vaše v posledním se nachází boji!“

„Nuže dobře! a co dále ?“ odvětil vážně a chladně.

Vypravoval jsem mu poslední svou 3 umírající rozmluvu, zdálo se, že řeč
má jím hnula. I připojil jsem: „Pane, umírající kajicnici poslední snad neodepřete
prosbu? Touží po vás a po slovích odpuštění z úst vašich“

Padnul na pohovku a po několik okamžiků v bolestné se ponořil rozmýšlení
pak vstana ujal mne zaruku. „Pojdte, již jsem se rezhodnul. Nebohá, Emilie,
opravdu ze srdce ti odpouštím — i sám mam zapotřebí, aby mně mnoho bylo od
puštěno“

Vozkovi jsem kázal čekati, a rychle nás ku domu smutku-nazpět zavezl.
Bedřich mne prosil, abych s ním vkročil, aby síla jej neopustila. A hle, těžce ura
ženého manžela, kající manželku — vroucí objetí konečně opět spojilo. Bylt to
pohled, nad nímž i milí andělé v nebi veseliti se museli.

„Bedřichu,“ vzdycbla slábnoucím dechem, „odpouštíš mi?“

„Ma byla vina, milovaná. Jak jsme se sešli, tak se chceme rozejíti, vše
budiž odpuštěno a zapomenuto.“

Zrak její plu lásky a srdečnosti spočinul na nás a v tom pohledu odletěla
duše její. —

Jedině manžel její a ja jsme mrtvolu její dcprovodili.
Druhého dne sluha jeho přikvapiv ke mně sdělil mi, že uplynulé noci pán

odešel a ráno teprv promoklý a skoro beze smyslů jsa vnajatém voze domů dopra
ven byl.

První mou myšlenkou bylo, že' snad sebevraždu spáchati chtěl; ku svému
potěšení však spatřiv jej seznal jsem, že jsem na omylu. Ležel v pcsteli — zsi
nalý a v zimničném zápalu.

„Milý můj příteli,“ oslovil mne, „nad míru pošetile jsem jednal. Cítil jsem
se včera tak nešťastným, myšlenka na milou choť;takým mne trápila spůsobem, že
mně déle ve světnici dlíti lze nebylo. Vyšel jsem s čelem hořícím, až jsem — ne
vím kterak se to dalo ——na hrobě Emilie se octnul.

Hořekuje klesnul jsem na hrob a dlouho jsem rozjímal v pocitu hořkém,
co jsem s ní byl ztratil, co byla trpěla, a kterak se kala. Vím, že to slabostí,
když jsem v této chvíli i v budoucí věřil svět, ano když jsem cítil, kterak blažený
její duch na mne hledí z místa věčného míru a blahoslavenství. Pocítil jsem v
sobě hnutí tak mocné, že jsem jemu vší sílou rozumu svého odolati s to nebyl;

bylot to neklamné svědectví mysli mě, že jest Bůh a nesmrtelnost, že jestit vír,a
kterou vykoupení bývame. Vzdy valněji imil jsem slzy, a kdy k zemi řinuly, mo
dlil jsem se též, poprvé po dlouhých letech na drahám tomto rovu k oné bytosti
božské, by mi ku pomoci přispěla a na pravou cestu mne uvedla. Na to obestřel
mne hluboký sen aneb snad mdloba; dnes ráno nalezl mne hrobník beze smyslů le

žícího a promoklého deštěm, jenž v noci hojně byl s nebe padal. Nyní ve Vaše



_.47._

důvěřnji přátelství. Vy jste knězem onoho Boha, kteréhož jsem opět naleznul. Vy
mi ku pomoci přispějte“ 

Co jiného jsem jemu odvětiti mohl. než že s jistotou na mne spolehnouti
se může a potrvá-li na cestě té, že ve klid a v štěstí strasti jeho proměním.

„Na to, zdá se mi, jest již pozdě; síla tělesná již vadne. Pohříchu již
málo mně zbývá času a sil duševních ku zpytování, které bych nyní učiniti měl.“

„Neočekávejte jen všechno od své síly a svého rozumu, modlete se horlivě
k tomu, jehož nyní svým Tvůrcem poznáváto, aby své milosrdenství Vám uštědřiti
ráčil.“ —

„Mějte se zatím dobře!“ slovy těmito mne propustil, tisknuv vřele ruku
mou. „Musím se Vám ale přiznati — ač přiznání to ponížujícím pro mne jest —
že mně nevěra má velice ncštastna činila, každou radost mně trpčila a v tísních
mých jen bídnou mi byla podporou, kteráž mne nyní zcela opouští. Račte se za
mne modliti, a co nejdříve mne navštivte“

Avšak ne jen já, nýbrž i mnozí chudí, kterýmž byl pomáhal, modlili se za
něj; aonodlitba chudých za jich dobrodince zajisté velemocnou jest u Otce ne—
beského. —-

Po tři neděle silnou horečkou upoután byl na lože. V blouznění svém usta
vičně mluvil o původci nehod svých. na kteréhož děsné řítil klatby, vždy jej co
hrozivou příšeru u lože svého viděti se domníval. I to mu vyčítal, že mu odňal
víru v Boha a míru duše že jej zbavil; po té chvěje se a rukama lomcuje skuhral,
že nechce, že nemůže ještě umříti, nebot tu by neomylně musel do pekla. Ach, to
bylo děsné!

Avšak modlitba chudých dosvědčila sílu svou; měltě u Boha i mocnou pří
mluvkyui, kajicnici, pro kterouž nebc se raduje. On se slitoval nad kající a odpo
stiv jí, i sobě odpuštění získal. Uzdravil se. opět, ačkoliv svých údů následkem noč
ního zachlazení užívati nemohl, odevzdal se však zcela Bohu, děkuje vroucně, že
alespoň rozum se mu nezastínil ; takto oddal se horlivě čtení, hloubání, badání a
modlitbě.

S uepřerušcnou pozorností písmo sv. proskoumav, pravil ke mně: „Jsem
nyní přesvědčen, že v knize té je slovo Boží, že náboženství křesťanské jest božské
vůle výtokem, neprostředné dílo Syna Božího. Nenít náboženství, jenž by jako kře
sťanské srdce očistiti, náruživosti utlumiti a lidi oblažiti mohlo. Strohé, vznešené,
k zapření sama sebe pobádající zásady dosvědčují božský jeho původ; v tom mně
i ta okolnost utvrzuje, že tak velký počet nejvzdělanějších lidí náuku tn přijal.
Vyznávám se tedy býti křesťanem, ovšem velmi nehodným. Nyní ještě mi zbývá
úloha, abych rozmanitých spůsobů křesťanství víru svou sobě vyvolil.“

' Po několika týhodnech sdělil mi, že chce býti katolíkem. Tázal jsem se
po příčinách takého přání.

„Jest jich málo,“ odvětil s úsměvem, „avšak jsou rozhodné. Církev, kterou
sobě co dílo božského Stvořitele představuji, musí býti jedna, beze změny u vě
cech víry: takovou jest církev vaše. Dále musí býti nekonečně svatou: Vaše jest
plodnou matkou všech svatých, jaká musí býti slepota těch, jenž nepoškvrněnou či
stotu její uznati nechtějí? Nad to musí býti katolickou, totiž církví všech ná
rodů; Vaše jest podstatně takovou, & žádná jiná nemá sebe menších nároků na toto
velebné jméno. Konečně musí býti apoštolskou, počínající od apoštolů nepřetr
ženě až po kněžstvo nynější. Každá jiná církev později se objevivší nemá práva na
tuto vlastnos't; jedno neb více století nečiní zde rozdílu.
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Mimo to domnívám se, že kromě Vaší církve žádná jiná. nedostačuje potře
bám lidským; člověku žijícímu veždy je dobrotivou, laskavou, ostražitou matkou, a
umře-li člověk, pamatuje modlitbou a obětí na zesnulé dítko své. Jsem nyní, ve
lebný pane, jak vidíte, katolíkem v srdci, učiňte mne takovým i skutkem“

A učinil jsem tak. Přijal jsem jej v církev svatou, a on se stal jedním
z nejpokornějších, nejhorlivějších a nejkajicuějších dítek, poněvadž trpkým bojem k
ní se přiblížil, jelikož hledal Boha, jenž k němu se utíkajícím neodepře pomocí své.
Tak byli i dnové jeho poslední dny radosti a míru; nezapomenu nikdy na poslední
jeho hodinku; bylat vítězstvím křostana, odchodem duše lítostí vytříbené, vírou utu
ženě, nadějí oživené a láskou rozechvěné. Hrůzy smrti odňala mu svá-tost poslední.
Nejoblíbenější modlitbou jeho bylo, aby žití jeho, soužení a spravedlnost Boží, jenž
ho tak přísně zkoušela, oněm byla výstrahou, jenž hltají otravný jed nevěry v srdce
své. -— Modlil se, aby tatáž milost, jez.? ho vysvobodila, i k oněm přistoupila, aby
se nedočkali nejhroznějšího soudu Nejvyššího, totiž „v neměře zemříti a pozdě uznati,
že Bůh jest.“ — —

„Apostolat modhtby.
(*Baíthřífé jíomo uejbůít. arcibiífupa Getamífe'ho Sama.)

Co ieft to, apofftoíát mobíithh? Gpatřite, je mííichui butete moci hhti apofftoíh,
pramhmi apon'toíh, iol'íichui bez rozdslxl pohíamí, ftáří, ítamu a msbčíánf. Qípofítoíem
ieít fajbí) Eat. třeíťau, jenž ííomem a ífutřem, mobíitbou a bobrhm přifíabem je íuaji,

ímhch bíišuich u) pemuém bušení a íouám' sw. fatoíict'é mirh poíiíuiti, aueb íiuhmi ííoroh:
apofftoíem její Eažbí) fatoIiďí) fřeíťau, jenž ímčmu bíišuímu k bofašení iořčué íoáíh jeft
nápomocen. — Rozličui paf jíou apofftoíome', ble rojíičuoíti ftamu a rogíičuoíti pro:
ftřebfů, jichž k buffemue' ípáíe fwx)ch híijuích upotřchují. Sebui pomoíáuím jmhui k ftalou

buchomuímu jfou přebíem určeni k tomu ob íBoha, ahh apoíftoíát m úplném jíoioa jmhjíu
a \ofíemi iohobuhiui proftřebfh mhfouámaíi; taforohmi jíou tužší, miéíiouóři, Diffupome',
papež; tafoiohmi bhíi ob Sešíffe mhmoíeui broauácte apofítoíů. “líto mhuaiíábají loííech
proftřebfů, bh bojáhíi bíišuímu bufferoué fpáíh, mimo mobíitbu 3mlóíjtč tohnčomáuí a fá:
gam', ubííeuí ím. ]mdtoftf, přiuáfíení občtč mffe fu)., círfcrouhch mhřouů můbcc, a ob Bo:
ha ařígeué gprámh měřicích. ŠDrugi paf ťaíoíičtí fí'eífaue', jež fučšími uejjou, nemohou jiee

mhfouáioati řečeué prámč círfelone' mhfom) úřabu apoíftoíífe'ho, proto ale přece apofftoíh
oion'em bhti mohou, protoše ííou jeíflč jiné úfout) apofftolffe', flere' mohou mhfouámati,
info: mobíiíba ja ímé híišní, bobrů přítlab, obmracomání napomenutim bližního oo gíe'ho,

pomgbuaomdní a mebem' ho k bobrému atb. Kdokoliw thto uapoííebh jmeuoioaué fíutfh

mhfonáioú, teu jjj tim jeít pramhm apon'toíem fu). min) me ííujbč Sešiíf'ě Ghriíta fu ípáfe
ímhch bíišuích. Sebuím jíomem: Ruští) fatoíich') třejťan, fterh je může mobliti, může býti
též prorohm apojftoíem.

Z řečeného jeít Wčun jiš jaíuo, čeho tím chci, fbhž mhbigím Wúď k účaftenítmi

ua apofftoíátu mobíitbh; chci tim říci: Wh wssichni be; rogbííu ftáí'f, ftamu, pohíaroí,
máte je jtáti apofftolt), a fice híamuě mobíitbou za blaho swých blížících, a to mobíitbou
fpoieuou 6 mobíitbami ?Bošíí'ého Srdce Sežíffoioa, protože tepnoe timto ípoíením boítáioá
plné moci a pIatnofti.

Nhni poučim Wúď bliže1i o mobíithč a jejím ipojení B mobíilbami hožífe'ho Srdce

Ježisse Christa, „a poauáte z toho, že účaíteuftmím ua apoíftoíffe'ui tomto úřabě mobíubh
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fu pobimu půíobítí můžete pro fpáín buffí, a že tak půfobiti můžete o pranepatrmjm na
mabáuím a bež nejmenffí míjtoíjp.

Bprmn tebt) o mointbě. thbh ntjaft') bohatí; požemíhf)fra! wssechswých
poddaných whbťdl: (![ch a mohu mnplniti mffecbna maífe přání, žábejte jen a obbržíte
wííe; pottabt) me' jíon mí otemřent) a boítačí pro mffeebnt) — jat bt) fe Ijrnulít
němu že wssech fončin říffe! Sat“ naíe'baloě bt) tn loeIiet i ntžcí, Bobači i chudl přebnáfíeíi

přání ímá! Nwssak DnB si febe bobalsslm, nloenějffím a bobrotíměiffím být fra! ten, přece

nemohl bt) loppíniti íIíb ímůj, protože žúbm') fmrteíníf nemůže obpomncí wsst bíbě, žábm')
nemůže mnpíniti přání wssech. <Broto tež nífbt) neučinil něften') frei! požmání tatowe';
otoííem ate učinit je Bůh, půloobee \oífebo bobra, ražbamatel wssechítatfů, pramen wssech

mííoítí, tčííitel wssech nefstastných, otec mffed) líbí; on učinil to požmání: „D lot) míjí:
chni, fteří ro oíoe a prutímenítmí jíte, pojBte fe mně, a já más občerítroím; proíte a me
žmete, Ijlebejte a naležnete, ttučte a Dube mám otemřeno!"

MUsimr tebt) jíti a projití a I)!ebati, btamne měčné ftatft) bufíe, ale ne jen naffí
buffe, wssak i pro blaho bufít míjet) bližníď). QI moblítba ta bube pIatna a mocna. Nrbot

mnoljo může u Boba uftamíčnú mobtitba ípramebtíme'fjo ža btižné. Hle, Nbraham mobtí
íe ža mčíta fíeíta to propaíť neřeítí a boftámá ob ?Bofja slib uffetření, jeítíiže jenom beíet

jeíítč to nic!) najbe íe fpraloeblimtjdj. Bott) mobIí fe ža mčíto Srgor, a whmodťil jeho
garbránční; žabíabiti chce Bňh tmrboffijm') Iib SíraeIítí), mna! mobtitba Mojžissown smiu
i'uje ĚBána; Sirael jeít lo boji proti ?lmalec'řům blťzek zúhubě, protože ate Mojžtš w mo:
bíítbč ípíná ža Iib fn spánu rutou swých, n'ítčží Sirael. Takowú jeít moe mobIítbt; přís
mImonc', tafomá jeít moc, fterou iebint') fprmoeblímt') mointbou fmou ža bližního půíobí
na thce žBoží! Bbaž nemohl bt) jÍÍ i tt) mnohých že swých blížnícb přimějti k fpúíe mččnč?
Q bojiíta! QI co můžeš pro to učiniti? umůžeě fnab meřejně mnftonpiti ža wěc $oží,
ni fážati, ni nbčlomati fmátoftí, ni jíti íafo misíionúř to mě žemě, ani bátí boft penřž,
bps poííal tam tafomúcp; jíi fnab m tafoměm poftamení, the přeb očímaIíbí toIit jato bt)
nie činiti nemůžeš pro bnffemné blaho jínůdj. Wssak ble, přímlumou můžeš mffube boíá:
Ijnontí, famfotim boíáljá mitoft $dnč, a tam můžeš topítoupití pomábaje a žaóraňuíe.
91 až nět'bp přííbe ben nejpoílebnějfíí a Gbríítue příjbe k foubu, tu 6 úžaíem fpatříme,
jat nemibithné půíobení mointbt) přímíumne' t. j. mobíítbt) apofftotífé \vebIe círfemnííjo
úřabu apoíftotífe'bo po \oífedma ítoIetí půíobíto, a jat mffeďjna ííamná mítěžítmí círtme a
íIužebnítů jejich i bítcf to mobIítbč měli) btamní příčinu fmou. 8 moIám tebt) fu mffem
íe ím. Pawlem: „Wxxotonapomím'tm přebe mfíím, apt) proíbp, mobtitbty, bítučinční běh)

fe ža lnj'íedt) Iibe', neboť to bobré a příjemné jeft přeb Bohem, Uassťm íBpfupitelem, tte,

rúž chcc, alu) wssichui libí ípaícní btylí a k požnání prambt; příííli."
Múm nabčjí m Boba, že množí, fteříž toto ítrjíft, pocítí touíju, ponět iafóíí,

obbati ie ob ntjnčjfífa moblítbč přímíumne' te'ž ža buífenmou ípáín jiných. TU wssak při,
djáží žaíe mnfílc'nfa mtaftní nicott) a činí je matomt;í[m)mi, že řetnon t fobč: QSože můj!
eo ípomůže nepatrná mobtitba má? — QI žaíííte' ieít mointba naffe meImi nepatrnou, a
fama že íebe půíobíti nemůže. Awssak jeít proítřebeť, ínabní) a jiítí) p::oítřebef, nepatrnou
mobtítbn naífi učiniti přeb Sbohem n\eímí příjemnou, a pro nás a bIížue naffe \oeImí
mocnou a účinnou. QI proítřebef ten žáíeží na tom, že íwon lotaítní mobíitbu íp of
jíme :: mobtitbou iBožífe'IjoSrdcr Sežííforoa.

Spolcčué moblitbě ítíbií sBrin již loupee pobímubobnou půíobnoft, ttere'ž mointba
iebnotíimcoma nemá. „um pramím mám," bí “Bau, „jeíttiže oma z mdo na“ žemi fpojí
íe w jařoufolím měe, již mnprofití chtťjť, tebt) bána jim bube ob the mého, jenž jeít

w nebeíídjf' 4
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Jestli že to platí již o hrnou gbožnhch libech, fteříš fpolečnč se modlt, čím ne
poměrně půíobnčíífí ftane se moblitba potom, kdhž ten, 6 nímž ípolečně fe moblíš, neni ně:

ialh nábošnh člomčf, ale fám Ježiš (Shtiftus, ?Bošílt')íBhfupitel? ne neiale' nábožná írbce
libífe', nhbrš íamo Božské Srdce Se'žiffomo? Etno, S námi mohli íe totéž Božské Srdce, 1ež
jebnon obrag a ífblo cnofti wsst a ímatofti bilo m ímrtelne'm těle naífeho SIBhfupitele a
oflamene' n) nebi ííblí; to Srdce bnes ieft nam tal blíglo, iaf bhlo blíůlo iebnon apoíf=
tolům. Uči udá aaiifte' míra fmatá, že Ghriftus íe frohm Božskwim i čloměčenftmím tv
prambě a ílutečnč we fm. ímátoíti oltářní me fw. hoftii jeft přítomen, jeho celé nhní olla
mene' tělo, tal jalo fbhš ditko ro íeílích, m náruči nejblahoílameněífíí “Bannh Marře ípo:
čímal a za nás na tříži aemřel; w Božstwť i w člowěčeUstwi ímém bhblf (Ehriítue pob
apůfobou chleba me fwatoďtanlu. sBroto jeft zdc i ímate' Srdce jeho, a 6 tímto mífeehnh

enoíti a bolonaloíti, ieš lonalo nčlbh w těle ímetelne'm, i ímrehomaná bošífolibífa ona
láíla, již ono mešbt) plápolá. sBohlébni k tomu Božskému Srdci w neiímětčjfft' Swútosti;
Uwaž nekonečnou láílu jeho k tobě a te wssem lihem, a náflebui láfthplnému ieho po;
mání, jeho rozkazU nale'hame'mu: „CDM mé, barui mi frbee ímé! It) máš *Bána Qboha
ímého milomati z cele'ho írbee ímého, ge wssi buffe ímé, ze wssť mhíli swé a zc wssi íílh

funí“ QI ieftli že oprambu fe fnašíč milomati tal toto žBošíle' Srdce, tu nelonečnh ifou
pollabh, jež bennč pro íebe a fme'blišné be'řeě. $ramíť ona ímatá nerořfta žbojíle'ho Srdce,
Margarřta Nlocque: „Nezlrúm iiného mhlonámaní pobošnoítt m šimotě buchomním, ieš
bh buffi m fratlem čaíe k nejrohěffí bolonaloíti a k ofuíenl' pramhch flabloftt', jej na;
legalne me flušbě Ghriftomě, přimeblo, ialo pramou pobošnoft k neiíwětěiííímu Srdci Ses
žíffomn. Pokladowé požehnání a miloftí, ftere' Božskč Grote toto to íobč zamítá, iíou ne;
fmírni!" 221sBan fám ii přílágal: „Hlúsej to, a bei to hlúíati celému fmětu, še nepo:
ftamím mírh barů milofti pro th, ftcřl'š hlebaii je na írbei mem." iReboť iafo iebnou
obchdgeie m zemi ímatč fu \offem lihem bhl miloítim a mffem ípomáhal, tal přebhmá
uhnl u) naffíeh fmatoftáncích, jenom bt) bobrobiní ubílel. Nejswčtějssi toto Srdce jest na:
plnčno neimnilřněiífím foucitem fe mífemi nafíími ehhbami, tčšťoítmi a útrapami; tu le'čf
buchomnč nemoenhch, tu tčífi zarmoucenhch, tn fílí ílabheh, oíměeuie flephch, učí neměbo:

mheh, obpoufftí lituilcím, třííí buchomně mrtwhoh a naíhcuje buffe mlaftnfm tělem a
?“;mí fmou.

Pťede toffím pal galeší moblitba Bošífe'ho žIBhlupitele m neiímčtčiffí Swútostč w

tom, že šije uítanoičnh šimot moblitbh. 3an nělbh w po,;emffe'm žimobhtí fme'm gtrámil
celé noci na moblitbaeh k nebeffe'mu froému Dtci, tal moblí fe, běluie, profi a ímiřuie

bcz přeftaní me mffech bílech ímčta, m lašbém olamšilu, a íoma íebe přináffí za nás
co obět chmálh, oběť ímírnou, ptoíbh a bífučinčm'. Roo pochopí to, jal nefonečně při——

iemnh iíou nebeífc'mu Dtei thto moblitbh, jcž uftamičně ftupuií k nebi :, Božského Srdee
Sešíffoma? fbo whpomí fpafitelne' půíobem' těchto mobliteb Srdcc Sešíffotoa? Qbhbh iíi
mohl \oibčti a ílhffeti, fteraf Sešíš me fmatoftánlu bez pťestúnl moblí íe l ímému nebe
ílému Dtci za ípáíu buífí, aa obrácení pohanů, nemčreů, hříffnífů, — za íme'ho aáftupee
na zemi a za mífechnh flušebm'lh cirkwe, — za zachránčnť a poíilněnl mffeeh neminnhch

a íprameblimhch, ga pomabugení lailů a za ípaíu umíraiíeích, — ga blaho a fíířenf cítíme
a aa poloření jejich nepřátel, — jat běfuie tu sa mífechnh bath přirozené, miloíti iflámh,
jež nám ?Bůh bal aneb uchhftal; jal proít' ten 0 fmilomání pro mífechnh hříffnllh, jal tu
na míftěnaííem fám nebeífe'mnDtci přinaffí ro obřťthúlh, proíbh, bltůčiněnía fnn'ření—
tbhbh iíi to wsse miběti _a ílhffeti mohl , zda možno bh bhlo, abh iíi gůftal nemhílimh,
lhofteinh a ehlabnh? Bbaš. bl) iii, pohnut m útrobách buffe fme', neípojil frbee ímé fe

Srdcem Ježissowým, a fpojen S ním nemhmal měčného Dtce, jemu aa wsse bobté nebe;
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tom!, o ob nebo neptoíii obpuiitčui hříchů jdoých a boiašení miieď) miíoítf? NhUť fit?
ncipatříš mobiiciiio ic ©paiiteie me imatoitáutu těleiníima očima impma; ueomplnč miiof
ujiiifuje tě imaiá míra, že <Jliiíubrz uitúní iam ie moblí, a že tě naie'íiame wpbígí, abh
jii téš mobiitbi) ímé 6 jeho ipojit. Io tafc' gřeimě *Báu w duchownsm žiwotř rozličným
fwatým mpjcmii. Tak proiiia jcbna ge imatijd) newěit íBošifěfio Srdce o pramé poznání;
fteraf čioměf mobiitbp a iťutip imé ipůiobem ?Bořiu nejpříjemnějiiím b:; mnionámati měl.
91 sZlicinjí obpoměbči: „SIBiieďiuu mobiitbu imou má čioměf íBobu me'mu Dtci obřiomati

me ipojení 6 mobiitbomi mými; neboť tai jcbno bube 6 mobiitbami miimi, a bube nebe:
ife'mu Dtci newijiiomnč milou. Modlitba, již tai mnionána nebola, itupuje iice též k
Bohu, ale není tof milou a příjemnou. — Roronťž má člowčk wssechnh práce a činy imč

fouati me ipojení B prácemi a čim) míimi; tai auiileditěnp hubou, jafo fouief mčbě iliio
6 mnošitmím aiata ati-nicí bezcenoit iivou a gaio uabt'imá cent) statu, aneb jaťo fapfa
ivobp miitá me ihooitné mino iama me mino ie mění. Iím gpůiobem mobiitbp a iEutEp
líbí ipojeuím G mujmi ie gíepiiují a guiiiediťujíď'

D toš poimčfme ime' beuui práce, mobiitbp a utrpení ipojením 6 prácemi, moc
biitbami a utrpením Božskěho Wykupitcle. Qi můšeme to tai inabuo a jebuobuiie učiniti
bobróm úmpilcm, kterýž při tom čaitěji chceme obnomiti. iBí—ípráci ime' tebt) diceme

mniiiti a pramiti: Můj Scžiiii! mc ipojení 6 Iáifou Iméfio ©rbce, B níš ráčil jii tu
na 5cmi pracomati, dici i já mpřonati tuto práci iiuou, Tobč a 'Iroému nebeifému Dtci
! iíámč a meiifcre' eirfmi k biabu. — QI při mobiitbě ímé pompiíemeš a rcemeš u icbe:
D Božfkě Srdce Jcžsssowo! me ipojení 6 onou (dírou a abošnoiti, é fterouš jii iúm ie
mobiimai a uiiaioičuč mobiiš m nejimětčjiii Swútostř, obci i já teB ie mointi. -— A w
utrpení imém pompilemeš a rcemeš u iebc: D uejbobtotimčjiií Sešíiii! me ipojenío onou
ióifou nejimčtšjiiíiio Srdce Iwe'ijo, 6 ftetouš w utrpení imém mptrpěls toIiť 'potnpt) a
boieiti, chci nimi i já f'řiš tento na ie míti, Tobě a “Imáma uebeifému Dtci k chwúle,
mně a imaté círfmi fu ipdie.

Iai máme fonati apoiitoiifí) úřab mobiitbti, ten ínabni) úřab apoiitolifi'), kterýmž
každý mobiící ie fřcifan apoiitoiem ie itámá; ten učiuuí) úřab apoiitoIih') z nebo apoii:
toiifě půiobení mší teprw pošebuančjiií omoce iwé přinúiií, fteriiš neibíaboííamenčiiii
sBonnu m šimobpií ime'm biouijo mpřonámaia, ta sBauua, fterou teď jmenujeme fráiomuou
apoiiioiů, a hei-i); Božšký thUpitrl iám prmuím mfročeuím imám na tento iročt uaitou;
pít, a jeji muionúmá mini Des pře itání až na ionec buů, kdežto w úřabě apoiitoiiie'm co
kazatek a učíteí trmai jen tři roh).

QI to jiou ti) zbožné mniiie'uip, ftetěš mice neš přeb bmacíti Ieti) uabeciiti) učiteré
gbošué fřcíťaiu) mc %raucii, že icitoupili ie m ipotečuoit tuto mobiitbp, m apoiitotát mo;

biitbri. Brzy o tom uiniieI im. Diet, Biuď IX., i poamal miieď) měřidel; f Uť uběienílu
muoiiiici) obpuitfů. Db botu) té G ueiiíxbauou rychťostť rozssiťila ie ipolcčnoit tato mo;

biitbt) po miicd) foučiuáci) itarc'iio i uoméiio imčta, a nyní patři f ní mnotio milionů
zbošných irbcí iřeiťanifiid), fteré beuuě mobiitbl) ime' ipojují 6 mobiit bami obou uejimětěj;
iiíd) Srdcť, Sešíiie Krista a Marčr $anup.

Widčtr tetu) uejmiIejiií bítft) im. fatoiiďé círtme, že toto pogináuí mé, přiitoua
piti k apoiitoiátu mobiitbi), není ničím jimjm neš moiáním, aiu) jite i mp připojili ie k
milionům abošuódi irbcí fřcifanifíidi, auo k salným Srdcim Ježťsfe a SDřarie. Tak dosúu
Iinete me i\vťid) gátešitoited) muožitmí milionů zbožUých fřeifanů, auo ime'ijo Sešíiic a Ma:

rii za orobomnifi), a tai itauete ie i mp orobomuífi) tolifa milionů a za miicdini) po;
třeba) imatě círfme, jeuš nejimětějiiím Srdcčm Sešíiie a E))iarie jiou míaiiuími; ano úča;
iteuitmim imám boiábnete zdi—omenpobíiu na wssech UesmirUých zúslnhách wssech těchto
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milionů zbošných buffí, ano i na gáflubád) nejfmčtějfííd) Srdci Sešííje a sl)?airie. Múte:lj
ale pobílu na zúslubúch, tU bojifta bubete míti i pobífn na obměně těm gáílubám při,
měřené. —

Nhni pat o tom, čemu je pobrabujete a fonati íliúujcte, přiftupujcteli k apofjto:
tátu mointbl). QIn apofftoíát není bratrftmem, nóbl—štoIifo ípoIfem jpoíečné moblitbtj G
Sešiífem a EDřarií, fpojenim úmnílů a mínění w nafíicf) mobiitbá ď), prdcíd) a utrpenídj
naffiď) 6 úmpfíem, jakhž měli Sešíě a Maria w ptácích, mobíitbáď) a utrpeníď) swých;
nequábá- účaftenítmí na tomto ímatém ífntťu nomíjďj břemen, aniž přebpifuje určitých mo:
Mitch a smíáfjtníd) fintfů. Proto taféúbomé apofftotátu nemají mlaítníď) boboííušebmjcú
fbromášbční, níjbrš mají toIifo býti nadchnuti now!)m budjem, duchem Božskébo Srdce Se;
žťssowa. Tťm nejblamnějffím tcbi), coš již k plnění míaítní adu—agnoítíbaftačuje, m apo;
íítofátu mobíitbíj jeft, ipojiti fe aípoň jcbnou benně m bcnníď) prácecb, uttpcníď) a mo:
bíitbúd) 6 úmysly aúminft) íBošíféíjo Srdx:e Ješissowa pro rnaffíření námi) Sóoší, za obi-cí;
cení bříffnífů, facíí'ů a neměřícíd), aa pokrok a íetrmání ípramebíimíjď), a za rozssiřenť a

witězstwč fmatě círfme. Wňbrc maji íe přičinomati borlimě o to úbomé, aby BožskéSrdce
Sežíffowo činně uctímati a barvami miíomali náíícbománím cnoftí tomuto BožskémUSrdci
nejmilrjssich: pařan), tiďjofti, čiítotí), Iáífí) k Bohu a [ bližnímu, poslUssnosti atb., a ča:
ftxjm obproffomúním :: mffemošm'm boítičinčním za wsse to mnohé aneuctímání, třimbl'),
pobanění a fmatofrábeše, jimž Bošské Srdce Ješissowo prámč proto jeít nítamičnč mpbáno,
proto že w Iáícc ímé tai fc poníšiío, je vůči n) nejímčtějffí Swútosti Dítářní u nás níta,
mičné blíii. '

Nrpťedpifnje tUdhž apnfítotát mointbt) šábnc' 3mláíftní formate mobiilbn, a pojit)
tnjc úbům ímípn welikých wýhod duchothých, mnofjé ;,ajiíté obpuítft) glntáfftní, a mimo
ti), mffedjni) obpnftfi; brnttítma nejímětějíííbo Srdce Ježissowa, aniš bi) jím je bali zwlássk
zapsati bo tohoto bratrítma; toIifo mníí tcn, jenš boíábnouti chce posledUťjsslch obpuftfů,
mpřonati bennč moblitbu bratríima Srdce Sešíííoma, totiš jeben Dtče náš a Bbrómac
Maria 6 apofjtoíífíjm mngnáním míti), přibaje powzdechIáítn: „D nejílabfjí Grbce Se:
žífíomo, nčiň, abhch Tč mšbn mice milomall" Thto obpnftft) paf, jidjá ípoíuúbomé mo:
bon bofábnouti, jíou taf četné, že zde jící) uméíti jeft nemožnofi)

Sat to mám teba) nbčíatí, otáše fe mnotjt'), abnd) přiftoupil k tomuto ímatému
ípoífn zbožných bufíí, jež m milionech řabí je k nejímřtějííím Srdcťm Ježisse a Sliarie?
91696 přiftoupit, nemníič nifam choditi, nifam píúti a ani Ijalíi'e ncmuííč platiti. Sbi
jebnobnffc k ímému budjomnímu otci, a whjcw mu ímé sbošně přání ;**) tento mpífíe jmeno
mé bo íegnamn úbů, a k npomínce bó ti přijímací Iíítef, jejš íi můžeš ícbomati me ímé

mobíitebni fníšce. Na bcn jméfjo příítupu máš ptnomocné obpnftfi), po řábnč mljfonané
sw. zpowčdi a ím. přijímání. Ncbhlo:ťi ti wssak možno m ben zápifu íméíjo přijmonti
swatých ímátoítí, tu můžeš fi fám nčfterí) pogbčmí ben k boíašení obpnftfů určití. ?lni

ten ícgnam jmen ncmuíí je nifam poíífati, ate Uschowú se B jiní)mi Iiítinami jarními.

W městech a me weťkých farnostech můbec, ibc mnozí fřeíťané nebaício ioítcra bi)

bIejí, mnroíte paf poůnenábía i u 1166z této [áífn k žBošífémn Srdci jiná ímatá obnoš

(ratoteít), ješ jinbe fe utmořila a ob sw. Dice též mnoíjíjmi obpnítft) nabána jcft. Sef!
to: „bofiičinící, ancb jinai nabrašující přijímání." 3 toto není míaítně šabníjm bratr,
fimen1,'ní)brš jem míjjemem jmate' Ióffl) f nejímřtějfíímu Srdci Sešífjomn. Mnozi zujisté
účaítníci apofítolátu moblitbg a úbomé bratrftma Srdce Ježissowa cíti fe od Bošskéoo

*) Čtenáři Šr. ptají je již. — **) Práwem přebpoflúbá ím. cíl-tme kutže, še rašbí) bndjomuí [prá
wce hotow bnbe ífířiti tento im. Wald, a že zaopatťt si potťebuých ltstků přijímaciď).
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Srdce pobábáni, abp přiftupomaii : ím. přijímáni po bobrě připtaroě 6 tim úmpflem a
přáním, tim iafíi útěchu, nábrabu a gaboftičinčni pobati BožskémU Srdci sa th mnohé
úforp, neífetrnoíti a gneuctimaní,'ieš toto ga obětamou Iáířu swou m neiímětějffi Swúa
toíti ob muohých libi mptrpčti muíi. Kďyž se takowé zbožné buífe fpoíu umíumiip a u;
tmořimífe jcbnotiiwá ffupeni ge febmi oíob, nftanomilp, že fašbébo bne ze 7 bnů w týdnU

jebna z mid) půjbe k ím. přijímáni za swrchu ťečcným úmhslem, mimo to paf, že prmni
neběli neb prmai páteř w mčííei že přiftoupí mffecbnl) k ítqu sBe'mč,taf tu máme to, co

fc našima „boítičim'cim neb nabrašujíeím přiiímánim,“ a čemuž ím. otec Binď IX. uběiil
mnobůd) obpuftfů. Kdo E tařomému ípoIfu Iófťt) přiftupuie, negamaguje íe tím k bošiwotu
nému při něm íetrmáni. 11 apofftoiátu mointbl) a u boftičinicibo sw. přiiimáni běie fe

mffe mefmřs bobromorně;ti, již jmenomané útonp Iáífl) kBožskému Srdci fonají, bofaúuji
ga to neímírm')d) gáíluf) buchomuód), ani; bt) naproti tomu ti, fteři iid) opomíjí, proto
hťessili, toIiio neiíou oučafini oněch buóomnijď) mpbob.

91 kU konci popatřme npm' icfftě na mffcobeem') ftam číomččenítma mabíebem k iebo

neimpšffi úloze, f jeho buffemné ípáíe.

Na žcxni nhni žije mice neš 1200 milionů Iibí; mětffi iid) počet, bojiíta přes
1000 miIIionů, šije mimo íamoípaíitcinon fatoíiďou cťrkew: pobani, neměrei, faciři a ob:
fítčpcuei, fteři m prambč hošimotuíbo obeomam' fe fmatou cirfmi íe obtrbii. Hle iai mnoho
fchúzi íefítč f iebnomu ítábu pob jiítijm Božstým Pastýčem, Ježťssem Kristem„ a jeho na:
filipcem, řimíh'm papešem! Hle, jat mnohých borliwých, fe obětuíieíďy mieíiouářů ieft
jefftč třeba, aby wssichni tito naííi bližní k ímaté cirfmi, f imému Božfkémn Wykupiteli
bníi přimebcni! QI tatompm miéíionářem můžeš fe ítátř tafé tp boríimim oučafteaftmim
na apofftolátč mobiitbp.

*Botom jeít 200 mittionů fřefťanů, fteři owssem me fm. círtmi maji mfícď) pro;

fiřcbfů, bp íebe a iiuůd) pofmětiíi. alle o jat mnoho, mnoho tšchto tatoiifů ieft neměří;
citi), potomičatpd) a slabých, jat mmm, ítubenúcb. břifflipď), zmxhtýchanoi nepřáteiffócb
a sskodliw!)ch proti iame' círfmi! MiUlo to brogi neminuňm nebegpečenftmí, še ztrati

neminnoít ímon, pobožným, še nebabnon me íme' pobošuofti, fajienifům, še upabnou m pře:

beffie' bťichy ímé. Wňbec Uemňšcm bofti šatomati na utiífománi a prouáíiebománi fmatč
círfroe, na mšbt) wíce gmabaiíeí fe neměru, na ímábčni neminnoíti a enofti, na bo nebes

molaiieí beaprámi činěné ípramebtnoíti a na to nemfíimáni si wssech božských i lidských gd.

fom'i, na [bofteinoft a cbfabuoít fc mífemu ímatémn a k íame'mu ŽBDÍJIX,na neímíruon

px)chu a na 11) wždh ueítoubuěji mnítupujiei nejobamněifíí neřefti, na [;růgnou zarhlost [lbi

iai fu mffem ueímirm'm bůřagům Iáífp, tai taie' k pťťfuým foubům Božim! $k, iaE
neímírně mnoho toho iefítč třeba, abl) tpto taE ohrožené buífe ob mččne'aboubn [:qu gacbrúa

učni), a alu; groctebiia íe cíl-tem i flórou Bošť. QI k ínabnčjffiimi boíašem' mffebo toho
můžeš i n) mocnč' přiípímati borlimim oučaíteuftmím na apofftoíátě mobritbp!

Wssak neieu o ípáíu swých Blišnid), nejen o čest Bošť, ate ia to zwlásstč o tmou

míaftni ípáíu ftará—Šíc horninám oučaftenftmím na apofftofeitu mobiitbp. Wždht kdhž ti)
mobíiš fe sa blaho a potřebí) jim)ď) účaítuífů, mobti se tito, boíifta počtem mnohých
milionů, ga blaho a potí-cln) tmě; ano i uciímětějffí Srdce Ježissowo a Mariino zabrltUji
m mobiitbád; swých ga jiné i tebe! '

Into mífe umebl ifem, (tať fonči ím. fm'še eítfemnú) íenom k poučeni a wdswě:
tlení, bi) jeben tašbť) pogor bat na hnutí írbce ímébo, abazli bo uempainoá, bp pobilu hra!
na apofítolátč mobiitbp. Súčastnťnť toto není ani přifúaáním >Bošim ani círtemmjm.
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Rba nepřeftupuic natření, aniž mi za méně bobrého Initi homašomán. Kdo wssak me
swém zbožném, cítííroém frbci wýjew lúskh pozorujr, a jemu poííufíeu ua apofftoíátě mo.
blitbi) hetíiméljo hžře pobita, ten mi nyní, je tím mnoho fond pro čeít Boži a pro íáífn
! neifmětěiífímu Srdci Ježissowu. Mnoho pro ípáíu bližního, mnoho pro ípúfn míaítnil

MAMVMW »,

Benediktinky věčného uctění nejsv. Svatosti v
Eisleben-u.

,Divné jsou cesty Boží! V Eislebe-nu se narodil Mart. Luther, známý pů
vodce protestantského kacířství, které církvi sv. tolik milionů duší odňalo a v blud
a záhubu svedlo; tam on, zvlášt poslední leta svého života, nejvíce se zdržoval a
kacířství odtud rozšiřoval, tak že město 0110kolébkou protestantismu se nazývalo.
A nyní, asi po 300 letech, umístil se zde tentýž řád —- Benediktiuky věčného u
ctění nejsv. Svátosti —, který Luthrem odtud byl vypuzen, a má Pánu Bohu za
dost učiniti za nesčíslné nepravosti a urážky, jaké od kacířů byly páchány. Tot je
patrným důkazem vítězství církve kat. nad protestantismem, že opět zaujímá svá
dřívější místa, z kterých byla vypuzena, že je zaujímá nikoli mečem a násilím, ale
pokorou, modlitbou a cnostmi křesťanskými. Nejnovější taková událost jest zajisté
tato v Eisleben-u a sdělujeme ji našim čtenářům ze psaní představené řehol. domu v
Osnabrůku na veledůst. opata Rajhradského, jsouce přesvědčeni,že je neméně zajímati
bude a potěší, jako zvlášt duch. syny a dcery sv. 0. Benedikta. „Nebot týká se
to ponejprv,“ jak psaní dobře praví. „oslavení Ježíše v nejsv. Svátosti jeho lásky,
pak uctění světice, v našem řádu, ano v celé církvi velectěné a. milované, totiž
velké sv. abatyše, sv. Gertrudy Saské“ — Nechejme představenou o celé události
samu vypravovatiž

-- „Před nějakým časem dozvěděly jsme se zvláštním řízením Božím, že
v Eislebenu, rodišti to sv. Gertrudy, onen klášter, ve kterém ona svůj sv. vezdejšek
skončila, jestě zachován jest a protestantský jcho majitel že ho chce prodati, taktéž
že některé zbožné duše to přání mají, tuto dřívější svatyni našemu řádu opět zís
kati, avšak že nemohou potřebné k tomu peníze ještě sehnati. Tato zpráva napl
nila nás velkou radostí, tím více proto, že nás, nehodné ctitelkyně a následovkyně
sv. Gertrudy k tomu povzbuzovali, abychme na o'nom místě, které ona druhdy po—
světila, které ale 300 let později dějištěm bylo nejhroznějších urážek Božích a nej
větších zneuctění a potupcní nejsvětější Svátosti, abychme — věčného uctění a za
dostičinění službu započaly. K tomu svěřil nám dobrotivý Bůh něco málo před
tím ne nepatrnou část potřebných časných prostředků. Zbožná jedna vdova totiž,
která v běhu 3 neděl svého manžela a dva jediné syny nepředvídanou smrtí ztra—
tila, odevzdala nám krátký čas před tím jistou sumu peněz s vysloveným přáním,
bychme toho použili k založení kláštera „věčného uctění,“ nebot cítila se uvnitř
velmi nucena, k oslavě nejsv. Svátosti něco učiniti. Tyto nápadně se shodující pří
padnosti zdály se nám býti pokynutím vůle Boží a měly jsme za to, že, naproti
naší úplné nehodnosti k dílu tak svatému, nicméně všechno nasaditi musíme, by
chom ku konci tohoto slavného podniknutí přišly. Od nejdůst. biskupa Paderborn
skěho, k jehož díecesi Eisleben patří, byly jsme v tom našem míněný utvrzeny, ba.
od J'. bisk. M. úsilně povzbuzeny, abychme této krásné příležitostí, dům sv. Ger
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trudy zachrániti a našemu řádu získati, použily; nebot, když prý Hospodin nám
prostředky k tomu dal, jest to v jistém způsobu naší povinností, bychme, co klani
telkyně nejsv. Svátosti a následovnice sv. Gertrudy, na onom zneuctěném místě, od
kud nešťastné odloučení a zneuctění nejsv. Svátosti vyšlo, jí povinnou čest nahra—
dily, za urážky spáchané zadost učinily a zbožnou modlitbou dopomáhaly k navrá
cení-se pobloudilých dítek ke své matce; . . . . v pevném přesvědčení tedy, že právě
náš řád tam na místě je a zkvétající církvi (jestit již od r. 1859 stálá missie v
Eislebenu a utěseně prospívá) jakož i mnohému přemýšlejícímu protestantu velký
užitek přinese, nepřeje on prý nic tak toužebně, jako aby naše zbožné podniknutí
brzo se zdařilo, k čemu on hotov jest, nás podle svých sil podporovati. Takové se
vyslovení a povzbuzování se strany onoho, který co Boží zástupce nám Jeho vůli
ukazovat musel, naplnilo nás přirozeně odvahou a horlivostí a vroucí touhou naši
sv. práci, naproti všem obtížnostem a překážkám, s kterými snad nám bude bojo
vati, brzo započíti moci pod ochranou naší sv. Matky řádu.

Pán Bůh chce tato naše svatá přání brzo vyslyšeti. — Když nám opravdu
nápadně rychle ku pomoci přispěl ohledně peněz jestě potřebných k zakoupení
a prvnímu zaří zení (k čemu nám zmíněné od vdovy svěřené úplně nedostačovaly),
nesměly jsme dle náhledu našeho veledůst. p. biskupa a mnohých jiných vysokých
světských a řeholných duchovních více otáleti, k zakoupení drahého domu se odvá
žiti, a tak to dobrotivý Bůh vše spořádal a zřídil, že právě 17tý listopad (slavnost
sv. Gertrudy) šťastným tím dnem byl, kdy jsme svatyni, po tolik let zřícenina
mi pokrytou, opět obdržely. Dle rady jmenovaného nejd. p. biskupa a přání p. fa
ráře missic v Eislebenu nastoupila jsem k zakoupení toho domu atd. na večer 16.
listopadu tam cestu s jednou svých spolusester (v zakrytých šatech řeholných) v
průvodu zbožné paní — horlivé pomocnice v našem dílu. Došly jsme do Eislebenu
na slavnostní den (sv. Gertrudy) ráno o 9. hodině a domnívaly jsme se býti již u
cíle svých přání, an se Hospodina zalíbilo, nám ještě ouzkostnou uložiti zkoušku.
Z nenadání bylo nám řečeno, že majitel toho domu, věda že kupci dnes přijdou,
opustil město vyjádřiv se, že z té koupi nic nemůže býti, on prý si dům sám po
nechá. . . . Bylo se sice co domnívati, že nepřítel všeho dobrého na tuto věc ne—
bude se tak lhostejně dívati, pro nás byla ale tato zkouška povzbuzením, které naši
důvěru jen rozmnožiti mohlo, že totiž Hospodin Své dílo, které On započal, šťastně
ukončí! A skutečně nenechal On tolikeré spojené prosby, jež právě v ten rozhodný
den k nebi byly-vyslány, nevyslyšeny; k večeru bylo mínění muže (majitele) změ
něno; uzavřel se kup za 8600 tolarů. Avšak až dotud netušil ani žádný něčeho
o našich záměrech, nebot můj rodiný bratr, který nedaleko odtud v Lipsku bydlí,
přišel a na jeho jmeno učinila se smlouva. Několik dní později, tak se nám píše,
roznesla se zpráva, že my chceme se tam umístiti, avšak nezpůsobila mezi protestanty
žádného velkého pohnutí, ba několik měšťanů vyslovili se veřejně, za příčinou uštá
pačné jakési poznámky (bezpochyby některých protest. novin), že oni již čeka ji.
na příchodjeptišek, abyjim mohli své dítky k vychování svéřiti.
Takovému smýšlení protestantů Eisleben-ských musíme se předcjenom diviti. Jestit
to dílo Boží; on chce nám tedy, jak doufati můžeme, nápomocen býti a svého po
žehnání uděliti, abychme k dosažení svého cíle i na milou mládež rozličným pri
vátním vyučováním působiti a tak zásluhy nějaké si získati mohly. To jest též
žádost nejd. biskupa Paderbornského, kterou vyjevil, když jsme na zpáteční své cestě
s ním mluviti čest měly. Tento horlivý, zbožný prelát nemohl nám ani dost vy
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jeviti svou radost nad štastným povedením záležitosti, která jeho srdci byla nej
bližší, totiž v Eisleben-u jemu drahém viděti zařízení domu modlitby a zadostči
nění; on más ubezpečoval s velikým nadšením, že ten den, na který té radosti se
mu dostane, v novém klášteře „Věčného uctění“ nějakou slavnost konati, budže svě
cení chrámu, neb profes atp., že ten den bude jeden z nejštastnějších jeho života.
Též vyslovil to přesvědčení, že náš sv. Otec Pius zprávu o této neobyčejné události
se zvláštní radostí přivítá, an Jeho Svatost Eisleben tak velice zajímá a tamější
missie jemu velice na srdci leží. Radostná potěšitelná to myšlenka; protož dou
fáme, že zvláštním požehnáním našeho velemilovaného pastýře a jeho přímluvou
mocnou k tomuto důležitému dílu sileny budeme. Snad mu již jest podána tato
radostná zpráva, an jsem o té věci již psala důstoj. opatovi Haneberg-ovi, který
nyní v Římě mešká.

Nový náš byt budeme moci zaujmouti 1. dubna 1869, budeme ale muset
ještě mnohé opravy a proměny činiti, an všechno zanedbáno a; zastavené jest, když
také zdě, klenby atd. pevně a nepřemožitelně stojí. Bývalého chrámu P. stojí to
liko zdě & střecha, au byl za stodolu používán. S pomocí Boží a šlechetných duši
povznese se brzo z rumu zbořeniště jednoduchý, avšak slušný dům Hospodinův, kde
dnem i nocí Bohu od _chudých jeho ctitelkyň obět uctění a zadostčinění bude se
moci přinášeti. _

K temu potřebujeme velké podpory,- zvláště duchovní, — zbožuých modli
teb, avšak i tělesné k zapravení nutných ještě výloh, upravení kostela, atd. atd.

V “Osnabrůcku 15. prosince 1868.

Tak psaní představené v Osnabrůcku M. Michaely a není nám třeba jestě
něčeho k tomu přidávati, nežli svou radost vysloviti nad krásným tímto důkazem, že
již již počínají i nejprotestantnější protestanti poznávati jalovost svého vyznání a
přednost katolické víry. Zároveň ale musí právě tento úkaz vítězství církve kat.
nad protestantismem v nás roznítiti touhu, aby i rozkolné Slovanstvo — zejmena
Rusko — nechalo se osvítiti Duchem svatým, poznalo svůj blud a bezdůvodné před—
sudky proti církvi katolické. Právě letos — tisícátý to rok po úmrtí našeho pře—
drahého sv. apoštola Cyrilla, a rok, kdy se svolaným všeobecným sněmem nejlepši
příležitost naskytuje ke spojení-se -—spojme upřímné, vřelé modlitby za rozkolné
své bratry s modlitbami sv. Cyrilla a Methoda v nebesích, s modlitbami sv. Otce
Pia IX. a veškeré církve svaté!

„VM.„,./vv ANA/M\AA »

Smrt sv. Cyrilla.
Po klášteře za druhem druh kráčí, V úzké cele chořec odpočívá,
Hořce kvíle slzami tvář smáčí; Zrakem napnutým se k nebi dívá.

S kým se sejde, tiše šepotá: Kam vždy toužil, Bůh ho povolal,
Dochází mu svíce života? A tam nejít — toho nezdolal.

Bylt to bratr nový, přemilený; S radostí se chystá k věčné cestě,
Proto každý jest tak zkormoucený! By se brzy octnul v Božím městě.
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Dlouhou chvíli ve tichosti prodlí,
V srdci svém se za Slovanstvo modlí!

By ho Pán Bůh mocně ostříhal,
Přísností svou by ho nestíhal!

A ten chořec — to jest Cyrill svatý,
Láskou ke Slovanstvu vroucně jatý.

K chorému se miláčkovi kloní

Svatý Method, vřelé slzy roní.
Vždyt on bratra svého miloval,
S ním až posud pilně pracoval!

A ted bez něho jít musí k práci —
Div že srdce jeho nekrvácí!

Cyrill s Methodem se vřele loučí,
Moravany jemu odporoučí.. .

A pak Cyrill svatě umírá,
Methoděj mu oči zavírá.

Soustrastně hned všechen zástup v Římě
S Methodějem bolné nese břímě.

Ozývá se zvěst ta v smutných hranách
K severu a k jihu po všech stranách.

Zavzněla i k milé Moravě,
Po slovanské celé dálavě;

Všechen národ hořce v onu chvíli

Nade ztrátou apoštola kvílí!

Po tisíc let v nebi orodoval,
Jakož na zemi nás v srdci choval;

Aby svaté símě vzrůstalo,
Slovanstvu se marným nestalo!

Tot jest světce stálá byla snaha,
Věčného by došel národ blaha..

Opět národ světce připomíná,
Radostné své k němu ruce spíná:

By sňal s něho cizou tihotu,
Odstranil vši nevěr mrakotu;

Podlé jeho svatých naučení
Aby bedlivě dbal o spasení.

Nezapomeň, světče, na svůj národ,
Aby vzkvétal vsetý tebou zárod;

Svěřence své měj vždy v paměti.
Nedej u víře nám hyběti, '

Aby slovanský lid vešel v bránu,
Ovečky kde vchází k nebes Pánu!

Spolkový Kalendář.
_ Únor, _

měsíc veřejného vyučování Krista. Ježíše,
letos spolu měsíc bolestného Umučení Páně,

jaf'obt) nám na poučenou, že fee ířutcčnč but o blaho buííf li'oíEťyd)mu hučí—erupcí)pracuje

(fnčši) anebo o fpaícuí buffc mlaftní, (co \oíííďui měřící činí neb aípoň činiti mají),še pro;
timcuftmf, íoušcní a pronáílcbomáuí trpřti muíf a bobušcí čaíto trpí! Wfsak to jábněbo
nclefcí: nemůjcť to na tomto froětě iinať bůtí, mšbpť prmoí fame <lšííme Božť: „Roe
chtějť pobožUě jimi bpti m KristU Jržťssi, protileenftmí trpčti buben.“
(?. “Eim. 3, 12). QI fbpbp i libé ucfeušili člomčfa abošuoíti obbanc'mu, jbopufftěuí Bo:
jipe pofuffitcl zlí) bud) ici foujf .. . ale jen k prospčchu jeho, abl) bo u) cnoítř SBůl;
zkousselble íměbectmíPisma: „Zfonsscjr más Sjoípebin Búh máš, abl) guánto
bule miluictcli bo z celého írbce ímébo a z celé buííc ímé čili nic.“
(5. Mojž. 13, 3). Takto trpíce nalejáme útěchu a petčffení jen to Bobn, protož; jen u
něho ji bíebeimc e we wssem co se na žBobe natahuje; pobobuě i u fwatých a fmělic
Božich nalczúme potřffení, rozjimúmeli,še balcfe mice trpěli a jednat pro Boha nešli mt),
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Io! í účel círlme fm. 6 námi, přebflúbáfli nám benně památlu nčlterého fmate'ho k rozu
Íímání aneb bufonce fpaíitelnou památfu Umučení Tůně. Satožto fluha Šbáněa

;;rlme jeho hlebl i talenbáč máš, čtenářomé ffťolh, ímůj haléř k tomu přilošiti, jat ná,ebuje:

1. Sw. Sgnáee bíífupa a mnčebnífa, (učebnífa sw Wetra, apofftola), jenš ta
melice ton3íl po fmrtí pro wěc KristowU, 3e lřeíťanh Řťmské uchá3ejlcí je o jeho oímoboáf
3ení 3apřifdhal a profil, bt) toho nečinili, a o torunu ílámt) mččné jej nepřipramílí! ano
obámal fe, 3ebt) bímofá 3měř proti němu pufftčná jej uffetřila, eo3 íe mnohhm fmathm
[nab příhobilo! Saló to touha po umučení a utrpení, a jafá proti tomu w írbcích
naffícl) bú3eň přebe mffím a tím nejmenfíím utrpením. Rteral ítojírnc přeb íoubem Božim
meble sw. Sgnáee poftameni? NUže tebn olefpoň trpělimč ínáfíejme boleíti, utrpení a
protimenftmí a profme fm. patrona bnefíního, bhehom to čajem frotjm 6 miloítí Bozi ble
jeho příllabu í taboftnč činili. *Bamatujme si proto jeho íEoro poílební ílomn, a po
celí) bneffní ben caftě1t3bo,n\)mfrbeemro3jítnejme: „Nhni 3ačínám bhtí učebnífem
Ětíftomhm, po ničem na ímčtč netouše, jen abhch 3e3íííe Krista nale3l;
nechť oheň, kťčž,zwťř ďrawci, fbreení toítí, ro3brobení oubů a 3ničení
celého těla, ano ueďjť mffeďa mufa Bábelflá mne 3aítíhnou jen ťboš
mám Krista.“

Se sBouččlí .;... mífi fm. obřtuj 3a bufftčfh a 3íífáš plnom. obpuítlt'), patli
benně tonáě hrbínffh ffutef láffh lbuffím m očíftcí (to jejt palli benně \o3ůu3uješ ú:
mhfl tento: „Dbčtuji mffeďh ímé moblitbn a balné ítutlh, amffecfh moblitbn po ímrti
me' 3a mne obětorooné w ruce nejfm. mmm; Boži, alu) jimi bufíe m očiítei pobělila.“)

2. Hromnice nel)Dčifffomání *Bannt) Maric. Nrjbl. Matka 913únčtal
fročbomitč plnila aálou iBoší, ač jí ue3ama3on>al (co čiftou pannu), abh náe učila te nej
mčtífí ímčbomitoftí m plnění přilá3aní Božich! nejčiftffí panna chce bůt pomašomána jato
fašbú jiná matla a from něfterhch mhmolenhcl) bufíí níEbo nemí o nemhílomné její bůa
flojnoíti, abhchom í mt) je učili ob3ívláfftní tniíoftí Boši utrhmati ro íobč a nehonoíiti je
6 nímž, bhehom je fnab ptáme tím ne3tratíli. *Banna Maria obětuje bneB iBohu to nej:
mílejffí co má, milého Sešíffta, a ochotna jeít le míjemu, co 6 ním &ípolu B ní Bůh
Ualožiti ráčí, bh i nás učila to nejmilejffí co máme -— frbcc ímé — 3cela Bobu oběto

matí a bo nejímčtějffí můle jeho 3úplno je obbati.

ŠDneB (jaložto w útert') po nebřli 1. po bewitnífu) připabú í památfa Umučení
'Bána naffeho Sešíffe Kriska, o níšto nám círfero fm. přimolámá flomh ím. “Barota (8D
“Po 25): „To 3ajifté cíťte to fobě, coš i w Kristu Ježissř (míbíte na přítlabě),
lterťjžto jja ro ípůíobě >Boží nepološil jobě toho 3a loupež (t. j. neoíroojil
si to neprámnč)že jeft romnh íBohu: ale íebe íame'ho 3mařil, přijato jpůa
[obu flušebníta, lu pobobenftmť libí učiněn a w ípůíobn ttalc3en jaro
čloměf. *Boníšilt íebe íame'ho učiněn jía pojlufínhm aš f ímtti, a to l
ímttí fříšeJ

3. Sw. Blažeje wiz točníf II. Dpčt to mučebníl sMně, abhchom to3jímúnín1
toho, co íloatí pro měc 23o3í muíeli jnáífeti, 3arbčli íe nab íhoítejnoítí a mlašnoítí Uassi

w flUžbč žBoží; a 3arbčmfíe íe ípolu i powftali 3 lenoíti tafotve' a 3mušile bále lráčeli.
Seíti tal, jařobt) nám pamútfon fn). mučebnífů círtem pro\.>olómala:51l33hůru! m3hůru!
„iefftě jíte neobporomali a3 bo frme" (Žid. 12, 4) t i. jeíftč jíte to nejhorfíí
ne3tuíili. —

4. Iučnt') čtmrtef — me jmřtč: u nás wssak i b'catrítíou nejím. Swútosti ola

tóřní [lamnoft zadostučiněnl 3a wsseckh kťiwdh Kristu PciUU w přefmaté
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Swútosti učiněné (pInom. obpuftfh). ŠBtúčje, zbozný čtenáři! aa íaie' třimbvh? Wiz
obproffení přeb nejím Gmáíoftí („C—Seftnáftrúš“ fte. 25), a hneb je to boamíč nejen,
ale i čaítčjí tonutí bnbeš mobiitbu tuto bojemnou. £) této ítamnoíti přimoiámá nám
círfem ím. ítomh ím. sBarota (Šib.10,28):„*Břeftonpiííibh Ebo adfon Mojzlsfůw (oh;
pabnntím ob něho (: přeítoupením k pohanftmí) beze míjí Iítoíti pobe btočma neb třemi
fměbrr) umírá: což je mám zdú, čím horífího treftu aaítuhuje ten, fbošbh Syna Božťho
pojítapámai a Krew ímioumh (noroého Sáfona), fterouš poímčcen jeít, za poíffmrnčnou
měl a íDnchn miíofti potupu učini[?"

szwlásstuť to jafíí fmátef náš, nás oubů bratrítma nejím. Gmátoíti, jat to i
mobtitba círfemni nagnačuje: „(Břiítnpnjící s boufánímt trůnu mitofti Twé, Bane Sešíffi
Reifte, mitoítimě přijmi a mhíIhŠ, abh fláma Štítná, tterá je to Swútosti Iáífh Twč ua
ftamičnhmi fřimbami bezboznýchzťehčUje,nítamičnou taje poitonou Imhd) íiqebniů na:
hrušena bhla. Sen; jíi ším a iraíuječ 6 Bohem Otcem w jebnotč DUcha ím. na točit)
mčfům 91mm"

Též prmni čtmrtef bneB (pamatuj na mobiitbu: „“Bopatřiá (Bund" Čestnú
ftráš ftr. 28).

5. iBrmní páteř — fond je na biatrítmu nejím. Srdce sBánř, 6 nímšto je
bratrítmo nejím. Swátosti oltářní fpojeno, gmtáíftní pobožnoít: fpoIečné ím. přijímání
(6 plnomoenhmi obpuítfh obbařene') a obnomené obbanoíti ííušbč JBoši; tai te'š ob oubů

apDÍÍIOÍótu mobiitbh (teš pInom. obpuítfh). abc to není prmní páteř mošné, bějc je
to prmní neběli m mčííci.

6. Swl ŠDoroth, frownej ročnít 11.11 meče: je cirfcm ím. a mffeďh měrné
bítťt) již připramnjí na poíwútnh čas poítni, thto 3 nebčíe bo jfutečněho poítn ííuii
přebpoítní, (bemítnífome'), jiz o prmní z nich je fonaji sluzbh Bozt info ID posie, bťlšssl
wssak jiš příprama na ím. půít fe beje one—3a zltra

7. nobile 2. po bemítnífn (nebříemafopnl'tní). En íi připomínáme při,
pramn íame'ho Širiíta “Edna na boicítnč utrpení. Gm. emanběiiítome' nám připomínají
pofiební ceftu *Báně bo Serníaiema a co je při tom přihobito jat náítebnje:

„Qihti paf na eeítě mítnpujíee bo Setníaiema a Sežíě přebchágel ie (chmátaje bn!
mšbh napřeb) i bimiti fe metmi a jboncc za ním báli se (toho, co bh je w Sernialemě
potiati mohlo). (Marok 10, 32 atb.) N tbhš (tai) roítnpomal Ježiš bo Seruíaíema pojat
bmanácte učennífů ímhch íonfromí (Mat.x 20, 17 alb.) počal jim promiti, cobh je mu
mělo přihobiti (Mk.) a řefí jim: „Qii mítnpnjeme bo Serníaiema a bofoná je tam wssecko

C0 piáno jest fkrze prot-oh) :) Ghnn čtomčia (But. 18, 31 atb.); nebo mhbán bube tníáaa
tům a adfonnin'nn a ítarffím i obíoubi jej na inn-t a mhbají ho pohanům a bubon je
mu pofmímati a nphoaií ho :: nbíčují ho a gabijí ho (Mk. Shit.) utříšománím (snu.), a
třetího one mftane 3 mrtmhch" (Mt. BRE. But). 91 oni tomu nic nefrognmčíi a Bhío to
[frhto přeb nimi a neírogumili, co je pramilo. ((QnL) To rozjčmej a umažuj bneG.

8. Na balííí ceítě Púnč „přiítonpiía k němu maticí íhnů Bebebeomhch (Salome)
íe íhnh fiohmi (Safnbem a Genem) itančjíe je a proííc něco ob něho." *Brofila totiž o
poiohffení íhnů fmhch, ano tito fcnní profiti o to 6 matfou, neměbouee, že k oftaroení
mebe jen ceíta ponížení a utrpení; protož i obpoměběl*Bán: „Newite oč proííte,' a
z toho toga! příteáitoít f poučení nás to poioře,fbh3 botošií: „Kdoby chtě! bhti megi
mámi prmním, bnbe máš ítnšebníff'

„Ca—Stalopaf íe, fbhš íe přibíišomai f Serichu, že fíeph íebě'l mebíe cefth šebřeJ'

Light-umeni jeho mhpramnje sw. Lukúš, a poh-ačuje: „91 wssed brat íe skrze Serii-ho, a aj
muj, jmenem Zachcuš att—."jeho obrácení; paf pobobenítmí o beííti hřímnách (mitoftech
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uebefftýeb), z kterých iebeu ftušebníf beíateronáíobm') ušitet činit, iim') pateronóíobní), třetí
wssak Iím'), poboblnťy, zakopať břímnt), ganebbat miíoíti a obíongen být k ímrti mččne'! . .
Nejsi fnab ti) tento flušebníf nepramt'7?! . . .

9. „QI to powěděw (pofračuie fm. Bufáč) ssel (opět) napřeb (ebmátaie) \vítupuie
! Seruíaíemu, (a ím. EUřat. bopíňuie) a když whchúzeli & Set—idu: fíel za ním gáítup me:

lití), o ni bma ftepí [ebíce u eeítb" atb. a ugbramení jící) mupíínie. (?Ino jefftě wíce,
obce fm. Qufdč zase boplniti), „Ebnš (tatto) wychúšel 5 Jericha i nčenníei jeho a zústllp

meImi mnobt'), (byl tu iefítě) syn lZtl'imet'em,[[epí) íeběl mebIe eeftty, šebře" atb. a ugbra:
mení jeho.

ŠDobatef taIenbáře. Ne uabarmo umúbí nám círfero ín'. tof nadané pří;
bčbt) prámč m třebto hned) na mníl; chce nás tím gaiiíte' ob marnoítí ímčtífé a fmbílnoa

fti, iíšto fe ínuome' ímřta m tčeb hned) (měru bíáguimbcb) obbámají obmrátiti a k něčemu
togumne'mu a ípafíteínému obrátíti. Sčouá fe téš w třebto 3 hneď) maíopuítuíó toe mnm

hých mííted) pobožnost 40bobinnú (6 plnont. obpuftfb) na úmbíl gaboítíčiuiti aa hřťchh
tťchto buí a obmrátíti buffe ob poborífení tatotobd) a mointi íe ga třeíťant), ienš m tom
čafe fm. pominuofti tatoíiďé ganebbámati ano gapírati fe gbaií. Kčš bt) tunobt') ae fmčtáíů
sakowých na mointbu naffi ob Boba Uabhl ofmíceni a lobbujení, info oniuo ítepei ím.
emanbětium .. . . nápabnč gajiíte', že prátoě noní totiž" siepých umábí ílomo Boši.

10. Stťeda pop eIečn í, čačáteť ímatopoítuíbe čaíu a bíišffíbo najímáni u:
mučení $anč.

„$%btatoním fmátfům obnomíš ímá bobrů přebíemgetí, pramí bt. Iomáě Řema
Fellíff). Toho si mffimnouti máme na počátfu čaíu poftníbo. Welmi ípaíitetué přebíeá

mgetí ieft to ten čas aíffati mffeďt) obpnfttn; nebo těmito obpuítft) ípíáceti můšeme
btubt; ímé u Boha učiněné tolitetbmi hťichh, obpuíttt) můžeme občtomati Bobn i za bufíe
na očiftei a je taf bub čáítečuě, neb botouale 6 iBobemímíříti a bo ítámt) nebeífé jim boa
pomábati. — K 3íífání cuffaf obpufttů je zapotřebí:

1. ítamu mito íti žBoší, tnaromání íe tcbt) hříchunííeliíe'bo, i toho nejmenífíbo;
neb fbo bt) třeba ien k mffebnímu hříchu (f. 3). k nřiafe' jen nepatrné marnoíti, nlít'etečno:

fti, k malému jřuých posužowáuť a pobobn'e') měl naftonnoít a obtošiti iei fe nepříčíuií,

neaíffal bb obpuítíů záhubě), ani po ím. gpomčbi ne, neboť nemá ani prome Iítoíti ani
botonaíébo přebíemgetí mabtebem na ten mífebuí bř,-íd).

Stu íe iebná neimíee :) oíobt), jenž čaftčii apeámu fouaií, ínab fažbí) tbben. (50mm

Iitebm') to zajisté obhčej — ale mníí pochúzcti z mřete' Iáíft) f 2130011a 3 touha) po beef

bříffne'mšimotč. TU ie ráhno, abt) i toho neimenfííbo břichu jelen) (: proto íe
bo buboueně maromatb. _

2. 1110inth a pobošnofti obpuítfomémuíí fe bořonaíe, fmčbomitč. a afro-na
ffeuě tonutí, ani iebiuh') ben fe ueímí opomenonti (pročež nífbo ať nemíní papešíťou
ítoIící, ianbt) metmi Iebce ímoíomaía k pluomocu!)m obpuítř'ům: ucřífaje ani o pnoní

ímrebu amíučné pobmínce k jící) gífřání, je to zajisté metmi meIife' borlimoí'ti gapotřebí, In)
fašbobeuuě kdo iifte' mointbt) neb pobožnoftí fond).

3. po ufončenbeb _po celí) m čííc mointbád) obptzítřomúd) gprámu SBJší íonaI
:: za fen. cit—fen)ua úmníl Dtce m Řťxuč íe mointi totifrát, folií“ &íífá ebpuítfů, nab to

ien iebínté může sobč ponechati, oftatuí (to ten íamt') ben) mífeďt) ga buffe n) očiftei

obětomati. _
W rozjimúni o umučení *Bánč fe bIe uebčlníd) fm. emanbřlitun ibe gpřt:
Kristuů Pún rozloxlčiw se 6 panenífou ftvou MatkoU a 6 pěítonuem fm. Soíe:

fem opouíftí tiebt') přibhtek Nazaretský a ubírá íe na ponffť k ím. Sonu Kťtitoli ; třeft
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Spánč je mhooně rogjímú tv íohotu přeb prmní ueběíi noftní a w tuto nebřtí paf 40
benní půít Sešíffe Řt'ijta, jeho pofuífení na poujfti, mítčajtroí a poíIuha anbělífú.

sBrmm' thben poítní: najímáni učebnííů a gmolení ;, nich 12 apofftoíů; nebčli II.
poítní: proměnění *Báuč na hoře tábor.

SDruhh thben poftuí: mhhíebámáuí uaífeho jpaíení Ěriítomhm fdganím o (uebčlž
III, pojtní) mhháuění zlých buchů, (třetí thben) ugbramomúním uemocnhch a muohhmi
zúzraky. -—

11. SBI.7 gaflabatelů řábu íIuhů marianjfhd) (Servitů) r. 1233 m
Stalii. *Bamálfa jich fond je ípotečně, ačťotim w ueftejnh čas z tohoto jmčta mgati bhti
bo jláwh měčné; a íiee: Bousil (1. Iebna), Monuld a QSonajuncta (31. ítpna), s.))?anettí
a s.Dřcínettus?luteíífh (20 frpna), 2Imibcué (18. bubnu), ngoccío a Goíteueus (3. hvětua
a íice po jm. růšeuei, jejš jpoíečně benně je mobíiti), Nlešiuď be %alconeriis (17. února)
mm 110 let ítúr. Smeno „ítuhů marianjfhch" obbršeli ob jm. íšilipa ?Bmátífe'ho, jen;
co nemlumňátfo je mm nagmaí jatobh muuhtutím Qioším. ——Nechtťl bhe i th bhtí
íluhou Marie Palmh?

12. ŠIšt'rouípáteř po ftřebč popetečuí: památfa o uctění Řriftowh fm. foruuh
ten owé.

Sǧo. ewmldělistowé zazuamenali o tom náííebující:
„Boíbnčři mlabořomí wzawssc Jržisse bo íínč (Mat-f. 15, 16) rábního bomu

jhromúšbiíi k němu celou rotu (mojífa as 600), a ijéfíje ho přiobílí jej pIáíjtěm Har:
Iatomhm a ípIetffe forunu 3 trní mítamilí ji na hlamu jeho a balí třtiuu to pra,
mou rutu jeho (Mat. 27, 29). % počaIi ho poabramomati (Watt), přídjáaeíí k uěmu
(San 19, 3) a Hefajíee přeb ním poímímaíí je jemu řfouce: „Bbrám buď Eráli šibomjfh“
(mlat) a'oámaíí jemu políčfh, (San) a pIimajíee na něho brali třtiuu a hifi híamu jeho
(Něm.). S mhffel Pilát opět men a M! jim: „Hle mebu mám jej men, abhjte poznali,
že na němžábué mint) ueuatcgdm! (Iebh mhffct Sešíč neja truomou foruuu a
roucho fjaríatome'). % bí jim Bilát: „(Ejhíe číolnřf!" (San).

(Sh.-tem ím. je mohli:

*Bopřej nám, projím: mífemohoucí Bože, abhchom jenž na památfu umučení “Bárta
nejjeho Ježčsse erista forunu jeho triíomou ctíme ua semi, ob něho (lámou a ctí foru:
uctuúnu bhti zllsloužili u) ne'oeíích. quž 6 Tebou ším jeít ntb.

13. Sw. Řehoře II. papeže řábu ím. íBeuebifta na Moltte:Casino, kdeším
but a čemž-el íám fm. Dtec žBeuebift; fIúífter jeho bal jfmoítuč rogffířití a ošimit ře

holí jeho celou.

$Inomoeue' obpuítfh gíífají bueB rogffířomatele' bratrftma uejím. Swútosti oltařuí,

apofjtotdtu a Qiošífého Srdco Tajně, jaf je bipíom*) jejich o tom poučuje. ,
14. sBrmuí ueběte poftuí (\uíg ímrchu). „QIj nhuí jeít čas příjemní), aj uhní beu

fpajení," tof motá bueG círrem fm. rojíem ímhm bítfám, hIeBme tebt) čaíu fmatopojtuího

použíti k úplnému šimota po'epffeuí a f bofonatému k “Bohu obrácení! jnab je to jiš po:
f(ebuí půít, Éter-hgííamímc, jcfjtč ínab uhní jeu máme čaG f pohání, a nítbh wíce! Ne:
uechejme si ho ujíti, jafo něťbh Sbannibat můbce uepřátelífe'ho mojífa proti Rimanům;

wydobiw mějto ga mějtem, bh! jiz u íame'ho měíta ŠJtíma a mohl jej ínabno obíabiti, ze
mífaf pro mítesítwí ímá mejíle' je oobáwaje mhjli to opomenuf, pťissedsse “Římané ohía:
bili mčíto a gadjránili. 'Iu gmolaí chmibal: „Wěera jíem moh! motati: „íeufráte jíem

*) Kdobh tatomí) jentč neměl a jobě přát, nechť to oguámí P; Rt. EBIoblomína Metličanech, neb re
battoru „Glolh“ w Najhradč.
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mohl činit pofúni a Uechtťl jjem, teb (na jmrtetneui Ioši, to pojiebni bobinee šimota) bnrb
cbtčl a — nemobni"

15. (živ. %auítina a 80mm) bratři a mnčebnifů, ípnů to wznessenýchrobičů.
Horliwost jejich pro čeít Božť ukazowala je io tom, je mnošítmí pobanů obraceli na míru
Kristowu; aa ton příčinou pri brame giočří iobftameui, jenž| ale co tiíjí beránťome' rno:
[joum jejich je \orpr a “auto; ani oben, ani ponoření na moře jim fjfobiti nemoblo, aš
fonečně mečem ífati byli a mučebníft; $áně učinění.

16. Sw. ansima, sluhy Filome!rora, jemuž utef bo Říma je obebral k fw.

Š].šamíu,tterbšto ; nebo vbobne'bo fřejťana G miíoítí Božč učinilo, bijfupem io Efefu jej u;
ftanomií. Řonččnč ro břímě boíábt forum) mučebniďe' pro \oče ?Bojí.

17. <„Bůítčtmero suchých bnů, a mobíitbp za jm. eírfein, jmenomitč bojnoít bu;

chowllich íprámců.
18. Sw. Sinlean, biskUpam Seruíaíemč, po jm. apofftoíu Safubn, bpitě

120 Iet'ftár.
19. Sw. topí a břcbů 913mmnaffeijo Sešífje Krista (btubť) páteř poftní).
Gm. emanbělijtome' jajnanienaíi o tom nújiebujíeí : (D utřišomúní tnpíjmi !)řebr)

ani íIomířfem je nesmiňnjí, jařobi) je to tajemítmí jlomi) uebato \vnpjati; toIifo pobolú:
fají): „QI Ebnš jej utřišomaii (Mat. 27, 35) rogbčiiii roucba jeho" ato. „slibu ale neju
ftala těla na fříši n) íobotu, projití sBitáta, obi) animáni pri hnátoroe' jejich a byli onv
šeni . . . . thž paf přiííli !? Sejíffowi, jařš nařeli Ijo jiš mrhoe'bo, neiámaíi !)nátů jebo,
ale jeben z mojáťů oteiořel bof jebo fopíin a Duch whssla trew a touhu." (Sun 19,
31 a t. i).).

iDnes též památřa witězstwi ím. Dtee íBenebifta nab nečiftijm bnďjem, jímšto po;
foujjen tai bionijo m trní tčIo íme' trťnnií až pořnfjení amigeio ——nám bítfám jebo na

poučenou, že i mt) nemáme ji přáli ani pofoje ani obbedju, bofubš nab nečiítbm barbem

areta 6 pomocí iBoší negmítčgíme!

20. Sobota čnoero sUchýebbnů: mambii) pofrmů íiee pošímati můžeme, ale
jen jebnou je naíptiti nám obrojtipm ob r. 21. až bo r. 60. bomoIeno; míabjji a skarssl
mobou je míeefrát najvtiri.

21. chčle 2. poftni: ím. Gmangelinmpočítnje proměnění *Báně, raboft;
nou to ubáIojt, abnďjom i m řajieim tomto čaíe boli poiojbugeni a potěífeni. 8 tuje
máš proměnili bříjfníče bibm'), máš íe ftáti íprameblimbm fřeíťanem, abošnům bítfem
iBošim, proítřebet k tomu je moblitba a gpráma Boži. Neopomeň ji na tom čaje!

22. (Batmanaapofjtoíífe' ftoIice jm. $etra na Qiiitioebii, ibe měřicípro
objmldffmi [)orIimoít ímou prroně boli „fřejfann" najmáni. It) je omjjem te'j bonoíič
jmenem tím, gaítubnječ (jo ale? bořasují jfutfomé twoji, je ííi řřeífanem o tělem io buífi?

23. 6m. sBetra Damiana, farbinaía a učitele eirfemníijo. Druhé jmeno íDa;
mian ji přiíošit z Iáífp k bratromi ímémn mfabíjímu, jen; jej po jmrti robičů 3 ru;
ton utrntnébo bratra ítaríííljo \opímobobit a na učení bomáci i whsokú poíííat, gačej je
mu neobnčejuon učeíimoftí a nápotom boríimojtí ro ítamu buďjomnim gambičií. — Sofii
jm. Betr wzor a přífIab u mnbíebámáni bnffe jpaíení. „*Broč nepamatujeě [jortiměji
na bílo íroe hodin?“ tága! je fbpíi íám íebe. Wemásli tašbi) z nás tatto je powgbubiti?
Sebnobo jeji potřebí, pramií Wu k zmar-tě, a to jeít— ípaíiti bujíi jmon.

24. Sw. Matěje apofjtoia gmoíene'bona míítč Sibáífe, jenž brognon grabou

ztratit apojftoljtmí, poioolání a 6 ním míjeďo. BUltě jm. sJJiaiěj jebeu z uejrořrnějíííd)
a miborliměiíffď) :_lšebnífů *Bánř, co již z tobo joubiti můšeme, že S ním poítameu bp! k

onbě Sofef Barfabaš, taf jmati; muš, že [)o můbec najmali „Sojef ípramebiiroi'),"a
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přebce bn! zmaten fm. Matěj .. . . ale Soíef za to Babu flómu mgbúmaje zůstal měren
úřabu fmému . . .. Hime je ímenomitč duchowui oíobn z brusného pábu Sibáfforoa bóti
íe mlaftnílyo pábu a mám pomolání a tím i ipojení! ob fm. Sojefa, paf je učme nejifft:
noítí, jpotajenojti 6 menffími úřabl), a bez bnčmu a gdmifti btebřti na powýssené [polu
duchownť ojobl).

25. Sw. Walpurgiš, pannt) řeholní ;, robu trálomífébo, feftrl) jm. Wilibalda
a ju). ?Bunihalba. Wzorný to přířlab neminnoíti, pokorh a tichosti — frúfné to cnoíti
pro wsseckh jmenomitč pro bílou; řřeítaníťé :: pannu; řeholní. Sejf obcowúm' bylo mice
m nebejíd) nešli na zemi — but též i nasse; pamatujme na slowo Búnť: „Blahoslaweni
čijtébo jrbce, neboť oni Boha mibčti bubnu." '

26. (třetí páteř poítm') památfa pohodlného plátna pohřebního neb fmentu Búua
naffebo Sejíffe Srifta. Sw. mvaugeliítomé o tom mppramují: „21 kdhž byl již mečer,
že bh! ben připtamomduí, jenž jeít přeb íobotou (il.)čarf. 15, 42), přiífel ieben člowťk bn

batt') (Mat. 27, 57) jmenem íšoíef, anameuití) beíátníf, muj Dolní) a jpraroebliml'), ten ne:
bb! swolil f rabč a E fřutfům jejich, tcntljž tafé očefámaí Eráíomftmí Božťho (int.), z oui:
matbie mčfta Subffébo (Slut) krerýž but tafé učebuíť Sejín'ůw . . . . wzaw leto obminul
je na plátno čiítě a mtojit je ho hrobu jiného nomébo atb. (mat.)

27. Sw. Leandra, arcibiskupa a učitele círfemníbo. Slowem i skutkem tťssil
duchownť jmébo měfu w nejtěžssich bojíš; círfme Boži a zajistéi nás muíí tčíjiti co bramí:
„Býwalacli fotoliďá Cirkew pronáílebomáua, teufrát je rojffiřuje a fmete, nebo trpěliwofti
jmen přemohli ano i zťskú si ímé nepřáteli).

28. Nedřle 3. poftui (wiz houbu). Sij fe Míši melifoneee, ©on Boži .....
připramme je bitdjomuř, nejauebbejme ani jebintěbo tme w tomto pojmátněm čaje! již zase
uplynul mějíc celí), Íljšbb nebol nabarmo monalošen, neb Bůh z něho oučtl) bube žábati!

.V\A,V.vvvvwvvwwvv

Pius ——Skála.

Jak ta. bouře po krajině hučí Otřese se toutýž zlobou skála —
Ze severu přihánějíc mraky, Vždyť též srdce pod vzdechem se chvěje1
Které zhoubu nesou ve své _tuči, Avšak stojí pevně, jak dřív stála,
A zem ledovými perou praky. Jsouc jen zapěněná od peřeje. —

A ty vichry jak si podávají Aj tu nové vlny pěny smyly,
Vlny jindy tichého tak moře. Černé mraky trhlo slunko Boží,
Že až vody z hloubi zasténají, Paprsky pak jeho objevily,
Jako z prsou zastaralé hoře. Skála, ta že jenom za podnoží.

A jak slzou hoře to tvář smáčí, Domu stavby přepodivné slouží,
Tak ty vlny skálu oplachují Stane duch můj, mocným divem jaty'
Lichotně hned, hned zas jako dráči, A té skály jméno zvědět touží —
Povždy ale zhoubu skále kují. Pius jest to, v Římě Otec svatý!



Zprávy.
Bratrstvo „věčného uctění nejsv. Svátosti pod ochr. sv. Benedikta“ šíří se

právě čtením „Školy“ bez všeho přimlouvání neb nucení utěšeně, čím dál více v
lidu českomoravském. Patrno jest z toho,-že katol. pobožnosti lid si brzo a úplně
oblíbí, jak mile o nich, co dobrých a duši prospěšných, je poučen, a že známá zbož
nost našich předků i v srdce potomků vrozena jest a že protináboženský svět ji
dosud z něho vyrvati nedovedl. Na Moravě jest zvlášt k zaznamenání co nová
místa úcty nejsv. Svátosti farnost V. Senická se svým okolím a Kroměříž, kde ře
ěené bratrstvo čtením „Školy“ ve známost přišlo a mnohé osoby buď k duchovním
neb k redaktoru „S“ se přihlásily se žádostí, by se jim vstup do bratrstva, které
prý již znají, umožnil, což se jim od veleb. pánů ovšemsradostí učinilo. Jejich počet
roste každou neděli. V Krom. mají správu bratrstva vel. pp. P. Julius Chodní
ček, vikář u sv. Maurice a P. Al. Buiz'nsky', kaplan n P. Marie, ve V. Senici
obracejí se údové prostřednictvím jisté zbožné panny, své důvěrnice, přímo na re
daktora v Rajhradě.

Z Čech došla nás ze Skalky zpráva, kterou zde doslovně milým našim
čtenářům podati neváháme. — „Nade všechno nadání žehná Bůh bratrstvu „věčné
úcty nejsv. Svátosti Olt.“, které zde při zámeckém kaplanství vloni zaražena bylo.
Sotva byl význam jeho vyložen, vstupovali mnozí za údy, a titéž stali se opět apo
štoly té posvátné věci v dalším vůkolí, tak že i ze sousedních farních osad přihla
šujíse mnozí s prosbou, aby rovněž do onoho duchovního spolku vřaděni byli; —
vzácné to zajisté svěděctví a patrný důkaz, že v srdci našeho lidu doutnají dosud
jiskry zbožného života vnitřního, který v Bohu zakotven jest a po duchovní po
travě laění. '

Počet údův dostupuje na 70, z nichž dva v Pánu zemřeli. Lze se však na—
díti, že příště nejen řečený počet vzroste, ale i spřízněná bratrstva „Božského Srdce
Páně“ a „apoštolátu modlitby“ s pomocí Boží na upravené půdě se ujmou a da
řiti se budou.

Dlužno také připomenouti, že osada Marešo vská v Krkonoších nejprvé
přesvědčila se o blahém působení našeho bratrstva. Tamější horlivý pan farář užívá
je za výdatnou ohradu proti mravní nákaze, která na lid v továrnách pracující
zhoubné dotírá. Byl jsem toho svědkem, kterak lidé, jdouce z práce, zastavovali
se v chrámu Páně, aby vykonali tam svou hodinku 'pobožnosti a povznesli duše
své od hmoty k věcem nebeským. Živý onen obraz bdělých křesťanů vdechl mi
neodolatelnou mocí lásku k bratrstvu, a byl první příčinou zavedení jehoi v dědině
naší; nelze i pomlěeti, že k tomu velebný kněz řádu sv B. P; Kristin Plodek jako
všude jinde, i u nás svou vzácnou službovolností značně přičinil. Pokud známo,
čítá bratrstvo nejsv. Svátost-i Olt. na Rychnovsku též v osadě _Solnické mnoho údů
pod správou a horlivou o to péčí důst. tamního faráře Ferd. Blechy. Nejvyšší
Pastýř duší, jenž chce, aby všichni jedno byli, požehnej bratrstvům, a rozmnožuj
jimi šiky bojovníků, kteříby za příkladem chrabrých bratří Machabejských hájili a
v úctivosti chovali neoceněné dědictví Hospodinovo. ——“

Zprávu o filial. bratrstvech již déle zařízených podáme souborné později.
.s.va—\NMVW\/VWJ
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Božského Srdce Páně.

RočníkIll. Březen 1869. Číslo 3.
V\ANV. m:.

Kříž.
Každý člověk stěžuje si, Těžší-li snad tvoje byla

Že ho tlačí jakás tíž: Než-li Krista Pána tíž?
Každý, víme, běduje si Víš-li, jaký ustrojila

Na svůj těžký, těžký kříž! Zloba lidská jemu kříž?

Není těžký — děláváme Z čerstvého kříž měl On dřeva,
My si sami tuto tíž, A hřích zvětšoval tu tíž —

A tak sobě strojíváme Kdežto tvůj jest jako pleva,
Z lehounkého těžký kříž. Neb jak z slámy lehký kříž.

Proto trp a v každé době
S ochotou nes svoji tíž —

Nebude pak těžký tobě,
Nýbrž lehounký tvůj kříž!

vvv/\

Hlavní věc člověka.
Celý svět nyní disputuje, ale málo kdo ví, oč vlastně se jedná, oč hlavně

se jednati má. Zvlášť; učenci samou dišputací si hlavy lámají — do vlasů si vjíž
dčjí — avšak ptáš-li se jich, oč jim naposled jde, — nevědí. Otvírajíce oči uml
kají a odpověd jim vázne v krku. Přemýšlí a uvažuje se ve dne v noci, kují se
zákony, staví se soustavy rozličné, pracuje se o překot pro oblažení člověčenstva —.
avšak lidé při tom hynou neb se zapomíná na hlavní věc, o kterou nejprve a hlavně
jest se starati. Prospěšno tedy bude udati, oč vlastně jde, co jest hlavní snahou
člověčenstva? K čemu má směřovati veškerá člověka práce? A na tyto otázky
krásně a rozumně odpovídá matka sv. Klementa Ancyrského. Když císař Diokle
ciau pekelnou zuřivosti utracoval křesťany, přivolávala často tato zbožná matka
svému čtyrletému synáčkovi toto: „Synu! očíse jedná, jest život věčný.“ Tato
slova materská tak mocně působila na mladíka, že rád a ochotně vylil krev svou
pro Krista. Jedná se tedy o život věčný. Tento jest věc hlavní. Mnozí mají za
to, že hlavní věc jsou peníze. Než -— chyba lávky! Peníze se rozkoulejí, bo-—

5
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hatství člověka opouští, smrt odděluje člověka od statků pozemských a odnáší na
hého na onen svět. Peníze trvají jen na čas — jsou vrátké zboží. Zdaž neznáš,
příteli, tu smutnou povídku o jistém boháči, o němž mluví Pán Ježíš? Tento bo
háč řekl k duši své: „Máš nyní mnoho zboží na mnohá leta, odpočívej, jez, pí a
hoduj. Tn praví jemu Bůh: Blázne, ještě této noci požádám duše tvé od tebe, to
pak, cos nahromadil, čí bude?“ Peníze tedy hlavní věcí nejsou. Jiní staví důstoj
nost nade všecko. Avšak zkušenost učí, že sláva toho světa pomíjí — jest jako
dým, jenž vystupuje a v povětří se ztrácí tak dlouho, až není 7. něho nic více vi
děti. Viděl jsi, příteli, bublinu na povrchu vody? Jak spanile se v ní zrcadlilo
slunce a jak krásné v ní zřel jsi obrazy! Než okamžikem splaskla. a nebylo viděti
ničeho více. Dnes stál Napoleon na vrchu slávy — zítra ale vězel na ostrově He
leně v potupě a opovržení; dnes tě svět velebí a zítra tebou pohrdá. Tak pomíjí
sláva světa. Čti v písmě sv. 0 Šalomounovi: Zveleben jest král Šalomoun nade
všecky krále země . . . Avšak co praví tento král nejmondřejší na světě? „Mar
nost nad marností a všecko jest marnost!“ Sláva tedy 3 důstojenství též není věcí
hlavní. Opět jiní mají pokrm a nápoj za hlavní věc. „Jídlo a pití jest nám
nade všecko“ slyšíme často od těchto břichopásků. Než těmto vede se tak, jako
onomu jinochu, jenž jest sám na svém náhrobku vyobrazen, au sedí u plného stolu
— jí a pije — ale za ním číhá smrt, aby jej pohltila jakožto nejchutnější sousto.
Jedí a pijou, ale přijde smrt a udělá škrt a konec všemu hodování. Přečti si, jak
dlouho se vedle dobře králi Babylonskému. V nejlepších rozkošíclí vidí strašná
slova, „marie, tekel, fares“ psáti na stěně paláce svého. Lahůdky tohoto světa také
tedy nejsou věcí hlavní.

Když není ani bohatství, ani důstojnost, ani lahodnost tohoto světa hlavní
věcí, Spojme všechny tři dohromady a. pak vyplyne nám úplná blaženost — praví
někteří. I vy jste na omylu! Ani tato trojice vás neoblaží —- král Šalomoun měl
všecko, .cožkoliv si jen přál a přec volá: Marnost nad marnosti! a přec — nebyl
šťasten. Věc, o níž se jedná, musí býti věčná — nikdy neztratitelná. Smíchejte
ale a množte peníze s důstojenstvím a rozkošemi jak chcete — nikdy nevyplyne z
toho věčnost. Tyto tři věci tedy také nejsou věcí hlavní. Hlavní věcí ale jest ži
vot věčný.

Kam však jíti, abys došel života věčného? Kudy se jde do Ameriky, víme
již tak dobře, že sotva zabloudíme. Plavci řídí se dle hvězd na nebi a střelky k
severu vždy ukazující a plují jistě a bezpečně.

Zde se však jedná o jinou zemi, ku které se přeplaviti máme; proto mu
síme míti také zvláštní znamení, zvláštní střelku, dle níž bychom se mohli říditi,
abychom nezabloudili. Věc ta se má tak, jak si ji -myslil onen starý Angličan.
Král Edzín radil se jednou se svými ministry stran přijetí křesťanství. Jeden byl
pro, druhý proti, — nebylo souhlasu. Tu vystoupí jeden 'vážný muž a praví: Život
lidský podobá se vrabci, který za bouřlivého počasí vlítnuv malým okýnkem do 0
světleného sálu a maličko tu pobyv opět jiným okýnkem do tmavé bouřné noci vy
letí; nikdo neví odkud přišel a kam jde. Nám ale na tom mnoho záležeti musí,
kam po tomto životě přijdeme, abychom se mohli rytířský připravití. Pročež na
vrhuji, abychom přijali toto náboženství, pakli nám udá, kam člověk vykročiv z to
hoto světa přijde, neudáli ale, pak abychom je zamítli. Návrh ten se zalíbil a byl
přijat. I zvěstoval jim sv. Paulín, že křesťanství ví, “kam člověk po smrti přijde a
zná cestu, kady še tam jde. S radostí tedy přijali-toto náboženství.
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Tuto cestu, zdá se, mnozí nyní zapoměli; nebo tak podivně a cize o ní
mluví, že hned lze poznati, že neznají pravé cesty k životu věčnému aneb že jí
znáti nechtějí. Jedná se tedy přede vším o tu pravou cestu k životu věčnému. Ta
ale není žádná jiná leč Ježíš Kristus. Ani peníze, ani důstojnost, ani pokrm a ná
poj nevede k životu věčnému. Jedině Ježíš Kristus tam vede. Ont jest pravou
cestou k životu. Nezvratná jsou slova jeho: „Já jsem dvéře. Skrze mne vejde-li
kdo, spasen "bude.“ Posud platí slova sv. Petra: „není v žádném jiném spasení, ne
bot není jiného jmena pod nebem daného lidem, skrze kteréž bychom měli spasení
býti,“ Tato slova mnohým jsou trnem v očích, ani na Krista velmi málo drží ——
Kristem pohrdají. Dokážu ale těmto větroplachům — pravého křesťana jest také
povinnost, víru svou pevně hájiti —, že tento výrok sv. Petra spočívá na pravdě.
Prosím však, aby poněkud odložili svou tvrdošíjnost a svéhlavost, nebot se jedná o
věc nejdůležitější pro člověka. Svéhlavost zajisté škodí v každé disputaci _—kdo
rozumné a podstatné důvody přijmouti a uznati nechce, s tím přestává každý diš
put — s tím není žádná řeč. Dokazuj mu, jak jen možno, že svět jest kulatý —
bude-li přec státi na svém, že není, nebude-li dbáti na důvodění tvé —, co ti vše
prospěje? Prosím tedy ty, kteří pravdu oněch slov Petrových v pochybnost uvá
dějí, aby rozumně mne následovali v důvodění mém.

\ V jednom městě Tyrolském ukradeny byly jedné noci všecky kříže na hřbi
tově. Tu pravil jeden z měštanů rozhněván touto zlobou: „Před Rattenbergskými
není ani Pán Bůh na kříži jist.“ Drzeji však, než Rattenbergští počínají si za na
šich časů lidé — studovaní. Mermomoci snaží se upříti, ukrásti našemu Vykupi
teli Božství. Před nimi není tedy ani Pán Bůh na nebi jist. To jim ale tak snadno
nepůjde. Mámet zajisté důležité spisy svědčící, že Kristus jest pravý Bůh. Žádný i
ten nejstrannější soudce nesmí si' nevšímati důvodících spisů, nechce-li upadnout v
časné i věčné zahanbení. Proto se osměluji vystoupiti jakožto advokát pro Božství
našeho Vykupitele — nikoliv proto, že by toho Kristus potřeboval, aby se dokázalo
jeho Božství, ale že my lidé toho zapotřebí máme; neb se nad ním mnozí horší.
On pak sám zkázal Janu Kř. tázajícímu se: Je li ten, který přijíti má? toto:
„Blahoslavený, který se uehorší nade mnou.“ Proto musí jednou pověděno býti,
kdo jest?

Židé zamýšleli zabiti apoštoly, poněvadž hlásali učení Kristovo. Tu vy
stoupil Gamaliel, vzácný u všeho lidu zákonník a učitel řka: „Odstupte od těchto
lidí a nechte jich; nebo jestližet z lidí jest ta rada aneb to dílo, rozpadnet se;
pakli z Boha jest, nebudete to moci zrušiti, abyste snad nebyli nalezeni i Bohu od
porni.“ Od té doby uplynulo již 1836 leta dílo, pro něž měli býti apoštolové
zabiti, posud se nerozpadlo.

Říše padly, trůny se ssuly, národové zanikli — ale církev apoštolská stojí
posud, ana jest zbudována na skále. Bouře na ni dorážely, svět její zkázu hledal,
ale ona vítězně ze všeho vyvázla. Ano každá bouře ji ještě sesílila. Tot zajisté
pamětihodno. Jiní hledali dílo své podporovati a zastávati a rozpadlo se, dílo ale

apoštolské chtěli zničiti — avšak dílo to se nejen nerozpadlo nýbrž ještě utvrdilo
Kiev mučednieká byla vzdy novým semenem, z něhož věrní a stateční křestané
vzrůstali. Ač cíikev mnoho utrpěla, přec neseslábla, přec nesestarala -——jest vždy
nová, svěží, pevná. Brány pekelné nemohou nic proti ní. Nepoehází tedy — tak
musíme souditi — z lidí nýbrž z Boha. Nebot kdyby z lidí byla, dávno by již byla.
zahynula. Kdo by ale tak nestydatým'byl a řekl, že od Boha lež pochází, že má Bůh
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na lži zalíbení, že miliony lidí po dva tisíce let za nos vodil? Ne! — Ten by se
nanejvýš rouhal Bohu! „Není Bůh jako člověk, aby lhal.“ Kdyby yní vstal Ga
maliel z hrobu, musel by zajisté rozhořčen říci: Odpiráte pravdě — jste odpůrci
Božími! Hlavním ale článkem víry církve katolické jest: že Ježíš Kristus jest pravý
Syn Boží. Kdo tedy upírá Božství Kristu Ježíši, tomu musím s Gamalielem říci,
že odpírá Bohu.

Apoštolové — dvanácte mužů chudých a nevzdělaných — svědky byli toho,
co hlásali a obratili svět. Pravím dvanácte nepatrných osob obrátili svět!

Vztýčili kříž na trůn císaře Constantina, zbořili chrámy pohanské, zapudili
modly a stavěli oltáře nejvyššímu Bohu, poroučeli králům a knížatům sklaněti svou
šíji a svá kolena Ježíši, kterého dříve pronásledovali, spáliti to, čemu se dříve kla—
nčli. ——A králové a knížata se poklonili! Dvanácte nemožných mužův poručili
světu: Naprav mravy své! A svět? Svět to učinil. Tot ohromná práce — dílo pře
divné! Největší mudrc starožitností nebyl s to proměniti mravy ani svých nejbliž
ších sousedů a zde proměnuje své mravy celý svět na pouhé učení nepatrných ry
bářů. Bez zázraků\to ale věc nemožná. Bez pomoci Boží nemohli toho apoštolo
vé nikdy spůsobiti. Bůh musel býti jim nápomocen. Rouhání by ale bylo a ne
stydatostí neslýchanou říci: že Bůh pomáhal apoštolům svět podelhávati. Nechce-li
tedy někdo Bohu na cti utrhati, ten musí přisvědčiti, že' to, čemu učili apoštolové
& učí církev sv. jest pouhá pravda. Křesťanská církevale předně učí, že Kristus
jest pravý Bůh -—jako to vyznal onen setník pod křížem řka: „Věru, tento jest
Syn Boží.“ Ohražuji se tedy slavně proti tomu, který by řekl, že Kristus není
pravý Bůh.

Apoštolové nejen osvědčili, co slyšeli a viděli, oni také zpečetili své svěde
ctví svou vlastní krví. Pavel, Jakub, Jidáš a Matiáš- byli stati, Petr, Ondřej a
Filip ukřižování, Tomáš a Matouš probodnuti, Šimon rozřezán, Jakub mladší kyjem
rozdrcen, Bartoloměj s kůže stáhnut a odpraven — a to všickni pro učení Kristovo.
Pro lež a klam člověk ale nikdy neumře. — Milionové mučedníků následovali pří
klad sv. apoštolů. Milionové lidí ale pro lež a klam, pro nějaké blouznění neu
mírají. Prvé než se dá kdo zabiti, snaží se přesvědčiti o pravdě, pro kterou pod
stupuje smrt. — Pro lež nikdo neumírá. Křesťanství jest tedy pravda -— pouhá
pravda. Pravdivý jest tedy výrok sv. Petra: „Ty jsi Kristus, Syn Boha živého.“
Prosím tedy: kořte, klaňte se Kristu, jakožto Synu Božímu, jenž se pro nás vtělil!

Kdoby — ptám se — byl tak pošetilým běhatí po světě & povzbuzovati
lid k přijetí učení, o němž původce jeho předpovídá, že veškerá odplata, kterou na
zemi přináší, není než potupa, pohanění, pronásledování, mučení ano smrt, kdyby
neměl jistoty, že pravé jest? Dle toho, co nám o apoštolích před sesláním Ducha
sv. známo jest, nikdy by toho neučinili. Vždyt prchli, když Krista židé svázali a.
sv. Petr se nechtěl k svému mistru znáti. Jak mile však Ducha sv. obdrželi, tu
vystoupili pro tuto pernou a hořkou odměnu zemskou a kázali před celým světem,
že ten, kterého židé ukřížovali, jest pravý Bůh. Který je tedy poslal musel jim
úplnou dáti jistotu, že pravda jest, co o něm hlásali, svědčili. Věru nevím, co by
bylo apoštoly pohnulo klamati sebe a svět, aby se za to nechali trápiti, zabiti.
Žádný soud na světě nežádá od svědků tolik důkazů pro pravdu jejich výroků, jako
vydali sv. apoštolové pro pravdu svého učení. Bud tedy musíme nade vší pravdou
zoufati aneb vyznati, že Ježíš Kristus jest pravý- Bůh.

Leibnic, muž nad míru učený a na slovo vzatý, praví: „Především pevně



musíme věřiti: Božská prozřetelnost nikdy nepřipustí, aby měla lež všecky kriterie.

(známky) pravdy na sobě. Žádné učení ale nemá tolik znamení pravdy do sebe
jako že Ježíš Kristus jest pravý Bůh.“ Mimo ta znamení pravdy, které jsem již
udal, jest ještě to, že všickni velcí mužové všech časů a míst byli pro Krista a
jemu se klaněli. Descartes, Nevton, Leibnic, Koperník, Paskal, Ampére Napoleon!
Pamětihodná jsou slova Napoleonova k svému generálovi Bertrandu; „Mluví se“
praví „o Confutsovi, Zoroastru, Numovi, Mohamedovi, avšak mezi těmito a Kristem
jest ten rozdíl, že všecko, co Kristus učinil, jest vlastní Bohu, naproti tomu ale u
oněch nic není, co by nebylo lidského. Působení těchto smrtelníků obmezeno bylo
na jejich život, očekávali všecko od svého života, Kristus ale všecko od své smrti.
Co ale od ní očekával, co o ní předpověděl, na vlas se přihodilo. Může to tedy
býti vynálezem lidským, co Kristus učil a učinil? Nikoliv, vše na něm mne pře
kvapuje, jeho duch mne přesvědčuje, jeho pravda mne k víře pohání“ Co ale ělo—
věěenstvo ve svých výtečnících za pravdu uznává, nemůže býti lží, sic by se mu
selo říci, že prozřetelnost Boží si s člověčenstvím zahrála hračku, že stvořila lidi
k světlu, aby je zahalila ve tmu, že jim vstvořila žízeň po pravdě, aby je krmila
lží. -- Nemůže tedy býti lží, že Ježíš Kristus jest pravý Bůh.

V disputací světové jedná se tedy nejprvé o Ježíše Krista, Syna Božího,
cestu to k životu věčnému. Vratme se tedy ve svém disputování k němu zpět,
pokloňme se předním a potom disputujme dále!

Čemu ale učí Kristus, co nám jest činiti, abychom dosáhli života věčného?
Na světě jest nesčíslné množství-malých i velkých knih, z nichž můžeš se leččemu
přiučiti, alenenalezneš v nich ničeho, co bys potřeboval k životu věčnému. Zvlášť.
za našich časů mnoho se tlačí kuěh; avšak projdeš-li všecky tyto knihy nenalezneš
bud docela ničehož neb jen dost málo, co by k spasení věčnému prospívalo. O to
se má člověk ale nejvíce starati. Jest mi tedy stokrát milejší a užitečnější ta kniha,
v níž psáno jest, co potřebují k životu věčnému než tisíc jiných, kde to nestojí
psáno. —

Nikde to však není stručněji a prospěšněji psáno, jako v katechismu. Kdo
tedy chceš zvěděti, co potřebuješ k věčnému životu, přečti si bedlivě katechism. Zde
pak na první stránce stojí psáno co třeba jest, totiž: „abychom Boha poznali, mi
lovali a jemu sloužili.“ Zavděčím se tudy, tuším, velice, poukážu-li disputující na
první stránku katechismu a řeknu: „Jsme na zemi proto, abychom Boha poznali,
jej milovali, jemu sloužili a za to do nebe přišli.“

Na jednom náhrobku na hřbitově v Lotringách čteme tento paměti hodný
nápis: „Stůj poutníče a čti: Vo službě dvorní, na sebe zapomínaje, byl jsem nevěda,
k čemu jsem přišel;“ nebo dokazuje, že ten, komu ten nápis patří, — starý kau—
cléř vévody Viléma — tu teprv si vzpoměl, že na světě dobře nežil, že nebyl živ
tak, jak se sluší pro nebe, když jej povolala smrt k soudu a že mu ten náhrobek
procitlé svědomí napsalo. Mohlo by se ale mnohému z nás státi, že by tentýž
trpký nápis na svůj hrob musel dát napsati, domníváli se, že jest jen na světě
proto, aby ho užil dle libosti své. _

Velmi užitečné by tedy bylo, kdyby každodenně policajt veřejně oznamoval
že člověk proto jest na zemi, aby Boha poznával, jemu sloužil a jej miloval a za
to spasen byl. Také by neškodilo, aby hodná daň z nevědomosti neb zapome
nutosti tohoto prvního řádku v katechismu vybírána byla. Za kurfiirsta Karla Te—
odora bylo v zemi jeho nařízeno, že má každý žid, objeví-li se v neděli v nějakém
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křesťanském místě a byl chycen, dáti groš do kostelní kasy. Tak se dočítáme v
jednom starém účtu církevních důchodů. V neděli „Laetare“ za chycení Žida
24 kr. —

Větším však pohaněuím jest místu křesťanskému, objeví—lise na něm kře
stan nevědoucí, k čemu na světě jest. Mám za to, že by velice světu prospěl zem
ský sněm, kdyby vydal zákon, dle něhož by každý, jenž neví, že na světě jest, aby
Boha poznal, ctil, miloval, jemu sloužil,- musel do církevní kasy zapraviti groš. Tu
bychom mohli v seznamu příjmů kostelních čísti:

V neděli postní polapeno několik křesťanů, jenž neznali první listkatechismu . . . . . . 24 kr.

v pondělí . . . . . . . . 24 kr.
v úterý . . . . . . . . 48 kr.
ve středu . . . .? zl. 98 kr.

a tak dále. Škoda, že ještě nestává takového zákona; mnohému chudému kostelu
by se jím pomohlo!

Ale s tak důležitou zprávou, jakou čteme na prvním listě katechismu.
nesmí se to tak povrchně bráti. Nebot jest to věc svědomí, hospodařiti slušně a
počestně se svým životem. Ten ale s ním dobře nehospo'daří, jenž neví, k čemu
ho má. Proto bude prospěšno uvažovati každé slovíčko této zprávy. Uvažujme
tedy nejprvé:abychom Boha poznali.

Před několika lety přeli se v jednom městečku na Rýně o — husu, a po
něvadž každý chtěl býti pánem té husy, šli k rychtáři. Tento ale maje důvěru v
chytrost husy rozhodl, aby se husa donesla na tržiště a tam nechala jíti kam chce.
U koho ráčí husa zavítat, necht jest jejím pánem. Husa tedy donešena na „rynk.“
aby vydala zkoušku ze své učenosti. I osvědčila důvěru sousedovu. Nějakou chvíli
procházela se na náměstí, potom zůstala státi a přemýšlela. Najednou ale vzpa
matujíc se zaměřila své kroky k příbytku jednoho z těch se hádajících.

Tomuto byla tedy husa soudně přiřknuta. Husa ale chodí pravidelně a
jistě tam, kde po delší čas byla na stravě a v bytu, jak to jest pravidelně jen u
pravého majetníka. Proto jsem toho mínění, že husa poznala a poctila nejen svého
zákonitého nýbrž i pravého pána, u něhož bydlela od své mladosti. U koho ale
jsou lidé od mladosti v bytu a na stravě? Zdaž ne u svého Boha? Kdo jim “dává
pečlivě dešt a teplo, žeň a vzrůst, oděv a přístřeší, snídaní a oběd? Zdaž ne Bůh?
Myslelo by se tedy, že každý zaměřuje kroky své k Bohu, aby jej jakožto svého
pána vyhledal a poznal. Než — hanba — _vůl zná svého pána —- tak stěžoval si
Bůh u proroka — a osel jesle svého hospodáře: „Israel ale mne nezná a lid můj
nerozumí. Syny jsem vychoval a vyvýšil, oni ale pohrdají mnou.“ — Vůl a osel,
oba jsou jaksi v špatné pověsti, jeden pro svou svéhlavost, druhý pro svou tupost.
Ale to o nich nesmí se říci, žeby neznali pána svého. Avšak ani vůl ani osel ani
husa do školy nechodily — lidé ale chodí až někdy do 30 let, zvlášt ti, jenž to
chtějí přivésti na advokáta a stojí rodiče ohromné peníze. Myslelo by se tudy, že
to přec tak daleko přivedou jako husa neb vůl neb osel totiž k poznání svého pána,
svého Hospodina. Avšak nikoliv! vzdor dlouhému a učenému navštěvování škol
musí se o mnohých říci, že neznají svého pána, svého Boha. Zdaž to není neslý
chaná věc? Není to podivné? Kdo ale jen drobet cti má, vynaloží vše, aby se o
něm podobně nemluvilo. Nuže tedy, poznej Boha!
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Kolikerým spůsobem lze- Boha poznati? Podlé katechismu trojím: z vidi
telného světa, z hlasu svědomí a ze zjevení Božího. Katechism praví: z viditel
ného světa. Jeden princ dostal do ruky krásnou podobiznu. I nemohl ani spáti
ani se upokojiti chtivostí, spatřiti osobu, kterou ta podobizna představovala. Svět
ale jest mnohem věrnější podobiznou Boha, než může učiniti malíř neb fotograf,
Nebot zná Bůh lépe kresliti, malovati, fotografovati než všickni malíři a fotogra
fové, jenž se tomu od něho naučili. On pak sám sobě učinil svou vlastní podobiznu
v tvorech, své šlepěje zanechal na obloze, své jmeno jako na papír napsal a v kaž—
dém člověku svůj obraz vyryl. Kdo má tedy dobré zbožné oko, pozná ve světě
svého Boha, tak že zatouží, roznícen krásou přírody, po něm a nemá pokoje dokudž
ho nevidí tváří v tvář — dokudž ho nepozná.

Skrze hlas svědomí: Před několika lety potkal jeden pytlák v lese dítě,
jež trhalo jahody. I uchopil se dítěte a činil na'něm věci, před nimiž nebe a země
trnou. Na tom ale neměl dosti! Potom vyňal dítěti srdíčko z prsou a dychtivě
snědl. Hřích ale plodí nový hřích. Proto nezůstal při těchto nepravostech. Šel, aby
svrhl ze sebe vinu a udal jednoho ubohébo myslivce z tohoto dvojího zločinu, Udání
své odpřisáhl a myslivec, otec mnoha dítek, nevinně odpraven. Nikdo ale neměl
ani toho nejmenšího podezření proti tomuto hroznému zločinci. Mohl tedy _klidně
odpočívati. Avšak nikoliv. Strašlivé blýskání projíždělo dnem i nocí jeho černou
duší a hrozný hlas ozýval “se v prsou jeho: Bídníče! krev nevinných volá k nebi o
pomstu, volá o pomstu „! . v .

Nikde neměl pokoje; ustavičně cítil jakési hryzení a trápení v srdci svém.
Těkal z místa na místo jako Kain ale všude s ním šel vnitřní nepokoj. Již nemohl
to déle snésti, spěchal do kostelaa odtud na; úřad, aby se udal a zaslouženého
trestu dosáhl. Žádný ale panovník, žádná komora nemá té moci, vydati zákon, kte
rýby i toho nejtajnějšího zlosyna vyhledal, odsoudil, trápil a mučil tak, jako onen
vnitřní nepokoj vrahův. Musí tedy býti zákonodárce, jenž vydává zákony, jimiž
všickni lidé jsou vázáni, v jejich skutcích tajných stíháni a střežení. Tento záko
nodárce však, jenž tak ostrý dává zákon — svědomí ;, nemůže býti leč Bůh sám,
nebot nikdo nemůže dáti zákon všem lidem, leč ten, kdo-jest pánem *všech, a tím
jest jedině Bůh. Kdo tedy pozoruje svědomí lidské, pozná z něho Boha, an skrze
svědomí zřetelně a jistě mluví.

Zvlášt z Božského zjevení. Dlouhonemocné leželočlověčenstvo.Hřích
prvotný zasadil lidstvu hlubokou ránu, kterou nebyl nikdo ze smrtelníků s to zaho
jiti. Tu smilovala se věčná láska nebes a spojila nebesa se zemí, jako nyní spojen
jest starý svět s novým skrze telegraf. Bůh telegrafoval nám od svého trůnu &
předpisoval léky, jimiž bychom zahojili dlouhověkou ránu. Bůh se zjevil co nej—
lepší lékař všech nemocí duševních. Kdo zbožně &.moudře nahlídne do zjevení bo
žího — do písma sv. —--nemůže nepoznati Boha. Tam jej shledáš, jak jest, tam
poznáš všecky jeho vlastnosti.

Abys jej ale poznal, musíš zjevení věřiti. Mnozí však se domnívají, že víra
protento svět není, že se musí držeti pokroku. jenž jen to má za pravé, co lze vi
děti, slyšeti, chutnati, hmatati. Člověk. aby nebyl vysmán, musí se prý odříci temné
víry a přidržoti se světla věd a umění.

Víra byla prý jen pro starý věk, dnes ale se přežila. Víra jest jen pro
sprostáka, provučence není. ._Víra jen zatemňuje, my ale chceme světlo, jasnost.
Světlo, světlo! křičí celý svět. Nuže, podívejme se na to světlo, jež podávají novo-.
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osvícení světu. Tito veřejně hlásají: „Člověk pochází z opice, ze smetí, z červů atd.
a obrací se ve smetí“

Není duše, není nesmrtelnosti, není nebe ani pekla. Dobře tedy, kdo chceš
odvozovati sebe z opice, přidrž se tohoto světla! Já chci pocházeti od člověka A
dama, o němž čteme na první straně zjevení Božího. Kdo chceš zahynouti, jako
zvíře, přidrž se tohoto světla! Já ale očekávám budoucího z mrtvých vstání. Kdo
se chceš plazit po zemi a podobati se zvířeti, drž se toho světla! Já ale pozdvi
huji svého ducha k nadpozemským věcem a vyvyšuji se nad němý tvor.

Osvícení novomodní veřejně hlásají, aby se krátkého života užívalo dle lí
bosti — brzká smrt činí všemu konec. Než užívejte světa podle chuti své — však
brzo poznáte hořkost jeho. Smrt vám klepe na záda jako mně. Vám ale neotvírá
bránu do lepší budoucnosti, mně však činí naději na věčnou blaženost.

Uvažuji-li vaši osvícenost — více a více poznávám, že hlupáci jste a že
všecka vaše učenost neplatí více, než u nás ty staré neberné groše. Vy nevěříte ni
čemu, čeho nepochopujete & smysly nepojímáte. Dobře! Ale vysvětlite mi, jak roste
bylina, jak rostete vy, jak působí ta neb ona moc přírodní.

Žádný toho nedovedete. Příroda, kterou vidíme, jest tajemství plná, tak
že se nedá pochopiti. Tu by ste také neměli věřiti. Blázni! Když nepochopujete,
co kolem vás jest, kterak jste s to pochopiti, co jest nad vámi. Jak tedy pravíte,
že jen to přijímáte, co pochopujete? Nenechte se vysmáti! Proto má Mefistofeles
ve Faustu zcela dobře, pravíli těm lidem, kteří se stydí za víru toto:

Podle toho vás poznávám vy učení páni:
Čeho nehmatáte, jest od vás nesmírně vzdáleno,
Čeho nechápete, to vám docela chybí,
Čeho nepočítáte, myslíte, že není pravda,
Čeho uevážíte, nemát pro vás váhy,
Čeho neceníte, myslíte, že nic neplatí.

Zlý duch v tom má docela dobře. Proto nemáme my křestané žádné pří
činy litovati toho, že ještě víru máme.

Kde"jest to ale zkrátka obsaženo, co nám věřiti jest? Úplně to stojí v
bibli a tradici. Pravím také v tradici. Posloucháme-li protestanty, když na nás
křestany hauy kydají, mohl by někdo mysliti, že my katolíci málo držíme na bibli
a tak macošsky s ní zacházíme, jakoby více neměla platnosti. Tomu ale tak není.
Církev katolická nanejvýš si písma sv. váží, a více snad, nežli protestanti. Dávno
by byl konec s biblí, kdyby ji církev sv. nehájila proti jejím protivníkům. Nebot
není snad již ani jednoho řádečku, o něrnžby ti páni protestanti byli nepochybovali.
na něm neřezali, jej nepopírali. Jest ta věc tedy právě naopak: My katolíci dbáme
na bibli, ale oni nic. Co ale o ní držíme jest, že v bibli jest zjevení Boží, slovo
Páně; co ale o ní nedržíme jest, že v ní zjevení Boží celé nestojí, nýbrž část v tak
zvané tradici se nachází; potom, že se bible sama vykládati nedá nýbrž jen od ka—
tolické církve neomylně se vykládati může. Nebo slovo písma jest psané, mrtvé
slovo, jež se nemůže brániti, když se mu činí zřejmé násilí. Bůh ale nechce, aby
se mu násilí činilo. Proto ustanovil církev svou nad biblí, aby jednala právně s
biblí. Církev sv. ale nikdo posud nemohl viniti z nepravdy. Není tudyž lží, co o
bibli praví. Ona ale praví o bibli, že obsahuje slovo Boží ale ne všecko; že v ní
jest obsaženo zjevení Boží ale ne celé. Pročež pravím: Celé zjevení stojí v bibli a
v tradici.
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Krátce — stručně — stojí ve vyznání víry. Nyní jsou mnozí, “jimž při
chází „Věřím v Boha“ příliš obyčejné a sprosté. Ti ale jsou bloudkové; neb pod—
ceňuje je. Starý pohan Pluto, vysoce učený muž, po celý svůj život Skoumal, od
kud pochází, kdo jest a kam jde — a nenalezl toho; proto se přiznal na smrtel
ném loži: „V pochybnosti jsem žil, v pochybnosti umírám, kam jdu, nevím; 0 ne
známá bytosti, smiluj se nade mnou!“ Každá ale stará babička ví, jak to s těmito
třemi otázkami stojí, jen když zná „Věřím v Boha“. Nebot vyznání víry jasně ji
o tom poučuje. Nesmíme tedy „Věřím v Boha“ si nevšímati & nízko ceniti.

Stručněji obsaženo iest Zjevení v známých pěti článcích, které každý kře
stan, jak praví katechism, věřiti má. V jedné společnosti při kávě, kde se mnoho
mluvilo, jak to bývá, a snad nic moudrého, povstal jeden chlapeček a pravil: Nyní
mi povězte, jak zní těch šest článků, které každý kat. křesťan věděti a věřiti'má,
aby byl spasen? Nikdo jich nevěděl. Úsměšně pravil chlapec: „Stydte se, v naší
škole to ví každý a kdo by to nevěděl, byl by“ vysmán.“ Mohlo by se ale státi,
že i dnes některý chlapeček z první třídy mohl ve společnosti hodujících a rozmlou—
vajících povstati a dodobnou otázku předložiti. Aby ale nikdo nebyl vysmán a za
hanben, chci je zde položiti, aby si je mohl každý katechism nemající přečísti.

„Každý člověk musí, když k užívání rozumu přijde, aby byl spasen, nevy
hnutelně vědět a věřit:

, 1. že jest jeden Bůh;
2. že jest Bůh spravedlivý soudce, který dobré odměňuje a zlé tresce;
3. že jsou tři Božské osoby jedné bytnosti a přirozenosti: Otec, Syn a

Duch svatý;
4. že se druhá Božská osoba vtělila, aby nás svou smrtí na kříži Vykou

pila a spasila;
5. že jest duše lidská nesmrtelná;
6. že milost Boží k spasení nevyhnutelně jest potřebna a že člověk bez

milosti Boží nic k životu dopomahájícího činiti ne může.
Nejstručnčji jest zjevení Boží obsaženo v odpovědi na otázku: „Co má kat.

křesťan vůbec věřiti?“ „Musí věřiti všecko, co Bůh zjevil a čemu velí církev věřiti
necht jest to psáno (v písmě) neb není (ale v tradici obsaženo).“ Kdo tedy Boha ze
zjevení poznati chceš, drž se církve katolické a předvezmi si věřiti všecko, co kat.
církev k věření představuje.

Nežádá se ale přílišná důvěra v církev? Bůh zachraň! Církev ve věcech
víry nemůže blouditi ani lháti. Náš Spasitel poručil církve své věřiti: „Kdo vás
slyší, mne slyší, kdo mnou pohrdá, mnou pohrdá/'. Jděte a kažte evandělium vše
likým národům: „Kdo neuvěří, bude zatracen.“ Přikazuje tedy pod trestem věč
ného zahynutí, abychom úplně církev jeho poslouchali. Bůh ale nemůže přikázati
věřiti blud neb lež, a pakli to nevěříme, trestem hroziti; neb odporuje to pravdo
mluvnosti a svatosti Boží, odporuje to úmyslu Božímu, kterým nás stvořil k pravdě.
Bůh nemiluje lži. ——Tedy se musel Pán Ježíš o to postarati, aby církev neblou—
dila a nelhala v hlásání jeho učení. A věru, aby nás zavázal k věření lhářce a k
přijímání za pravdu všelikýchbáchorek a bludů, k tomu nepotřeboval přijíti, ani
Ducha sv. posílati: blouditi můžeme bez Krista, lháti bez Ducha sv.- Kdo ale ručí
za to, že církev nás neobelhává a ve jmenu Krista nám všemožného bludu- nevnu
cuje, pakli Kristus se o to nepostaral, aby nemohla blouditi? On ji musel tedy,
aby se nemusel obávati, že směšným učiněn bude od církve, propůjčiti dar neomyl
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nosti. Může tedy každý, jemuž na zjevení Božím záleží, s úplnou důvěrou se dr
žeti církve katolické a jí na slovo věřiti.

Za našich časů ptá se ale každý při všem, co počíná, po zisku: Co mi to
přinese? Proto budeme také rádi věděti, jaký zisk z toho míti budeme, uvěříme-li
všecko, čemu církev sv. učí. Tu mohl bych mnoho užitků vypočísti; upamatuji
ale jen na jeden, který přináší důvěru v úsudek církve kat. při umírání; nebot tu
se pokouší dábel o to, aby jednoho zbavil víry a duši zatratil. Nic jej ale tak ne
odstrašuje, jako odvolání se na to, že církev sv. tomu učí. Proto radím každému,
kdo pokoušen jest od dábla k nevěře rozhodně mu odpověděti: „Věřím, proto že
církev sv. tomu učí.“

Nepostačí však ku spasení poznání Boha samo — neb víra sama člověka
-nikdy nespasí. Kristus neřekl toliko jinochu „věř“ nýbrž přiložil „zachovávej při
kázaní.“ Víra bez skutků jest mrtvá. Znáš podobenství o stromu tikovém? Ne- 
nesl ovoce a proto zastihla ho kletba Boží, tak že uschl. Strom bez ovoce jest
křest—anbez dobrých skutků. Co se ale žádá mimo víru k životu věčnému? ——Žá
dá se dále: „abychom Boha milovali a jemu sloužili“. O tom nyní také promluvím

Dříve jsem myslel, že Boha milovati jest něco jiného než Bohu sloužiti.
Avšak jedno jest obsaženo v druhém; nebot Bohu sloužiti jest jeho vůl plniti, vůle
Boží vězí ale v jeho přikázaní. Bohu sloužiti jest tedy zachovávati Boží přikázání.
První a největší přikázaní jest: Milovati budeš Boha z celého srdce svého, z celé
duše své, ze vší mysli své, ze vší síly své. .Obsaženo jest tedy Boha milovati v
Bohu sloužiti. Naopak ale znamená Boha milovati, oddati se jemu, nejvyššímu dobru
s celým srdcem, abychom plněním jeho vůle se mu zalíbili a k spojení s ním přišli.
Obsaženo jest tedy Bohu sloužiti v Boha milovati: oboje znamená: přikázaní Boží
zachovávati. Kdo tedy chceš příjíti do života věčného, zachová'vej přikázaní Boží
To chci krátce objasniti.

Na hore sv Bernarda ve Švýeařích stojí světoznámý klášterec, kde všickni
pocestní bez rozdílu od nábožných mnichů se přijímají a ošetřují ——zadarmo. Cesta
na horu jest velmi nebezpečná. Proto jsou na ní zasazené bílé kameny a sloupy,
aby nikdo nezabloudil. Větší ale klášterec jest na hoře nebeské — kde není horka,
zimy, hladu, žízně, žaloby, smutku, nýbrž ustavičná radost. K tomu každodenní
hudba, bály, hry a zpěv; dobrá zábava a body ustavičně. Hostitelem jest sám Bůh
a radost má, když jsou hosté veselí. A to vše zadarmo. Avšak drsnatá cesta tam
vede — každý okamžik hrozí záhubou. Proto zasadil Bůh sloupy na této cestě a
návěští, jak se má cestovati, aby se nezabloudilo. Sloupy ty jsou přikázaní Boží a
návěstí jsou ona slova: Slyš, Israeli, pozoruj, abys činil, co Hospodin tobě přika
zuje, aby se ti dobře vedlo: „Milovati budeš Boha svého, z celého srdce svého, ze
vší duši své, ze vší mysli své, ze vší síly své !“ Tato slova, která ti dnes přika
zuji, necht jsou„v srdci tvém, vypravovati je budeš dětem svým a je uvažovati,
když sedíš doma, neb cestuješ, když se ukládáš na lože a když vstáváš, přivážeš je
jako znamení na ruku a. míti na očích a zapíšeš je na veřeje domů svých. Toto
přímé napomenutí dáno nám zajisté při prvním našem vkročení do chrámu Páně.
Každý tedy nahlíží, jak přísně se žádá od nás ostříhání zákonů Božích, chceme-li
do života věčného vejíti. Napadne-li někomu, nedržeti se těchto sloupů, snad může
upadnouti v propast věčné záhuby.

Přikázaní Boží ale jsou dvojího druhu; taková, jež nám klade osobně na
svědomí & taková, která nám ukládá skrze svou církev. Krátce se o nich chci zmí
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niti. Přikázaní osobně od Boha nám uložených jest — jak. známo — deset. Při
cházejí ale nyní 2 mody. Lidem nezdají se býti po chuti. Obmezují' prý mnoho

'svobodu. To ale nyní na čase. Proto se desaterem pohazuje. Jest to ale nebez
peěná operace, vytrhnouti sloupy na nebezpečné cestě -— jaká jest k. p. na sv. Ber
narda -— avšak mnohem nebezpečnější jest, odstraniti sloupy ukazovací, které za
sazeny jsou vedle cesty vedoucí přes propast pekelnou. Nebot denně přinášejí no—
viny, že tak mnoho lidí ďáblu upadli do rukou, protože několik těch sloupů odstra
nili — zanedbali. Počínejte si s desaterem jen takto dále -—uvidíte, co se stane!
Přikázaní církevních jest pět a platí také. Neb toho nikdo neupře, že odcestuje-li
otec, matka poroučí v domě, zvlášt když otec ještě přikázal dětem poslouchati jí.

Kdo ale chce míti Boha otcem, musí míti matkou církev jeho. A zřejmě
praví Pán: „Kdo církve neslyší — budiž tobě jako pohan a veřejný hříšník“ Cír
kev má tedy právo přikázaní nám dávati a my máme ji poslouchati, nemáli se nám
strašněji vésti, až příjde Spasitel nazpět z cesty, než se tak mnohému chlapci ne
poslušnému vedlo, když jeho otec se navrátil z ciziny.

Přikázaní církevní mají však stejný osud s přikázaními Božími; nejsou
mnohým včasná, ano zdají se škodná: „Sotva desátý žaludek jest's to snášeti posty“
— praví se. Zivot ale jest v nebezpečí, pakli žaludek dobře net-ráví. Postní jídla
špatně se tráví — následovně může se státi církev vrahem! — A potem ta hořká
zpověď Velkonoční! „Naše ponebí ——'pravil onen sedlák ve své zlostně sprostotě, ——
jest nesnesitelné, v zimě jestízima, v letě horko; 0 velkonoci bylo by právě nejlépe
ale *tu nasadil dábel právě zpověd!“ Jest věru nemilosrdné lidemÍzkormucovati ten
drobet krásného povětří skrze tu zatrol-enou' zřpověd. íZpovídati se“/tedy o velikonocí
jest ukrutně! ——Konečně ten 40denní půst! Církev nás chce utrápiti'g jest ty
rankou.' Proto nemají již mnozí církev za matku, poněvadž ji nechtějí 'poslouchati.
Ti ale nemají tedy Boha za svého otce — nemohou míti.

Více se nežádá k životu věčnému než Boha poznati, milovati a jemu slou
žiti. S tím tedy, co jsme posud pojednali pro nebo postačí. Ano, jen kdybychom
to mohli vše vyplniti. To ale sami ze sebe nemůžeme. Zlý dučh nás v ráji o mnoho
připravil —- o spravedlnost a svatost ——o milost Boží. Od té doby nech'ce to jaksi
v nás harmonírovat; smyslnost chce vládnouti nad rozumem a rozum nechce res
pektovati vládu Boží. Kde ale nepanuje úcta k vládě, tu jde vše na rub a po-'
řádek jest ten tam. Není tedy divu, že nyní dva v nás jsou, jeden, jenž zákon
ducha a druhý, jenž zákon těla vyvolává, zastává a provésti se snaží, jeden Abel,
jenž Bohu přináší zápal a jeden Kain, jenž nábožného Abela na stranu láká a za
biti'chce, jeden Mardocheus, jenž před hrdým “Amanem klobouk nesmeká a Bohu
slouží a jeden Aman, jenž Mardocheovi připravuje šibenici. Kde ale takový panuje
nepořádek, tam Abelovi a Mardocheovi není velmi “příjemno.

Aby však ta věc jasnější byla, chci ji' více objasniti příkladem sv. An;
selma. Sv. Anselm spatřil jednou na procházce dva chlapce, ani mají na provázku
uvázaného ski-ivana. Kdykoliv vzlétl vzhůru vždy byl od chlapců strhnut dolů. Tak
se ubohé ptáče namáhalo ale bez prospěchu. Sv. Anselm, útrpnost maje nad tímto
skřivanem, plakal. Ti pak, kteří jej provázeli nevědouce proč pláče demlouvali mu,
ano jeden z nich pravil, že se pro tak malichernou věc nesluší plakati na “biskupa.
On ale odvětil: „Hle obraz naší duše! Jako si pohrávají chlapci se skřivanem, tak
činí to nepřátelé našeho spasení, svět, tělo a ďábel s naší duší, drží ji pevně na
provaze a kdykoliv vzletnouti chce od země, stahuje ji opět nazpět! Neměl bych
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tedy plakati uvažuje, jak ďábel a jeho spoludruzi duši za provaz majíce uvázanou
v každém povznešení se jejím od země k nebesům ji v bahno neřestí a hříchů str
hují?“ Anselm hlasitěji ještě plakal a pláče šel dále. Těchto však provazů dábel— '
ských nemůže se člověk sám sprostiti, nebot musí tahu dáblovu dolů tah Boží
vzhůru vzdorovati, sic nikdy člověk nepřivede to k poznání, milování a sloužení
Bohu. „Nikdo nepřijde ke mně, pravil pan Ježíš, nepřitáhne-li ho Otec“ Pán
Ježíš jest ale v životě věčném. Nikdo _tedy nepřijde k životu věčnému, nepřitahu
jeli ho Otec provazy lásky. Těchto jest tedy ještě zapotřebí. Tyto provazy ale jsou
milost Boží a sice milost pomoci & milost ospravedlnění aneb skutečná a posvěcn
jící milost. K životu věčnému jest tedy milosti zapotřebí. Nebude snad ale třeba
podotýkati, jak nabýváme milosti; vždyt to ví každý školák. Chci však přec na to
připomenouti. Milost Boží nabývá-me skrze svátosti a modlitbu. Svátosti jsou vi
ditelné znamení — voda, olej, chléb a víno —, jež od Ducha sv. takovou cenu na
bývají, že se jí může kus nebe zakoupiti. Nebe koupíš tedy svátostmi. Bůh při
jímá jako každé kníže prosby a pravidelně je vyslyší, pnkli nevyslyší, jest vina naše.
Důkaz toho podaly neviny pařížské před několika lety. Tam onemocněli jednomu
chlapci rodiči, chudí tak, že nebylo, čím by hlad zahnali. Chlapec ale,.slýchaje ve
škole, že o chleb a o uzdravení se máme k Bohu obraceti, napsal ve své sprost
nesti na Boha psaní, v němž vroucně prosil za chleb . a uzdravení rodičů svých.
Psaní zapečetil a donesl do kostela, nebot se domníval, že jen zde bude schránka
pro psaní do nebe. Kam je ale dáti? Tu jde kostelník po kostele. se zvonečkem
a pytlíčkem. I chtěl psaní hoditi do tohoto pytlíčka. To zahlídnuvši jistá dáma
pravila: Co děláš ? Chlapec odpověděl: Posílám psaní do nebe. Paní od něho psaní
vzala ubezpečujíc chlapce, že psaní Bohu doručí. Připsal jsi ale adresu, aby ti
mohla přijíti odpověd? tázala se chlapce. On však odvětil; Bůh všechno ví —
tedy také kde bydlejí rodiče mé. Máš dobře; ale ten, koho pošle Bůh, teho neví.
Adresa jest tedy potřebná. Dítě adresu udalo. Večer pak šlo Ven, zdali již od—
pověd přišla a hle přede dveřmi nalezlo koš plný šatů a pokrmů a něco peněz s
papírkem, na němž napsáno bylo: To jest odpověď od Boha. Brzy nato přišel lékař
a pravil, že jest od Boha poslán, aby rodiče uzdravil.

Bůh ale není lakomý od té doby, nýbrž jest ten starý, jakýž byl na počátku.
Pročež můžeme zcela důvěrně toutéž cestou Boha za milost prositi, jako onen chla
pec totiž skrze modlitbu.

Nyní tedy víme dobře, oč se jedná v disputaci života: 0 nic jiného než o
život věčný, a sice hned na začátku, u prostřed a ku konci disputu — jedná se o
život věčný. Života věčného lze dojíti ale jen tomu, který vše věří, co Bůh zjevil;
neb tím poznáváme Boha, který zachovává všecka přikázaní Boží, neb tím milujeme
Boha a Sloužíme jemu; který užívá milostí, které k spasení nám předepsal Bůh.
Jedná se tedy v disputu života jen o to, abychom

1. všecko věřili, co Bůh zjevil;
2. všecka přikázaní zachovávali, které Bůh vydal;
3. všech prostředků milosti užívali, které předepsal.
Mohl by ale někdo na tyto věci, o které se jedná, snadno zapomenouti neb

přehlédnouti jich. Proto je chci v pamět upevniti příkladem ze života svatého Sta!
nislava Kostky.

Sv. Stanislav, potomek polské šlechty, vedl jako student ve Vídni kde se
svým bratrem vysoké školy navštěvoval, zcela zvláštní život; nemiloval žádné jiné
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zábavy leč modlitbu, nenavštěvoval žádné jiné společnosti leč Boha a křesťany v
chrámě a nečetl jiných novin leč „Následování Krista.“ Takový ale život jest světu
neprominutelným hříchem. Svět se mu diví, kroutí hlavou a praví: „Ten mladík
nemá všecky pohromadě.“ Stanislav byl posmíván tak. že se nemohl veřejně ani
více ukázati. Toho však nemohl déle snésti bratr Stanislavův a předstíral mu, že

jeho si počínání se nesrovnává s jejich stavem. Proto domlouval Stanislavovi, aby
žil tak, jak se na šlechtice sluší. „Máme peníze“ pravil „pojď a drž se mnou,
užívej se mnou!“ — Tu napadla Stanislavovi slova z první hlavy Následování
Krista: „Mai-nost jest, svou naději skládati na pomíjející statky!“ Proto pravil k
bratrovi: „K věcem vyšším jsem zrozen“ Tím však bratr nebyl odstrašen. I počal
mu líčiti radosti a zábavy študentské. Stanislavovi ale na pamět přišla slova z
tétež hlavy Následování Krista: „Mai-nost jest následovati žádosti těla.“ Protož
opakoval svá krásná slova: „K věcem vyšším jsem zrozen!“ Konečně naň dorážel
s pýchou života — se stavem šlechtickým, že svým dosavadním životem hanobí svůj
šlechtický rod, svého bratra, své rodiče atd. „Místo co bys měl rytířský si počí
nati, do společnosti jíti, nevycházíš z kostela, místo studování, modlíš se růžence
atd.“ Jak ďábelsky snažil se Stanislava odvrátiti od zbožného života! Stanislav se
ulekl této bohaprázné řeči bratra svého a myslel: „Marnost jest hiedati slávu po
zemskou a chlubiti se svým vznešeným stavem.“ Po třetí tedy pravil: „K věcem
vyšším jsem zrozen!“

Chytřeji než tento bratr Stauislavův počíná si svět. Nejprvé podává zlaté
jablko. Běda však tomu, kdo se opováží je vzíti; nebot za jablkem číhá šíp, který
jakmile jablko béře, se vystřelí a hluboko v tělo v jede.

Potom podává zlatý věnec. Běda! kdo ho uchopí; nebot had ve věnci za
pletený píchne do ruky a jed vnikne až k srdci. Konečně ukazuje na zlatou knihu.
Běda, kdo ji chce míti. Celá hra světa jest hanebná zráda.

Nejlépe tedy činí ten, kdo jedná jako Stanislav. Ukazuje-li svět bohatství
a poklady a plné stodolyřka: „hle to vše ti dám, pakli padna budeš se mi kla
něti“ pomysli na šíp a řekni se Stanislavem: „K věcem vyšším jsem zrozenl“ —
Volá-li a láká: „Pojd, uživejme pokud jsme mladí, trhejme květiny, pokud květou“
tu pomyslí na hada a řekni: „K věcem vyšším jsem zrozenl“ — Ukazuje-li ti ko
nečně cestu k slávě — pomni na zpukřelý základ všeliké slávy zemské a. řekni:
„K věcem vyšším jsem zrozonl“

Zkouška a odměna víry.
Panno! Syn tvůj dobročinně Již se s tebou, Máti, loučí
Všemu lidstvu pomáhal,
Nebyv stižen v žádné vině
Na kříž dát se neváhal.

Božství jeho kam se dělo,
Zázračná kam jeho moc?
Či to ústo umrtvělo? —

Bůh mu nejde na pomoc?

Ve své smrtné hodině,
Jana tobě odporoučí
V závěti své jedině.

Již ho ve hrob ukládají,
Na hrob kámen uvalen;
Málo kdo se k němu znají,
Málo přátel zbylo jen.



Přes sobotu v hrobě leží, Víry tvojí skálopevn'é
Blíží se již třetí den, ' Pán, hle! sám jest odměnou;
Plesá rada, v plese kněží: Tobě nejprv činí zjevné,
_„Úplně jest přemožen!“ Z mrtvých že vstal mocí svou.

A ty, Mátí přec si troufáš, Syn tvůj, vítěz oslavený!
Věřiti chceš v Boží hlas; Smrti osten za své vzal —
Jím .že vzdejde spása, doufáš, Svaté rány zaceleny,
Jej že uzříš v slávě zas! — Ohnivý jich nežže pal.

Svatá Máti ustaň v lkání, Raduj se, hle! tvoje víra
Ustaň v nářku, v žalosti; Odměněna ve plese;
V srdci tvém at radování, Syn ti více neumírá,
Ples & klid se rozhostí. . Na. nebo se povznese.

V sobotu tvá zachována

Víra v Božskou slitovnost,
Sobota ti věnována
A tvou hlásá rekovuost!

vavMR/VV

„Bratrstvo škapuli—řesedmi bolestí P. Marie.
(Z italského: „Breve notizia delé abito dé sette dolori, dael P. Francesco Maria Pecoroni.

Roma 1835.)

Sedm vznešených šlechticů z Florencie ve Vlaších, jichžto jmena jsou: Bu
oníiglíalo Monaldi, Bonagiunta Manetti, Manetto del' Antella, Amideo degli Ami
ldei, Uguccione Uguccioni, Sostegno dě Sostegni, Alessis Falconieri, k uctění nejsv.
královny nebes zvláštní bratrstvo mezi sebou založili. Jsouce na slavnost na nebe
vzetí M. P. 1233 opět shromážděni, aby chválozpěvy &vroucími modlitbami slavný
triumf své nebeské velitelky oslavili, měli každý pro sebe následující vidění. Matka
Páně v celé své nebeské slávě jim rozkazovala, že mají všem důstojenstvím světa
zcela a navždy výhost dáti, a "v službě její s větší čistotou srdce a horlivostí po
vrcholu křesťanské dokonalosti se snažiti. Po ukončení modliteb svých odebrali se
k blahoslavenému Ardingovi, biskupu Florentinskému, jemuž s prostotou srdce roz
kaz nebes královny oznámili. B. Ardingo se přesvědčil o pravdivosti a vznešenosti
vidění toho, a radil jim, jakby vyšší stupeň dokonalosti dosáhnouti mohli.

Poslušni jsouce rozkazu nejsv. Panny dle rady svého biskupa celé své, a
sice veliké jmění, rozdali mezi chudé, odřekli se všech hodností, důstojenství, práv
a výhod svého dosavádního postavení, a v chudičké chaloupce nedaleko Florencie se
ubytovali, a sice na slavnost narození P. Marie 1233. Oděv jejich byl téměř jen
pytel sivé barvy a „pokrm tak skrovný, že se to postem ustavičným nazývati muselo.
Chudičký barák svůj neopustili nikdy, leč když do města se museli odebrati, aby s
biskupem o důležitostech života křestanské dokonalosti se poradili.

Při takové příležitosti se=-obyčejně mimo všeho nadání vždy veliký dav
lidstva všeho pohlaví a' povolání, starých lidí, zvláště malých dítek, _shluklo, jenž
s vřelou úctou za. služebníky Marie Panny je vyhlašoval. Na. oktav zjevení
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Páně, dne 13. ledna 1234 skrze ústa nemluvňátek v davu lidstva se takto prohla—
šovali:Aihle! tuto služebníky Marie! Aihle! tuto služebníky Marie!
Mezi dítkami těmi nad jiné vynikalo nemluvně sv. Filip Benizi, tehdáž teprv pět
měsíců stár, jehož později Matka Boží zázračně do řádu těch mužů povolala. Ná
sledkem takového zázračného prohlašování za služebníky Mariánské rostla úcta mě
šťanů k sv. kajicníkům tou měrou, že ustavičně od bohabojných, jich rady vyhle
dávajících v chatrném baráku byli vyrážení. Za tou příčinou prosili svou nebeskou
velitelku, aby jim ráčila místo tiché, od hluku světského vzdálené milostivě vyká
zati. Milostivá Paní vyslyšela tu tak milou žádost, a zjevila jim, aby na temeně
hor Senárských se ubytovali. V pokoře své sdělili biskupu Ardingovi, nový rozkaz
a obdrželi od něho nejen povolení, nýbrž i celou horu tu k účelům poustevnickým
darem. Bylot to v svatvečer před Božím vstoupením, dne 31. května 1234, když
se v děsných jeskyních senárských ubytovali, a tam rozjímáním umučení Páně'a
bolestí jeho nejsv. Matky ku kajicnosti a životu dokonalému rozhorlovali.

Již šest let se ve všech cnostech byli cvičili, an na neděli třetí postní
1239 malý vinný kmen zázračně kvésti a krásné hrozny nésti začal. Biskup Ar
dingo, jemuž nevídaný úkaz ten oznámili, jim oznamoval jmenem Matky Páně, že
tím malým vinným kmenem jsou Oni, a květem i hrozny že se vyobrazují jich
nástupcové, že tedy jich Matka Páně si vyvolila, aby k uctění jejímu Zvláštní ře
holi založili,dle slov Duchasvatého: „Já jako vinný kmen vypučila jsem
libost vůně, a květ můj přináší ovoce cti a poctivosti. (Ecel.24, 23.)

Pokorní sluhové Marianští velmi se návěští toho ulekli, uznávajíce se k ta
kovému skutku zcela neschopnými. Při tom však se též obávali, aby vzdorováním
nejednali proti zjevné vůli Boží, prbčež zdvojnásobili modlitby, posty &kající skutky,
aby Bůh ráčil sám neklamným znamením vůli svou jim oznámiti; ai, tu na den
zvěstování Marie Panny, 25. března 1239, na něž téhož roku připadl též velký pá
tek, an právě k třetí hodině odpoledni v hluboké rozjímání umučení Páně a sedm
bolestí jeho nejbolestnější Matky zabrání byli, se najednou nebesa otvírají. a krá
lovna nejsv. provázena jsouc nečetny'mi davy sv. andělů, nesoucíéh nástroje umučení
Páně, se jim ukázala. Jiní opět pravidla sv. Augustina, jiní palmy, a ještě jiní
znak s nápisem: „Služebníci Marie !“ a konečnědrželi jiní v rukou černý smut
kový oděv kroje neobyčejného.

Sedm sv. poustevníků s úžasem na toto slavné a spolu bolestné zjevení se
dívá, očekávajíc, jak rozkaz královny mučenníků zníti bude. Maria se k nim co
matka bolestí přeplněná, avšak milosti plná přibližujíc, poukázáním na všecko, co
andělé v rukou drží, odevzdala černý smutkový oděv těmito slovy: „Vezměte tento
oděv, a spolu pravidla sv. Augustina, kteréž byste zachovávali, abyste jmenem slu
žebníků mých pojmenováni. v pravdě tuto palmu života věčného dosáhli.“ Při tom
jich povzbudila aby nejen sami černý tento sm'utkový oděv na památku umučení
Páně a jejích sedm bolestí nosili, ale i mezi jinými všemožně rozšiřovati se snažili.

S povolením biskupa Ardinga tedy sivé roucho proměnili s rouchem čer
ným; a opět dlouho v rozjímání bolestí Marie Panny se ovičili, až k nim do Flo
roncic přibyl sv. Petr muěenník z řádu sv. Dominika, který seznámiv se s nimi v
modlitbě na Matku Boží dorážel, aby ráčila mu zjevití, jakým spůsobem má býti
zřízen nový řád, jejž si přeje, aby sedm svatých poustevníků senárských založili.
Matka bolestná zjevila se sv. Petru, mučenníku, že si vyvolila těchto sv. sedm mužů
aby založili řád, jenžby obzvláště památku bolestí jejich při umučení Syna jejího
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nejen sami rozjímali, nýbrž též rozjímání toto v celé církvi rozšířili. V tom vi
dění mu též Matka bolestná ukázala těch sedm mužů v podobě sedm běloskvoucích
lilií, jež ruka andělská trhala a Panně nejsvětější podávala. Náledkem toho nejen
sv. muže sám velice k založení nového řádu povzbudil, nýbrž i veřejně nejen ve
Florencii, ale i v, jiných městech vlašských šat černý, jinak náramek čili škapulíř,
k uctění sedmero bolestí Marie Panny velice odporoučel; ano i 'v Římě sv. Otci
škapnlíř bolestné Matky Boží tak vychvaloval, že obzvláštními milostmi bylo no
šení jeho a rozjímání bolestí Matky Páně obohaceno. Poněvadž počet lidí o šat ře
holní prosících byl tak převelký, že nebylo lze je všecky přijmouti, za tou příčinou
se pod Správou sv. Juliany de Talconeri založil řád druhý pro panny a i řád třetí
ve světě žijících obojího pohlaví, a mimo to zvláštní bratrství škapulíře sedm bo
lestí Panny Marie. Ve středu po velikonoci 1253 zázračným hlasem povolala Matka
Boží sv. Filipa Benizia, jenž co pachole pět měsíců staré byl služebníky Marianské
prohlašoval, do jich sv. řádu. Bůh sám zázračně napomáhal k rozšíření“ bratrstva

_ bolestného škapulíře, rozesílaje tyto tvaté muže téměř do celého světa. Tak sv. A
lexius působil v Toskánsku, Bonfilius v Umbrii, Markách a Latium, Moretto v Lom
bardsku a ve Francouzsku, Aguccione a Sosteneus v Tirolsku a v Německu, Filip
Benizi v Románsku, nynějším Rakousku, v Tartarských a Asiatských krajinách, tak
že do téhož sv. bratrství králové sv. Ludvík IX., Filip III. a [V. se všemi téměř
šlechtici, německý císař Rudolf I., slavný zakladatel rodiny císařské rakouské, Petr
IV., král Aragonský, císař Karel IV. se svou chotí Annou, Ladislav IV. Jagellonský,
král Polský a nesčíslný počet kardinálů, biskupů, kněží a lidí se hlásilo a bolesti
Matky Páně vroucně ctíti začalo. Papežové, jenž bratrstvo odporoučeli jsou: Ale
xandr IV., Urban IV., Klement IV., Mikuláš IV., Bonifác VIII., Benedikt XI., Ka
lixt III., Sixtus IV. a V., Innocenc VIII. a XII., Benedikt XIII., Klement XII.,
Benedikt XIV., Klement XIII., Pius VII., Řehoř XVI.

Ú ?S e 1.

Účel škapulíře bolestné Panny Marie jest, aby věrně rozjímali umučení na
šeho Božského Vykupitele a bolesti jeho nejsv. Matky. Rozjímáním tím se má
hříchy a nepravostmi zastaralý svět obnoviti. Nebo když věrně rozjímá, jak draze
každý hřích musel P. Ježíš umučením úžasným platit, jak hrozně na něm evinném
hněv Boží pro cizě hříchy se vyplnil, když rozjímá, co všecko musela Matka Kri
stova, Eva novozákonní se svým Božským Synem vytrpěti, musí mimovolně nená
vistiproti hříchům vlastním, proti hříchům celého světa v srdci jeho se rozhostiti a
vida, co Pán vše snáší, dobrovolně, ochotně, rád se nejen sám ustavičně v zapírání
a mrtvení cvičí, dle slov apoštolských: „Kteříž jsou Kristovi, tit ukřížovali tělo své
s hříchy a s žádostmi“ (Galat, 5, 24.) nýbrž děkuje Bohu, když nějaké utrpení pro
Boha může snášeti. Černý škapulíř jest mu ustavičným budíěkem, že musí v ka
jicnosti žíti, že odumřel světu, ženad nmuěením Páně, nad bolestmi Marie, nad
hříchy svými a světa celého truchlí, že jako pravý kajicník si to za milost velikou
klade, jakou také v pravdě jest, že může trpěti: „Nebo vám dáno jest pro Krista,
abyste netoliko v něhofvěřili, ale také pro něj trpěli." (Filip 1, 29.) V ohni zku
šeno bývá zlato a stříbro, lidé pak příjemní v peci ponížení. (Eccl. 2, 5.) Tím tedy
se má svět smyslný, tělesným rozkošem zaprodaný, nepravostmi zastaralý povzbu
diti, odemříti s Kristem hříchu, s Kristem ustavičně na kříži viseti, v Krista ukři
žovaného se přetvořiti. Avšak to jest mučennictvím sice nekrvavým za to ale usta
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vičným. A poněvadž lidská přirozenost se toho leká, utíká, právě rozjímání bolestí
Marie Panny a přímluva její má dodati síly a statečnosti. Z toho vidno, že účel
téhož bratrství jest, dle Ježíše a Marie celého člověka'přetvořiti.

Milosti & odpustky.
a) Výhody. 1. Každý, jenž k uctění bolestí Marie Panny černý tento ná

ramek nosí, a dle účelu bratrstva vděčně a nábožně bolesti její si rozjímá, může s
jistotou na obzvláštní ochranu její ve všech okolnostech života, nad jiné v nebez
pečenství těla a duše počítati. _

2. V hodině smrti se bolestná Matka svého věrného ctitele ujme. Nábožný
kněz, který často bolesti Marie Panny si rozjímal v smrtelném zápasu se hrůzou
chvěl, tu se mu však Matka bolestná zjevila a takto těšila: „Neboj se! vždyt jsi
měl s bolestmi mými vždy tak vřelou útrpnost, jak bych tedy nyní na tebe mohla
zapomenouti ?“

3. Rozjímání toto bolestí Srdce Marie Panny obzvláště lásku její způsobem
vznešeným získá.

_4. Touto láskou soustrastnou jednak se povzbuzuje srdce k pravé kajicnosti
a jednak přímluvou Marie Panny se svatá předsevzetí lehce v skutek uvádějí, o čemž
veliké množství zázraků svědčí.

5. Béře podíl na všech dobrých a kajících skutcích řádu servitského a spo
lubratrů sv. škapulíře. _ ,

b) Odpustkové plnomocní. 1. Na den přijmutí sv. škapulíře, 2. na
slavnosti nepoškvrněného početí, 3. narození, 4. zvěstování, 5. očišťování, 6. na ne
bevzetí, 7. bolestí Marie Panny, (ten pátek před nedělí květnou .a třetí neděli v
měsíci září), 8. každou třetí neděli v měsíci, když se bratrský průvod koná, 9. na.
hlavní slavnost bratrstva, 10. na smrtelnou neděli, 11. v hodině smrti, když se
jmeno Ježíš alespoň ústy vzývá, 12. každá mše sv. která se za zesnulého spoluúda
obětuje jest privilegována, to jest plnomocné odpustky se jí na Způsob přímluvy
přivlastňují. 13. odpustky římských štací, totiž: plnomocné na vánoce, zelený čtvrtek,
velikonoc, Boží vstoupení, a neplnomocné na všecky neděle adventní, štědrý den,
při první, druhé a třetí mši sv., 0 Božím narození, na sv. Štěpána, sv. Jana evan
dělisty, na Mladátka, nový rok, zjevení Páně, na tři neděle devítník řečené, od po
pelce až do průvodní neděle, od svatodušní soboty až do soboty před sv. Trojicí,
na tři suché dny čtyrykráte v roce.

c) Odpustkové neplnomocní. 1. Odpustky7 let a 7 kvadragen (280
dní) když se na slavnost narození, zvěstování, očišťování a na nebevzetí M. Panny,
jakož i na každý pátek v roce, k uctění umučení Páně 5 Otčenášů, 5 Zdrávas modlí,
2. odpustky 5 let a 5 kvadragen (200 dní), když velebnou Svátost k nemocnému
doprovodí a za něho se modlí, 3. odpustky 100 dní, když se malé hodinky M. P.
modlí, 4. odpustky 60 dní, když v sobotu v kostele litanie lauretanské a Zdrávas
Královno, aneb 7 O'tčenášů, 7 Zdrávas Maria modlí, když mši sv. slyší, aneb jiným
pobožnostem přítomen jest, aneb mrtvého k hrobu doprovodí, 5. odpustky 100 dní,.
když k uctění umučení Páně & bolesti M. Panny 7 Otčenášů a 7 Zdrávas, aneb truch
lozpěv: „Stála Matka“ se modlí.

Všecky tyto uvedené odpustky plnomocné i neplnomocné mohou dušičkám v
očistci obětovány býti. Nemocní a služební i bez navštěvování chrámu těchto od-
pustků dojíti mohou, vykonají-li místo toho od zpovědníka jim uložený dobrý skutek.

6.
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Paulus V. 14. Feb. 1607 et 10. Martii 1611 et 7. Juni 1611, Innocentius
XI. 1. Sept. 1691, Clemens XIII. 17. Aug. 1762.

Decretum die 9. Aprilis 1838.
Sacra congregatio Indulgentiis sacrisque reliquiis praeposita indulgentias in

praesenti opusculo-contentas uti authenticos acognovit, proindeque typis imprimi ac
publiciali posse censuit.

Datum Roma ex Secretaria eiusdem S. Congregationis Iudulgentiarum.
(L. S.) Aloysius Canonicus Prinzivalli substitutus,

Závazkovó.
1. Musí černým, vlněným škapulířem od splnomocněuého kněze obleknut

býti a jej dnem i nocí na těle nositi.
2. Do bratrské knihy řádně zapsán býti.
3. Každodenně k uctění sedmi bolestí Marie Panny 7 Otčenášů a 7 Zdrá

vas se modliti.

4. Při úmrtí spolubratra za jeho lehké odpočinutí 7 Otčenášů a 7 Zdrávas
se modliti.

5. Úctu bolestné Marie Panny „mezi věřícími rozšiřovati.
6. Častějším rozjímáním bolestí M. P. v sobě ducha horlivosti a ošklivost

nad hříchy vzbuditi, hříchy oplakávati, a vždy více nad urážkami hříchem Bohu
učeněnými truchliti, a všemožně Bohu nějakou náhradu přinésti._ K tomu účelu se
též od sv. sedm zakladatelů řádu servitského velmi odporučuje od nich sestavená
korunka semi bolestí Marie Panny.

Tito závazkové pod žádným hříchem nezavazují, kdo však jich nezacho—
vává zbavuje se všech milostí a výhod bratr.ských

Škapulíř ten jest ze dvou černých vlněných kusů, které na tkanici upevněny
jsou. Obrázek není zapotřebí, dává se obyčejně okraz sedmibolestné P. M.

Chce-li jednotlivý kněz pro sebe právomocnost obdržeti, aby mohl škapulí
řem tímto oblíkuouti věřící, musí míti plnomocnost tu od P. Generala čili nejvyš
šího představeného z Říma; musí však.jmena přijmutých buď do kláštera servit
ského, aneb tam odeslati, kde jest bratrství to církevně zřízeno. Kdyby chtěl někdo
to bratrství ne na osobu, nýbrž pro kostel bud farní neb kapli veřejnou na všecky
budoucí časy zříditi, musí míti též povolení od P. Generala Servitů z Říma a od
svého biskupa, v kostele neb kapli musí býti zřízen oltář sedmi bolestné M. P.
Maje místní správce duchovní povolení od P. Generala a svého biskupa, povolá kněze
řádu servítského od představených řádu k tomu ustanoveného, který po přiměřené
řeči posvětí obraz bolestné Panny Marie na bratrském oltáři, k tomuto oltáři čili
kapli upoutá všecky od papežů bratrstvu tomu udělené výhody, odpustky atd. a o
devzdává místnímu duchovnímu-a jeho nástupcům moc do téhož sv. bratrství při
jmouti pravověřící všeho povolání a pohlaví; na to hlasitě pronáší předepsaný způsob
zřízení bratrství, zanechá v archivu všechny listiny výhod,'odpustků, právomocností

atd. a zazpívá„ Te Deum“ s předepsanými modlitbami (Clement VIII. 7. Sept. 1604,
28. Julii 1607, Urbanus VIII. 18. Sept. 1628.)

Pakli takto bratrstvo bylo zřízeno, mát svou platnost na všecky časy, byt
by snad josefinskými násilnými zákony bylo utlačeno bylo. Do bratrské knihy se
zaznamenají jmena spoluúdů a nemusí se již nikam odesílati.
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Kde domov můj?
Kde moje vlast? kde domov můj?

Kde Bůh Tvůrce na nebesku,
Ježíš Kristus skví se v lesku,

A kde sídlí svatý Duch,
V trojnotě kde jeden Bůh:

Na nebi tam jest vlast moje,
U Boha jest domov můj!

Kde moje vlast? kde domov můj?
Maria kde v hvězdné výši
Nad nebeskou vladneříší,

U Boha nás zastává,
A nám pomoc podává:

U Marie jest vlast moje,
U ní tam jest domov můj!

Kde moje vlast? kde domov můj?
V nebi kde můj anděl býva,
Jenž co strážce u mne dlíva,

Přede zlým mne varuje,
K dobrému mne vzbuzuje:

Kde můj anděl — tam vlast moje,
Tam jest pravý domov můj!

Kde moje vlast? kde domov můj?
Kde ta krásná. nebes báně,
Zástupy kde Svatých Páně

Bohu chvály zpívají,
Za nás prosby skládají:

Kde jsou Svatí, tam vlast moje,
Mezi nimi domov můj!

Učitel venkovský.
+* mne bítfp! mt; se bneB nacházice we „Škore Božského Srdce sedne" w na,

binč té, tbešto čtete tyto ťisth, mnííte si jim, ale žiwť přebítamiti Božského Spasitele,
jeho nejswěsějssi Srdce a to nčbo je to bucbu uaamíratí a beinmě naftoucbati, čemu más
nebeífí) wu učí. Nenl totiž hodí na tom, abpfte jen to 12 let chodili iafš takž bo swé
fftolt) meíniďe' neb i mřftl'fe', ba ani na tom, patrí tbo jen ftubuie reatfu neb „Iatínífé

xsfkolh“ anebo bo *Brabt) neb bo Widnť ibe na tt) „mníoté“ sskoťh —- co by mám to

mífeďo bylo ptatno, kdhbhstepři wssem tom lámání blato to neibtamnčiffí aanebbati:
anátí Boha, znúti ímé pominnoftí k BohU a k bližnímu a mčbetí, jať fe Boij zalibiti
a aubělům nebeítíym býti podobUými, jenž se Ustawičnť SBanu BohU klani (tašbou bobu,

ražbou bobina Dea přeftání), iemn ííoují, jej pofloucbaií a miíuií

Senl proto to „Školh SB. S. $!! íem fpěcbejtemalí i meIcí, neb není roza
btm ítcíří ani ítamu ani pobíamí m službě Boži, a přeb iBobent nitbo není mettíjm,
ifme mfíiďni malí, jíme bíttr), a mnofp') ínab i iinat učení), íe w'mnobócb wčcech bust

cboromd)malým, neučenbm, neanaíům bíttem, jemu; pan učitel mffeďo ob začúttu
milí! ufáaati a mnrošítí. Proto jen fem fe mně bo „Skoly“! melcí i malí, učení a ne:

učení, obroítlí i bíttt), bobatí i cbubí. Neb „fffotné“ (fobotálee) nebube mene; máš učitel
mentomíh') íe spokojč S tím ueímenífím platem, tašboročn'e' — íebno „Sbrámae Maria“,
že to není mnobo? za to ale nemůže bí)t nítbo „oímoboaen“ ob íftoInébo; zámožnějífí (m
Íáfťť 53030, balí mice, třeba 3frút „Bbrámae“, a taf nčfbt) „f ímáttu" nebo k „naro:

geuínám" nebo na ten, the boíta! máš učitel befret, tab nějatí) mětfíí baret: růušeaec celí)
neb mííi ím. neb boceIa fm přijímání, a to bube bezkél Ze neznáte fme'bo učitele? Sien
řeřněte: „au toho mentomífe'bo učitele" a “Bú" Ěůb, imš ÚOgnú Přlimť10!
proípřcbu jeho. Jesstť něco, abych nezapoměl: tím; pat bomo \otjpramují, co slyssrlh;

“if mnprarguíte ! mi; co iíte čtIi, čtěte fwým robičům, bomúcím a gnúmbm členit) roy

Iične' ze „Školh“, půjčujtc iim SkolU atb €*



21 to! tebpl'me imenu Búnť l;neb gačníme.
Pťedewssim je zapotřebí, abpíte, míré' bítft), umřít) bobře počítat. Nebo kdo

neumí počítat, bbmd otIamún Ob iinbd), ano ifúm fcbe ftame a nemí o tom, aš bo [Jall'
trot aaftíbne, pat tituie, že to nellbětat lépe, ale jí; je poabč. Iebn počítat, počítat bobřc
a bebtimě! NUže pozor!

1. “Iota anamínfo (l) anamená „iebnu“ .. .že ieft ieben mr), icben, tterí)
nás skwoťil a íice to “ne' sluzbč a ne k slUžbť pánů posemífíxb, nef pobobtí a Iibomůti
"af" ate fl! fwe fíušbě, tu ftoé poctč a pottoně, t uctění Bozskč íme'Weťeonsti, f oslawť
ímé. To íel't: Bůh nás ftmoříl — ne proto, abpcbotn fe natobííi, roítti, iebíí, piti,
fpalí a učtbp aemřeíi .. . ., ale Bůh ftmořít nás, abl) skrze nás byl oíIamen, abychom
iei posnati, ctiIí, cbmálíti, metebití, mttomatí, mífeďa iebo přitáganí zachowúwali a jemu
se ttančli. Bro šáhnou jinou příčinu čtotočt není ftmořen; neboť čteme w píímč ím.
(Sfaí. 43, 7): „& ftámě ímé ftmořít ifem bo, apůíobít item jej a učinit jíem ho." QIno
ieíftč wíce, neíen čtotočta, ate toffeďo, toffeďo na ímčtě iebínč pro íebe, k můti fobč,f
swé mtaftní oftamč ftmořit 523111),íaE čteme (m pčífí. 16, 4): Wssecko pro febe fa:
mčbo učiní! Hospoďin. " Tak íífto tebt), íato že EBůb čtoměfa a mffeďo, co ieít,
fttoořít, ta! iifto to wsse jen ksluzbť a oframč ímé, a nítoItm pro jinou příčinu ftmočit.
QIIe opatuji iefftč iebnon, to snamení (1) anamena „jebnu“ . že ieít ieben SBM),
ieben, ttert') mfíeďo to ímé slUžbť a oftamě ftmořir, icben a ten fanu), kterýž 'npní muíí
ben jat ben 6 nebe na nás pobtíšetí, tteeaf na QSoba přemnogí ani nempííí, celé but),

neběle, mčfíce a teta trámí jafo ubobá nčmá tmář, ieš jen po naftyceuí a obpočíntn touží
a po Iabůbtád) . . . . 8 na tebe [)Iebí, milé bítto, maté t mette'! zdali bneb z rána při
wftúmdní na Boha pamatuješ, zdali ranní, benní a mečerní mobIítbt) [roč bobře tonúě
aneb ínab jen tat Iebabpto, abne brzh bn! [;otom, ínab toho i Iituieš, žes tat mnoho na
íebe maat . . . . pamatuj ate: „K oftamě ímé ítmořit item bo" tnbíš i tebe . . .. t;!ebí

na tebe, zdali i práce a aaměítnání ftamn a úřabu ímčbo ano i ímé proebástt) a mífeďo
obmeíeíení íme' te ctí a ebmáte Bnži tonaě, nebo: mffcďo pro febc íamčbo učinit tbof
fpobin, aneb ínab ani na žBoba si netoapomeneě, ba ínab ptáme naopatSBoba nrágíš nee
trpělímoftí, marnoftí, fmpflnoítí .. .gbati ateípoň bnt) nebětní a fwóteční t íebo oftamč
mpnattabúě, aneb fnab ien abba tat to mssi fm. nětbe slhssel boít rogtršítč a při tom
trocbu tobo ítoma iBošíbo aaďmtíí, mnobo ale ne, neb .,mffebo moe fftobí" fi mnítíš, a
proto ínab ani ražbou neběti neebobíě na službh Božť a wsselijak fe mpmtoumáě baícton
ceftou (tbešto bo [;ofpobn ti není ceíta baletů) neb braun) balením a jinou obtíží, ano ifi

.tomu ítoro tab, že je příliš fferebne' pomětří, neb fe bomnímáš me ímé mpebtabte' Iáíce

t Bohu, je to boft bůíežítá příčina, zůstati boma . . . .

. . . . A tak tratoíč obpotebne nebčíní a fmúteční, fnab fotma tbt) cbobíš na po:
žebnúní, aa to wssak tím borliměii na tabomdntt), anebo ten Boži čas aabótfou frabeč,
fbešto bne ínabno mobt něco bucbomníbo číl'tí, a tat fnab aní šábnč tntbt; negnóě neš
n'e'iatt') ten taIenbáč nebo prorota pomětrnoftí . . .. a tbnš tat nčtbr) přebee bo cbrdmu
Pfinť fe pobímáš, iaf fe tam cbotoač, aneb ínab iítití íobč boft pomčbom, še mftnpnješ
bo bomu QSožíbo, že fe nacbdgíš pčeb swým Bobem, aneb fnab ftoiíě neb íebíě, tbešto

bbfí boftí íítl') a iefftč wíce příčínt) met po cett') čas (zwlússt mffc im.) tlečetí atb.

£) kéž bt) aIeípoň nčtteří, fegbt) aIefpoň jeben z nás botonate žBobn ítonšíl! ate íítn'fím
Boha přebobrébo nařítatí fi (Šatní. 13, 2 atb): „óoípobín fbtcbt 6 nebe na font) Iibífé,
abt) mibět iefttí kdo rozUmný aneb btebaiící SBoba; wssickni fe odchýťili ípqu neogíteční
učinění ifou, není tbobp činit bobté, není ani iebíne'bw'
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alle, milé bítt'h! co tomu, řefne fBůh, jenž jeít ieben, iebnou aš bnbeme přeb

ním nan ——u íonbul? co nám řetne, nám, fteté jen pro íebe, fu íme oílamě ftmořít a
a paf tat braže nohfonpií, co nám řetne při íoubu, že iíme pro mffeďo na [mětč žiwi
bhíi, ien ne pro iBoha, pro ftere'ho přebe iebině iíme thi ftwořeni? Bůh ieft ieben, o
te'ž bh aípoň bhli brna, jeben, ťtcrh nás ftmořit a mhtonpit a bruhp, ťterh nás bube fono
bili! paf hhehom fnab jefftč ohítáíi, neb íoubee ten hh nepamatomní, neb alespoň nehral
meliťh ohleb na neímírné bobrobiní onoho Swoťitele a thUpitele! . .. ale ta! ieft (po
zor mffiďni na1,imenomitč mužífé pohíawí mtabé i obroítlé) Bůh jen ieben, a ten, fterh
núG ftloořil a mhfoupit, ftert') nám nejen wssecko, co má, ale iíebe famého bar, tterh pro
nás tolit činit, tolik trpět, totit fnáfíet, tterh nás tat čafto napomínat, maromaí, oswěe

eomat, nab námi fe ímitomat, nám obponfftěl, pomáhat a toffeďo, ale toffeďo, co bynás bo nebepřime'ítimohIo,poífhtomal. .fnab — nabatmo . . .tcn Numi)
žbůh a *Bán náš bnbe nás i foubití, (: ia! potom uhftoiílne?

slIno, jeben ieít Důh a mžbh tenthž (ten famh) a nemění íe. Dn, jen) nepo:
íruíínoít hneb prnmích robičů taf přííně treítat, treftati bube i naffi nepoítuífnoft a wsse:
Iité naffe žótonů iBožíd) přeftoupení; Dn, jenž Řainům hnčw nenúmibět a treítar, nenáa
mibí a treítati bnbe i náš hněm a mffeíítou naffi k bližnímu nenúmift a neupřímnoft. Dn,

jenž ceth (met from něfolifa ípramebtimheh bufft žahlabil, může meími ínabno i pofnb
pobobně iebnati. Dn, ienž Helinlu neobpuítit, ponřmabž netreftat nežbúrnhch fhnů, ani za
Uassich bnů neobpnítí nebbalhm robičům, že to hříchu nechají bítef fmheh žití a žahhnonti,
ten, proti němužto ani teálomé a fntžata ani eeth ímčt ničeho nežmohti, Dn poínb ten

íamt') a moc jeho _není w ntčemž žErúeena. Donfejmež tebh! ale i bojme se!

Bojme fe EBoha uražiti, amffaf ne info íluha, íenž fe bojí tteftn pána fmého,
nhhrš 1an hobné bítth fe bojí milého otce ímeho rožhněmati. W pokUsseni a Iáťání te
hříehn mžpomeňme fi, eo iíme íe bneB naučili, co žnamenú 1 „iebna". QIno iebnn .

iebml toIifo máš bnífi, (požor, bítťh! jmenomitč mh diwkh máte i ohromě), iebnn
toliko máš bnffí, žteattfííi tu, fbo ti bd iinou?! . Sw. Terezie prawila často k
fmhm bružfám: „Sen jebnu, jen iebnn bnffi mátel“ “Hm je dní-[a pomžbnbiti, toffemožnč
t tomu íe přičinit, abh ta buííe přiffta k ípaíent ; nebo ieIi dUsse ztrucena, toffeďo ie

žtraeeno, a jeli jebnou žtraeena, na tožbh a na mě'th je žtraeena. Rbhž iifth aeměpán
skrzc \ohflanee fwého žába! na papeži Denebittu XII. o ímoIení k něčemu, eo bez Urúžkh

Boši činiti nemohl, bat mu obpomčů: „Whťxiďte pánu fme'mu, že fbhbheh měl bmč dusse,

mohl bhch icbnn žapeobatí; pončmobž ale ien iebnn mám, nemohu ii bútiJ' sBobohně
mnítte, bítth! i mh obponn'bati žfaženěmu ímětu aneb pofnfíiteti petelne'mu, tbhbh mám
župomřženého omoee pobdmaíi nebo 15žtémn ítoúbčli, že 1 je „iebna“ — íebna buffe,1ebna

\oěčnoít, hub mččně hlaženú neb měčně nefíťaítná, iaf si it Ebo žbe na žemi žaftoužií, a že

íe po hnrti míee žmčniti nebá, že ale tafé nitbh nepřeítane, že trtoú toččně, po tift'ce leu

tech žaíe žnomu a opět žnoton, mžbh bez přeftání; protož metmi mnoho na to přiibe,
bohrou, fffaftnou a híaženouwěčnoít fi žaíloužiti. 2Ino „iebnohoť jeft potřebí"
(But. 10, 42) — ípaíiti bnfíi fmon.

MMM/MAM
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Překážky poklidu srdce — pochybnůstky.*)
(Dle P. Amb. Lombez.)

„Tam se třesou strachem, kde není strunu.“ (Žalm 13, 5.)

Největší a nejčastější ——ale i nejzbytečnější překážkou pokoje srdce bývá
u přemnohých, skoro všeckých duší nábožných:

ouzkostlz'vost či tcsklz'vost, bcy'ácnost duševní a strach, z nichžto ze všech po
chází lichá bázeň, [vrtochy (skrupel) lépe však řečené]pochybnosti ještě lépe
pochybnůstk y . . . . a ty ——snad napřed a jedním slovem řečeno ——musí býti
přemoženy a odstraněny, máli se v srdci našem poklid svatý uhostiti a uchovati.

Zde vás vidím všecky před sebou, drahé duše křesťanské a milí čtenářové
Školy B. S. P. s nedočkavým ba třesoucím se srdcem, slzami lítosti a zarmouce
nosti majíce zarosené oči duševní po spáse, po spokojenosti a pokoji srdce — spě
cháte k čtení tohoto článku všickni, jenž drahý pokoj srdce hledáte a pro tisíceré
a tisíceré pochybnosti jej nalézti nemůžete. Hledáte poklidu, hledáte spokojenosti,
dlouho, ach dlouho již . . . . než doufejte, Bůh vám jej popřeje, snad ještě dnes
při čtení těchto řádků skromných, — avšak modlete se dříve, nežli dále čísti
budete —, pro sebe i, pro pisatele toho článku. Můžete se mu pak tím důvěrněji
zcela oddati, an vám ne své vlastní učení podává ale muže učeného a — co ještě
více vydá — muže svatého. Bude dobře, vezmete-li si obraz Božského Srdce
Páně k ruce, litujte hříchů svých srdečně a představte si, jakobyste s Miláčkem
Páně odpočívali na Jeho miluj í cí m Božském Srdci . . . . pak čtěte tiše, mírně,
pokojně a — zvolna.

1. Otázka. Co jesti pochybnůstka? Odpověd. Zbytečné hryzení svědomí.
Pravím, zbytečně hryzení svědomí pro věc, které se báti nemusíme, poněvadž není
hříchem — pro tesknost srdce, která nemá žádné příčiny, kterou si jen sami půso
bíme — slovem zbytečné hryzení svědomí pro myšlénku, upomínku neb věc, která
nás znepokojovati nemá. Opakuji ještě jednou: zb yte čné . . .. Je totiž na druhé
straně i taková tesknost srdce, která má svou příčinu, jsou věci neb upomínky
na věci a myšlénky, které nás vším právem znepokojují, které jsoulhříchem (třeba
jen všedním), a které nás tedy před Bohem vinnými činí. Pakli nás pro takové
věci svědomí hryže, pak je to napomínání Boží k lepšímu, a dobrotivý Bůh nám
dříve žádaného pokoje neudělí, až ty věci napravíme.

Jako jest zvláštní milostí Boží, i menších poklesků se báti a pro ně se
znepokojovati, tak jesti opět zvláštní pokušení (z dopuštění Božího . . . . ale skoro
vždy z naší strany zaviněné) báti se a znepokojovati pro každou malichernost, která
nemá ani tu nejmenší známku hříchu: ono jesti outlě svědomí, toto však ouzkost—
livé, což jest chyba a to chyba veliká.

K dobrému toho všeho porozumění sluší věděti, co vlastně sv ědo mím na
zýváme? Svědomí jesti jakýsi vnitřní hlas (hlas Boží), který nám praví, co v jed
notlivých případnostech máme činiti neb __z_anechati; před skutkem napomíná neb
varuje, po skutku pak odměnuje (potěšením) neb trestá (hryzením).

Nejžádoucnější věcí tuto jest, aby se svědomí vždy dle pravdy, jak žákem
Boží zní, ozývalo — což nazýváme svědomí pravdivé. Může však se státi, že

*) viz Škola 1. str. 166. 230- 294.
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(buď z vlastní viny nebo bez viny naší) svědomí za dobrou, Bohu poručenou věc
káže, co v skutku je od Boha zapovězeno a tudíž hřích, káže tedy něco nepravdi
vého. lživého, a takové svědomí se nazývá bludné! Takový blud jakmile jej člo
věk jen dost málo z jistých příčin co blud poznává, musí se odložiti (poučením,
doptáváním se u zpovědníka neb v písmě sv.) máli člověk Bohu se zalíbití; nebot
jinak hřeší člověk at jedná dle svědomí nebo proti svědomí. Hřeší jednaje proti
svědomí, poněvadž se proti svědomí (jež jest hlas Boží — ačkoliv zde svědomí se
mylně ozývá —) nikdy jeduati se nesmí; hřeší ale též, jednaje dle svědomí, poně
vadž mu co bludné napadlo aneb se aspoň obávati musí, že snad Bůh jinak velí
nez' se mu svědomí ozývá.

Poznámka. Takové bludné svědomí měli k. p. židé, když chtěli Pána
Ježíše kamenovati, že ruší sobotu a že se rouhá Bohu . . . . při tom však viděli
jeho veliké divy a zázraky, z nichž jim muselo vysvítati, že snad předce se mý
lejí, a že Pán Ježíš snad předce jesti Mesiáš. Tu jim nastala povinnost, se dáti
použiti od něho, nebo v písmě sv. hledati a tak blud svůj odložiti; jakmile to ne
činili, zhřešili v každémpádu, at jej kamenovali nebo ne. Pakli jej nekameno—
vali, zhřešili, jednajíce proti svědomí (ač bludnému), kteréž" jim kázalo že roubač
se musí ukamenovati; pakli jej ale ukamenovali, zhřešili též, poněvadž se museli
obávati, že kamenují svého Mesiáše: — Podobně, když sv. apoštoly zavraždujíce do
mnívali se, že by tím Bohu sloužili ——zhřešili v každém pádu.

U nás (v Zákoně novém) není snad ani možná, aby kdo- bludné měl svě
domí, a proto těžko příklad podati; nanejvýš snadten pád, žeby se kdo domýšlel,
že vrah rodičů musí býti od dítek zavražděn, to že káže Bůhj;'předce mu však na
padá, že snad tomu tak není. Takový by hřešil v každém pádu, at toho vraha
nechá na pokoji nebo zabíjí; v prvním pádu by hřešil, an jedná proti svědomí,
kteréž mu (ovšem bludné) káže: smrt rodičů musí být pomstěna; hřeší ale v dru
hém pádu zabitím — an se předce obává, že snad to Bůh nechce. V takovém tedy
bludném svědomí nesmí člověk dříve jednatí (ani pro ani proti), až se jistoty doví.

Často se zase stává, že svědomí naše neví, co v jistém pádu činiti, neví
jistotu, k. p. zdali před nanebcvzetím Panny Marie je půst anebo není, proto že
ví jistě že před nanebevstoupenim Páně není půst . . ., soused ale jeho, jenž svě
domitě zachovává posty, ten se postí 14. srpna! — nyní pochybuje již, že by směl
požívati masité pokrmy, . . . o něm říkáme, že má svědomí pochybné. I—vta—
kovém pádu musí se člověk, dříve nežli jedná, dověděti pravdy, poptáváním nebo
vlastním bádáním a čtením, navštěvováním kázaní a ohlášení postů, a vůbec pomocí
svého zpovědníka.

Mnohý člověk na všecko dbá, i na to nejmenší přikázaní, hned poznává, co
by se Bohu nelíbilo a zachovává toho, jinak se mu hned ozývá svědomí . . . outlé,
citlivé svědomí; jiný si menších hříchů a nedokonalostí ani nevšímá, ba i z
těžkých hříchů příliš mnoho si nedělá aniž se svědomí ozývá . . . tupě svědomí.

Tupé svědomí je pro člověka veliké-neštěstí, a by ho Bůh ještě více ne
trestal (zkažeuým svědomím — jež úmyslně prohlašuje hříšnou věc za dovolenou,
a zatvrzelým — jež k upravení svému nepřijímá již ani naučení, ani napomínání,
ani co jiného) má Boha prositi o dobré, dokonalé, pravdivé a outlé svědomí. Však
ale zapotřebí též, takového daru Božího v pokoře si vážiti a nedomnívati se, že
snad'sami ze sebe tak citlivé a pózorné máme svědomí; nesmíme si na něm marně
zakládati ani se nad jiné hrdě vypínati, sice by nás Bůh trestal jiným spůsobem,
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totiž že nás ponechá sobě samým, a my pak i to za povinnost pokládali co povin
ností není, a za hřích, co daleko ještě hříchem není ouzkontlivé svědomí,
(naproti tomu je volně svědomí, které za povinnost nepoznává, co již povinností
skutečnou jest, za hřích nepokládá, co již hříchem, a snad těžkým hříchem jest).

Ovšem máme vždy „vůli Boží“ plniti, ale jiná otázka jest: poroučí ta vůle'
Boží, nebo jen radí, k. p. každodenně jíti na mši sv. je zajisté také vůle Boží, ale
zdali proto hned příkazem? Tak snad někdy neplním vůli Boží, ale předce nehře
ším (k. p. nejda všedního dne do kostela). Anebo vůle Boží ovšem jest dávati al—
mužnu, ale zdali každému musím dáti, nebo tě a oné osobě, anebo právě dnes . . .
to jest jiná otázka. .Proto sluší vždy rozeznati mezi tím, co jest přikázáno a mezi
tím, co se“jen radí, co by bylo dobře, co lepší, dokonalejší věcí; nebot kdybych
to nedokonalejší plnil — nehřeším předce (ač méně dokonale, snad nedokonale jednám)
a milost Boží jsem neztratil (ovšem také nerozmnožil, ale tu mohu rozmnožiti ti
sícerými jinými spůsoby); kdybych ale, co přikázáno jest, neplnil, tu již hřeším,
třeba jen všedně (an snad věc nepatrná jest, k. p. prudce někomu odpovídati), ale
předc již hřeším, an přestupuji již přikázání. _

Někdy se stává, že neví člověk co má činiti, an se mu dvě povinnosti pro—
tivné scházejí, k. p. je neděle a má tudíž jít na služby Boží, ale vypukl požár, a
má snad též hasiti, aneb člověk před soudem postavený nemá druhému škoditi, a
předce nesmí nic lživého svědčiti . .. co činiti nejdeli do kostela — hřeší, nejdeli
hasit — hřeší také! to slove zmatené svědomí. Jak si má takový člověk po
moci? Má 1. můželi, rozumných lidí, jmenovitě zpovědníka se tázati, 2. nemůželi,
má zvoliti menší zlé (myslí-li tedy, že potřebuje hasit, at to činí), 3. nemůželi to
rozeznati, pak nehřeší at činí co chce z těch dvou se stýkajících věcí.

Po všech těchto připomínkáchpřicházímekonečněk svědomí bázlivěmu,
poohybnůltkům, avšak o tom budoucně.

„

Spolek sv. Vincencia Paulanskěho k podpoře
chudiny.

Sv. Vincenc, tento líbezný svatý, utvořil si pomocí milosti Boží srdce tak
právě podle Srdce svého Mistra, Ježíše Krista, stal se nejlaskavějším otcem chudých
a vzorem všech, kteří srdce mají pro trpící lid. Vyobrazuje se proto nejvíce, kte
rak chudé krmí, dítky, mládence a panny opuštěné chlebem vezdejším a poučením
spasným nasycuje a o jich časné i věčné blaho se stará. Když člověk sám dobře
je vším potřebným zaopatřen, mívá i více útrpnosti s chudinou. Kde jí však to
liko zná z postavy žehráka, který na ulicích se potuluje a od okna k oknu chodí
almužnu žebraje, aneb kdo jí se domnívá znáti z prosebných psaní, která se mu
posýlají a on je čte, —ten chudinu ještě nezná. Takove výjevy nuzoty nejsou vždy
neklamné znamení bídy ani hodný jí důkaz. Pravou bídu pozná jen ten, kdo 'se
neštítí, pohlednouti v hl oubi chudoby a neštěstí, do domů jejich samých, kde na
sta lidí hyne hladem, zimou, úplnou opuštěnosti, kdo zde pak vidí, jak skrovničký
jest počet těch, kteří v tuto propast tělesné i duševně bídy sestupují, aby milo
srdně pomáhali. Tu se ukazují opravdivě hrůzy chudoby, jak zde kolíbku dítka,
tam lože stařeny neb churavého otce obkličují, vinně neb nevinně. Z kamene mu
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solo by srdce býti, jež by se neustrnulo nad takovou bídou lidskou, kterou p0psati
ani" nelze. Kdo chce nuzotu poznati, musí ji viděti, musí cítiti a útrpnost s ní
mít-i. Kýž by zámožnější sobě neobtěžovali, poznati nuzotu v pravé její postavě!
Pak by mnohý dar ušel žebrákovi nostydatému a utišil hlad chudasa ostýchavého.
To jest ale právě ta chyba, která lpí na mnohých milosrdných duších, že se štítí
ch udých

Chudý jest opuštěný a přikrývá se pláštěm hladu, bohatý však uzamýká
se ve svých domech, nechtě ani tušení míti o lidech chudých — svých spolubratrů.
To jest, bych tak řekl, onen zlý duch, který mezi bohatým a chudým stojí, obě
strany společnosti lidské rozděluje, které by spojeny býti měly, a takto oba činí
neštastny. Nebo toliko bližší obcování bohatého s chudým ubezpečuje onoho .v
jeho bohatství a činí neblahý stav chudého snesitelnějším.

Takovéto obcování jest méně obtížné než nenáviděné. Chudý jest naším
spolubratrem a mnohem skromnějším, než bohatý. Návštěva, laskavé slovo, malý
dárek zůstávají chudému vždy v paměti. Když by však i větší oběti od nás se po
žadovaly, nuže přinesme je. Jak často věnujeme vši péči věcíin malicherným a vý
sledek zůstavuje nás pak předce nespokojený. Nic však více se neodměňuje, jako
vědomí dobrého čínu. A kdo konečně chudého považuje v duchu Kristovu co svého
bratra, ten ví též, že odměna jej čeká Božská; nebot Kristus Pán řekl: „Cokoli
učiníte i nejmenšímu ze svých bližních, mně jste to učinili.“

Tímto duchem právě jest spolek sv. Vincence naplněn a vzal si za
účel: chudýchrodin bez ohledu na rozličná vyznání víry v jejichobydlích
navštěvovati, je v tělesných i duchovních potřebách podporovati, opuštěných dítek
se ujímati a nemocným pomoc lékařskou a když toho potřeba, i duchovní poskytoé
vati. K dosažení toho cíle, jest následovně zřízen: Spolek se rozděluje v oddělení
či konference — na celém světě jest takových konferenci na 4 tisíce, i v Asii
a Austalii rozšířených —, které jedním jeneralním (hlavním) radou vespolek jsou
spojeny. Každá konference má svého představeného a pozůstává z oudů činných
a podíl beroucích.

inní údové shromažďují se týhodně jednou, poradit se v záležitostech
chudých; přijímají péči o takové rodiny, které po předcházejícím zkoumání za 0—
pravdu chudé uznány byly a navštěvjí osobně vykázané sobě rodiny týhodně aspoň
jednou a udělují jiin poukázky (psaní cenu peněz mající, které od hodnověruých
osob vystaveny a" podepsány jsou) na denní potřeby.

Údové podíl beroucí, kterým není možno nějaký čas věnovati službě
chudým, nahražují bezprostřednou cinnost dárky měsíčnými a ponechávají konferenci
na starosti, aby tyto jejich příspěvky (v penězích, stravě, šatstvu atd.) chudým
rozdělila

Činnými oudy mohoukatoličtí muzi, podíl beroucí však mohou býti
i paní a osoby rozličného náboženství.

Jak blahodárně působí tento spolek křesťanské lásky, dosvědčuje nám zpráva
k. p. Vídenských konferencí (17 na počtu 3 oudy činnými 195), kterou pisatel to
hoto právě v rukou má. Uvádíme z ní:

Otcům a matkám, jimž pramen výživy scházel, byly práce udě
leny, někdy peníze co základ k vedení jich další výživy poskytnuty, aneb také vy
chovací příspěvky na jedno neb více dítek vykázány a nad to od spolku tak dlouho
věcmi na obživu poděloni, až jich stav znamenitě se byl zlepšil. Stejným způsobem
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bylo též nakládáno s jednotlivými osobami, jimž pramen výživy byl došel. Někdy
podařilo se spolku tím spůsobem rodiny a jednotlivé osoby na dlouhý čas nouzi vy
rvati. Dovolujeme sobě některé takových případů uvésti.

Jeden řemeslník upadl do tak velké nouze, že náčiní, svou poslední moho
vitost, odprodati' chtěl, by jen hlad svých bědujících dítek utišil. V tom bídném
stavu poznal jej činný spoluúd našeho (V.) spolku apoznal ho co svého jemu den před
tím odkázaného schovance. Ihned obdařil jej dary spolkovými a zaopatřil muslušný
šat a práci; avšak chudas měl o četnou rodinu se starati a mnoho dluhů zapraviti,
a to sám vymoci nebyl s to ze svých rukou prací, pročež přišel konečně se ženou
i s dětmi o přístřeší. V této největší nouzi a trampotě obdržel dekretem návěští,
že. se stal obecným strážníkem v Brně. Spolek dal jemu potřebné cestovné, že ihned
na své nové vykázané místo se mohl odebrati. 'Jeho stařičká matka, žena a děti
zůstaly pro špatné počasí a tělesnou slabotu mimo desetměsíců starého dítěte doma a
byly pečlivým přimlouváním opatrovníka od jednoho dobrodince zdarma přijmuty a
dlouhý čas přechovávány.

Jeden obuvník byl ve velké bídě. Ačkoliv již mnoho let v nemanželském
spojení žil, nicměně sobě přál, řádně se oženiti.

' Opatrovník, kteréhož spolek jemu odkázal, uskutečnil toto přání a v krátkém
čase bylo dovolení ku sňatku manželskému vymoženo a divoké manželství v po
svátné proměněno; co svědky vyžádal sobě ženich svého opatrovníka a předsedu
spolku. Ze spolkové pokladnice obdržel značné věno v penězích, zač kůže si na
koupil. Mimo to učinili mnozí činní spoluúdové ještě soukromé sbírky, jichž vý
sledek peníze, oddací prsteny, prádlo a šatstvo zahrnoval. Nemanželské dítě obuv
níka bylo za manželské vyhlášeno.

Byli jsme na bídu jednoho řemeslníka (protest. vyznání) upozorněni. Ná
sledkem dlouhé nemoce padl hluboce do dluhů. Domácí nábytek a pracovní náčiní
byly již v zástavě a jich úřední veřejná dražba přede dveřmi. Tu odeslal nemocný
otec svého syna do daleké otčiny, by tam u svých příbuzných a známých peníze
vyprosil, an tim své věřitele upokojiti doufal.

Dluh ten bohužel byl příliš velký pro spolek. Oba opatrovníci zatím byli
s_enemálo vynasnažili, netrpělivého vělitcle pohnouti, by s dlažbou nářadí až ke
dnu příchodu synova posečkal; konečně se hoch vrátil, avšak peníze sebou přinošené
byly bohužel příliš skrovné, kterými by se směneční dluh, zástavou zrostlé výlohy
a poplatky pro ustanoveného od věřitele advokáta byly uhraditi mohly. V tom trap
ném postavení odvolávali se opatrovníci na lidskost věřitelovu a jeho právního zá
stupce, a hle — ne nadarmo. Dvorní a soudní advokát dr. Veil odpustil všechen
svůj požadavek, a věřitel, jsa pohnut činnou láskou obou opatrovníků, vzdal se

značně částky peněz; onen řemeslník ozdravěl a pracuje nyní opět čile pro svou
rodinu. —

Jistý čekanec na ústavu léčebném, jehož studie následkem špatných peně
žitých poměrů přerušeny byly, opatřen byl od činného spoluúda vyučováním a stra
vou. — Jedné ženštině, jež pro prsní chorobu žádnou namáhající práci dělati ne—
mohla, a takto v největší nouzi žila, zaopatřil činný spoluud dovolení příkupnictví
žboží k prodeji a každodenně stravu polední.

V ošetřování vdov, jež pro děti ničeho si vydělati nemohly,
proukazovaly nám opatrovny dítek značné služby, nebo tím, že jsme děti do nich
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vpravili, získaly pracovité ženy času, o svou živnost se starati; pro vdovy k Vídni
příslušné zadali jsme u patřičných obcí 0 podporovací příspěvky.

Tak ulehčil spolek bídu jedné vdovy, jež šitím rukaviček sotva své vlastní

potřeby zapraviti mohla, převzav péči o její tři dítky. Dvě děvčata stáří 7 a 9
let byly s dovolením matky ctihodným sestrám chudého dítěte Ježíše v horním Do—
blingu odevzdány a 81etý chlapec v sirotčím domě v Macleindorfě zaopatřen.

Jsa plného přesvědčení, že v dobrém vychování a vzdělání dítěte pravé za—
ručení dokonalého pokroku pro budoucnost se pěstuje, nešetřil spolek ni času ni
výloh, aby k ošetřování chudých dítek o oboje se staralo, pročež také pro školu již
zralé dítky byly k pilné jí návštěvě přidržovány, odrostlé však hodným mistrům
aneb učitelkám do učení odevzdány. Pro mnohé osiřelé děti převzali činní spolu
údové spolku poručenství.

V předešlé účetní zprávě zmínilo se o ošetřování (pěstování) vdovce se 6
dětmi. Vdovec zmizel, jedno dítě zemřelo a dvě jiné byly lonského roku za
opatřeny, o tři ostatní hochy ale v“tomto roce postaráno. Jeden dostal ve Vídni
druhou matku, jiný byl v létě pro zotavení své do dětského špitálu do Hall v hor
ním Rakousku poslán a na podzim od spanilé rodiny v Lasbergll v horním Rakou-.
sku zdarma na vždy vším zaopatřen, třetího vzal si za vlastního jeho strýc v Sel
feldu na přímluvu spolku. — Za jedno do Cistersdorfu patřičné děvče platí tamější
obec na žádost spolku měsíční vychovací příspěvek 5 zl. 25 kr.

Abychom našim chudým dítkám vánoční stromek přistrojiti mohli, nasbí—
rali jsme dosti mnoho peněz, prádla a šatstva.

Na stědrý den konalo se podělování; dvacet velmi chudobných matek přišlo
na naše pozvání se svými dětmi do spolkové síně. Po promluvě našeho činného
spoluúda, důstojného p. P. Gmeinra, bylo každé dítko vybraným darem poděleno;
tři dítky obdržely celý oblek, ale i matky neodešly s prázdnou, jednakaždá dostala
2 otýpky dříví, libru masa, 6 lotů kávy a '12 libry cukru.

Mimo opatrování chudých obrátili jsme zvláště v zimě minulého roku svou
pozornost také na opatrování nemocných. Bylo to zapotřebí, nebot minulé zimy
nacházeli se skoro v každé rodině nemocní, obzvláště byly dítky rozličnými vyráž
kami churavy. Zde jsme obstarali lékaře, tam zase přenešení do nemocnice. Při
tomto opatrování nemocných byli jsme hlavně podporováni ,dvěma dobrodinci, na
něž vždy s vděčnou myslí vzpomínáme. Jsou to p. J. V., dr. lékařství, a p. V.
F., lékárník; onen léčil nemocné chovance spolku zdarma, tento dával léky pro ne
mocné spolku jen za poloviční cenu. Atd. atd.

Spolek tento Vídeňský měl roku 1868 příjmů 1718 zl. 73 kr., z nichž pro

potřeby svých chudých vydal 1601 zl. 91 kr. — Skutky mluví pro spolek řečený
samy; Bůh dej, aby se poznala jeho velká nutnost, zvlášť; pro větší města, aby
láska křesťanská, jíž se přemnozí tak honosí, ukazovala se netoliko slovy, ale ra
ději skutky; skutky, které se nečiní na oko, aby nebylo řečeno, že je skoupý, aneb,
aby své svědomí poněkud upokojil. ale které usilují opravdu, umírniti bídu svých
spoluobčanů; skutky, které nechtějí býti hned v desateru novin do celého světa roz
troubeny, aby se pak takovým dobrodincům za.odměnu nějaké světské vyznamenání,
ten neb onen čestný titul, neb zlatý křížek nějakého řádu dostal ale „které koná o
pravice aniž by levice o nich věděla“. —

MWA/“MM
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Upomínka na prvé sv. přijímaní.
Dnes ta draha chvíle přišla,

Jež mi slasti obraz sdílí,
Již/sborem sester cností

Se plní útrobu,
Kdy jsem dítko prosté, Krista

Přijal ve stan sněhobílý.
A lítost tam se vhostí,

Kde hříchu poroba.

Jak jsem plal tu svatou bazní!
Srdce oltář žárem vzplanul,

V pokoře a živé touze
Slzí proud mi s lící kanul.

O vítej, světa spáse,
A oblaž srdce mé,

Přijď zosobněla kráse,
Trůn zajmi lasce své.

Velebného otce slovo

Souhlas ve mně vyvolává,
Slibům Bohu na křtu daným

Novou sílu, pružnost dáva.

Nadro bolest srdcelomna

Jímá nade nepravosti,
Prudký tepot srdce jeví

Pojd, zařné slunce s nebe,
Blaž přítomností svou,

Hle, ve stan duše Tebe
Mé prosby snažně zvou.

A roznit ve mně zápal,
A hříchu uhas troud,

Bych v tmách se nepotúpal,
Touhu po nebeském hosti. Dbal na příští Tvůj soud.

At k službě Tobě zcela

Se mysl zasvětí
A k úctě Tvého těla

Bůh Duch mne roznítí!

JNWAAAMA -—m- \

Svatý týden.
Každým bnem íe mice a wíce blíží pamútia metifébo bile, ímíieuí ípraineblimébo

Boha 6 bříífitóm ímčtem, nagioam')proto eriký páter, hrami) to ítřeb celého čaíu
ímatopoftníbo, iato Ščriítue Wm je itřeb a mrcboi nejen bohoítušbt), ale i mfíebo naífeho
najímáni, wsseho toušení a chtění. *Broto na nebo, na botcitné iebo utrpení obrací tašbi)
třeífan mffeďu fmou poaornoft a nábošnol't m chrámu Pčmě i homo; fnab prámě proto,
abt) to, čemu fe z bolcsknébo umučení $ánč m foítete bhl naučit, totiž aapíráni ícbe, pře:

múiiáni wIaítní ivůie, umrtmení mlaítníbo írbce, uftamične' boiomóní proti mííemu, co
bříffuébo icft, horna skutkh dokúzal. W tatome'm boiomúní, iai jiš řečeno, má celi) žiwot
míč se ftrámiti, iinaf Uelze ani “potoině ani ípotoieně iíti.

Máli totiž buffe [ibítá frote a moí! naffe me wssech přípabnofted) šimota pošíz
mati pramenu potoie, muíí břímc gbtoi wssoho nepotoie a mífí bibo obítraučn býti, a to
ieíti bříď) a mífe co nefmate'bo m iobč cítíš. sB'ročeš běfuj 580011 za Eašbou přebbůgtu

ímčbomi, za ražbě mnitřní pngeni k potúuí, neboť ieít to Mae Božť moíaiicí tě k dokona:
[ofti a fmatoíti, — ieít to patu.-ní) bůfag, še tě 523ůi; miluje, au eticepoímčcení tmě. Safe

bobrotimí) otec napomiuá a minmí ti k írbei, tat že prouilá až to buffe motání jeho a
nepřeítdmá i nepřeítanc morali, až ufoučíě — ne pofměeení ímé, ale žimot ímůi, Neborx
poímčcowání wiaftuf, tento úte! náš pozemský, ieíti m náboženftmí fatoíiďc'm útoI netron
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čem'y; a proto neftači, bt) fe mu fbo jen ponřtub přiblížil, ale 'uftamičuč na něm prato.
mati mufi. Nikdy nemůžeme říci: aj potub, unní iíem boft mpřoual a uemuíím bále
toušiti. Int bt) bhl prmni frof k zaUedbúui ímébo — poímřeeuf a proto i ímébo — fpaa
íení. Wssecko totiž na nás, mpfíleuft), šáboíti, řeči, ífutlt), wssecko smýsslenť a iebuání,
mífeďo fe bá alepffiti, abofoualiti, a proto íe i mufí gholoualiti. „Rho íeít íprameblimt'),
ofpramebluiš fe iefftč a íman') poímčtiš íc iefftč." (31cm. 22, 11). 5%tomuto poíwěcoa
\oáui zajistč mnoho přifpimá i třleíni) půft, přifuoft f tělu mlaítnimn, jež tažbňm bnem
íc zwýssuje, čim lJlíše přiftupuicme k mul—očnípamátce mnfoupeui uafíebo; není wssak lcp:

fíibo poftn nešli gbršomoti fc ob neboloualofti :: chyb mramníel), není profpěífnřiffí příís
uofti nab přiíuoít k Uczřlzem)m žúdostem ftbce mlaítuíbo. EReboťm frbci mlaftuím, tu
ebomáme pramen mffí blok) bucbomui a mfíelw uepofoíe.-iafoš i B hrubé ftraul') ieu mrtx
menim \olaítní můle a úplným pobrobenim'šáboíti ítbce pramébo nabumáme poťoie.

Qwssem ieít to trapná cefta k boíašeui muitřníbo poloie a blaženěbo ráje nebe,
ítébo . . .. uftamičut') boj, uepřetršená beblimoft na fašbč [)nuti frbee, na fašbonmpfflénln,
žábol't .. . ., awssak imenui mi jinou ceftu bo šimota \oččuébo . . . . já álefpoň jiné uca
guám. Wšdht peamí íám Božský Wyknpitel: „Králostwi uebeífé uáfili trpí, a (jen) ti,
ťteřfžnáíilí trpí, uduoaeuii je" (mat. 11, 12).

Siž wssak přiftupme blíže k rozebrúul fwatého čafu, m f_terémšto prámč žijeme.

sJIč celí) čas fmatopoftuí hubí to nás hoaté citp a fpoíitelná přebíemaetí, přebce wssak po,
flebui tuben uejloíee, uasmam') ímatí) ti)bcu, auo již i tí)beu přebběšm').

Eltebčle5. poftui íluje ínutteluá, a íice za příčinou mnptatvomání ím. eman:
bělia, že nepřátelé Kristowč blebčli jiš tenfráte milčbo Sešíffc nímrtiti; že wssak uepřiííla
boha ob Dtcc nebeffe'l;o určená k ufmrcení thm jeho, utrpí fe sBán Sešič přeb krwežiz:x
uiun'mii uepřátelt) . . . . za tou příčinou a na památfu tolyo zakrýwaji fe bueG m órámu
ŠBánč mffeďí) fříšft) na oltář-íd) fmutečnou mobrou rouíffon, co nás na blszké již utrpení
*Bánč má žiwč pamatowati.

W tento tóuoben připabá io páteř památta íebmiboleítué sÍl3euuu')Marie, a fiee

neimíee památla těd) brozných boleíti, ftete'š uejím. ERobičla >Boši pob fříšem Pňuť a u
hrobu icho gtuíila; nebot oílatuicl) bolcftl památfa a oílameui fe fouá ob círlme fmaté
icfftč icbuon, a fiee 3. uebčli m gáří (nebo 4. kdybh ua'3. pabla ílamuoft neiím. Smena
sBaunt) Maric). Kdo z, nás ueguá fráíuou, írbcelomuou pííeň „Gtála Matka Iituiíeil"
Soft ílošcua ob řeholním řábu ím. íšrautifíta Jakoba de Benedz'ctz'snebo Jakopoma ře;
čenc'boz Todi m Drabítmi Spoleto (m Stalii), jenž gemřel ímatě r. 1306.

W tomto fmrteluc'm tůbobuu, m němšto jaksi na prahu paffiiome'bo tijbobuu ftp;
jíme, touaií fe slušbh Božť w ueimětffím zármntfn, pobobuě info o buífičfácb; žalm 42.
me mííi fm. ieuš foná kUězU ftupňů oltářních, mnlíeiúámá se i chwalozpěw: Sláwa Dtci

ato. Wssecko ie w ueimpšífim gármuttu a připramuie fe ua bolelo mětfíi ímutef, iejš nám
)připomíuá

Swatý tůbobeu.
s]Žsoíletmítljbeu poftuí nazýwú fe meíih') neb ímatl) ta')l)obeu, pottčmabš fe m

učm fouá památla uejímřtčjfíid) tajemítmí uaífi fm. min;, imeuoloitě melifébo bila roty
tonpení naffebo.

, W tomto tí)l)obnu ie w chrámu *Báuě mffc iefftě balefo ímutnějffí, na mpíli
íbromášbčučjffí, flibučiffí a taf ímutnoílamnčiífi nešli po celí) půít fmatl'). ano m ftarých
dobúch tento ímotí) fmutel i na ulielcl) měítílljcb fe iemil, aut i trálomé a fuišata oblo:
šimífe wssechen ítmoít frulomíh') m jebuobucbe'm roucha, bezc ílámp, ano p.čfftp fe pro;
chúzeli.
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1. Ríoětuá Neděle .. .. na památfu flamuébo miegbu Kristowa bo 8eruía=

lěma. (što. apofftolé a .fbromášbčnt') lib (i bítlp) trbali ratoleíti a hočtp na gnamení ta'
bofti toolaiíce B nabífeuím: „Slúwa Shml Bozťmu! požehnam') ienš se běře me jmenu
*BáněV' Za tou příčinou íe hvřtí ratolefti, palmt), bříme „lmětn" nagt'oaue' (pročež i

jmeno lmětná neběle), 6 nimi; íe foná průloob po ebrámu ŠBáuč. ŠDmeře cbrámomp ga:
točené, gnamenají zamčené pro bříd) ptmníd) robičů bráni) nebeífé; na ubeření 6 lříšem

Púnť se onoírají. — ščriftuo *Bán ímou boleftuou ímrtí na kťiži nám otetořel bránp ši:
mota mřčnébo. — Wssak raboft brzo pťcchúzi m šaloft — lib molaiíeí npní „Slúwa,“
zwolal neblouljo na to: „ulřišuí bo", — proto bueb náflebuie mfíe lm. 6 toppramomá
ním umučení (paífiie) Špána uaííebo Jcžisse Krista, a íiee poble ím. MatoUsse, jež fena
mnoha míítecl) k weliké rabofti a k nemalému powzbnzeuť uábošnébo libu llamuě na fen:
chtě zdťwajť.

Slysstšuli <Bána Ježisse molati: „Wite že po btoou bueel;melifá noc bube a Syn
člomčfa zrozeU bube, abl) bpl ulříšoloán" ..... a kdhž paf íe toppratouie uftanomení
Swúlosti oltářní, není li ti iafobps to Seruíalémč toe mečeřablc sBáně fe Uachúzel a na
rolaftní oči \oibčl *Bána íme'bo a ílnífel gágračná ílotoa: „Iotof jeft tělo me", a „To;
toť ieft Krew má"! . . .. co zatím Sibáč to tabč šibomífé malá: „Co mi ebeete báti a
já mám l)o grabímv' mení/li tí, ialobps prítomen bpl celému boleítnému utrpení, info;
bps na \olaftuí oči mibřl Krista Ježisse na tříši frmáceti a umírati a Ibn; gmolal: Bože
můi! Bože můj! proč jft mne opnítil — rcl, co cítila bnlfe má při tom? a ťouečnč
tbnš ílpfííě, že opět gmolan) blaíem melilt'nn mppuítil buffi . . . tciš, nemrháězli fe freon
ffenč na lolena, bpo litomal hříchů swých, a flibomal polepn'euí? Wssak pamatuj, ze ne:
líbí se Bohn ílibomání poube', ieš íe neplní, proto; bleb ífutlp botáaati, ze obumřeě

břícbu, bps mol;l B Ériftem pomftati o blíslé melifonoci.

-2. ŠBonbčlí, outerí) (paffiie ble ím. Marka), ftřeba (paífiie ble fm. Qutáffe) ifou

bnome' přípramt) něibližffí ua naftúmajíeí 3 bni neiímčtčjn'í. Na mnobých šmííteď), ano
toífube, lbe panuje buď) láfťt) f Ilfřišomane'mu, fonaií fe buenomní emičení.

3. Swatč tridelmi: I. Belem) čtmrtel. Il. QBelíh')páteř. III. EBílá
fobota. .

I. Již me ftřebu obpolebne aačíuá pobošuoft fmutuoílamná bobinlami temnými
neb žaloítimůmi; onen násem z tol)o pochúzl je ie bříme lonámalt) m nosi k ránu (iitřní)
me čtmrteř, m páteř a to íobotn, tal že po mpbaínntí lmětla bylo temno w chrámu sBáně,
šaloítime' pal fluií, pouěmabž šalmp a imeuomítě šaloítm') zpěw Jerrmiasse proroka, (la;
mentace) jenž pobámaií obra; blbí) a nefftěftí břífíně buffe, fc běie na památfu přeboře
lého utrpení sBáně.

$řeb oltářem ftoií tt'oibran fe ímícemi čermenómi (fw. apofitolb), swrchu je bílá
(Rriítuo *Bán), neíe fe aa oltář (Sčriftuo Wm iat), glyafiuá fe íebna ga brubou (apofftole'

óBána oponlftřií) aš i poílební guaíiná ($án gemřel). Na oltáři těž čermeue' fmíee (pro;
toci), abafiná fe iebna za b'rubau (prorolům ÚÍGGumll'l).

(Selt') příbčl) „Beleue'lwčtrortlu ieít: llítanomení nejím. Swútosti oltářní (oílamuie
fe při mffi ím., při nížto fe ubčluie ím. přijímání), llmí)h)úllíll0f)0u, sBán Seáíě na hoře
olimetíle' (ollamuie íe w temných bobiulád) toe ítřebu obpolebue), ŠIšán Sešíš zrazen a bo
žaláře uloršen (obnáffí se ueifm. Swútost na meblejífí oltář), fwých ffatů gbamen (obnašení
oltářů). iDnes narofftimíč *Bána íloébo ialobp to žaláři DID tebe ůpícíbo; m noci paf
čafteji mgpomeueč na wssrcko utrpení m one přešaloítué noci, ibm Pún po celou noc bpl'
pafmímán.



_95_
II. ŠBříóřfu)nejímutuřjífí bueffuiljo bne: Hneb z rána mebeu Sežič k Pisútowi

(o íluuce móvbobu), brgo na to k Hcrobefowi, bol bičomáu, truím'torunomún, lonečuě i
ímrti ua kťiži odsouzeu (aji m 9 bobiu, oílaiouie je při obřabecl):. čtou" íe paffiie ble fro.
Saua, moblitbp ga celí) ímčt), mohou o fříše'm pčetěžkým na horu Raímarii (oílamuie se
ráno při poímátuoď) obřabed), obbaluje u líbá se fm. tři; a ueijm. Swútostse aale neíef
blamuimu oltáři obpolebnc o pobošuoíti fříšométceftv), bol ulřijomáu (kněz Ukazuje ích!
nou r ufou n\elebuou Swúlost nábošuému Iibu), umřel i pohřben ieít (lnčg přijímá nei.
(Zmátoít, —- m mouín'auci se whslawuje „froté rouffíou auumeuaiíci íiúlu brobui u
hrobu Božibo). ©ch uaioíítimič neiím. Tělo Búně io hrobě Božim ua mrcha olv
tdi-e šiioě Tčlo w ueiím. Swútosti, na ítupuicl) pal obras Seba, ti ho. tříj, ieuš nábožuč
Iíbati Dubeč.

III. ?Bilá íobota, tal najmauá, še w teu ben břime býwali obtoítli fřtěui, ::
obor-jeli roucho ířeftnl bílé, lteréš uoíímali až ho uebřle 1. po melifouoci to průmobu
(protož neběIe proioobui nagmaná). Dbřabt) bneífuíbo tue mlaítuě iv noci na neběli
mají him fonémy, že to to wssak nebolo bobre' a ptoípěffné, fouail se [)neb uapřeb.

SDneo po celí) ben ležclo Tělo sBáuě tiff: ro hrobě; teptm „ptmuí ben po
íobolč" (Mrctr 28, 1) wstal Wu z hrobu, amífaf toto \otříffení Pcillč oílamuie' se již
napřeb, netolifo u \ocčer ílanmoítí „Wzkťi ff euí" ale i ráuo bneb při ím. obřabecb, ieuj
se konaji uáííebuíícím'fpůfobem: fročtí fc nomi') oben, z něhož je roszěcuje tříbra'u

(guamcuá nejíte. Iroiici Božč), finite meiiiouočui, pantů! nemeni) (číoioěšenftioiStri,
ftomo), mččué fmětlo přeb oltářem (*Bán — ímčtlo fměta), a oftatni froice. CtoU se prof

roctmí, fmčtí se lřeítm' moba (při čemž si wzpomerreš ua rozlitou miloft třtu sw ), zpiwajť

je litanie le mííem frontám, na něž udílebuie ílamná mffe fm., na památřu wzkťťsseni
Šlšánř; raboííuě *ZIIIeIuja aale se blučuč ožýwá a apííoá po celí) čao melíl'lmční.

(©on Božl melifouočuí roi; ro ročuífu I. mc ipolfoměm Raleubáři).
"M

Zprávy.
Z Police !: N. Jednota k uctění nejsi). Svátosti oltářní. Ačkoliv kře

stanstvo samo sebou jest bratrstvím dle úmyslu Ježíše Krista, předce utvořily se v
něm zvláštní jednoty, které mimo konání všech společných povinností některou zvláštní
povinnost na sebe převzaly, kterou Kristus Pán sice neporončí ale radí a milosti
mnohé s ní spojuje. Takových jednot utvořeno v církvi sv. nesčíslné množství. Zá
kony jejich jsou rozličné, ale úmysl všech jeden, totiž: čest a slávu Boží rozšiřovati
zde na zemi. Nechť sebe různější jsou povinnosti rezličných bratrstev neb jednot,
předce všecky směřují k tomu, aby jmeno Páně víc a více bylo zvelebeno a po
svěceno. Jedno z nejpřednějších bratrstev jest ono k uctění nejsv. Svátosti oltářní,
ano má za účel, nejprvnější povinnost člověka katolíka svědomitě vyplňovati, po
vinnost totiž: klaněti se Bohu ve Svátosti skrytému. Ač všickni katolíci k této po
vinnosti zavázáni jsou již důstojnosti svou, nicméně obi-ala si tato jednota, mimo
jiné křesťanské povinnosti zvlášt tuto věrnčji a pilněji vykonávati. V několika le
tech nabyla tato jednota rozsáhlosti nesmírné. Není těžká, aniž patří k těm, které
zavazují člověka k věcem příliš abstraktním a citlivým. .Působí blahodějně, snadno
lze k ní přistoupiti a proto rozšiřuje se vůčihledě, kdekoliv zpráva o ní se byla
roznesla.

I u nás v Polici u Náchoda nalezla hned znamenité podpory. Jak mile
jsem přišed do Police v kázaní zmínku o této jednotě tak blahodějné učinil, již do



cházely'mne prosby, abych obšírně povinnost a účel té jednoty ohlásil a údy do ní
vřadoval. To když ode mne učiněno a věc řádně vysvětlena byla, netrvalo dlouho
a již se přihlásilo 339 údů. Většina napsaných údů vzala si hodinu uctění na Boží
Tělo, od 2—3 odpoledne a v čas masopustní, kdy nejvíce Syn Boží urážen bývá hříchy
a nepravostmi. Hodiny od údů předsevzaté, posud řádně se vykonávali a nemohu
říci, že by ten neb onen litoval, že kdy k jednotě přistoupil. Údové sami říkají,
že se těší na tu hodinu, kdy budou moci klečeti před nejsv. Svátosti a klaněti se
Bohu zde skrytěmu. Největší pochvaly v tom ohledn zasluhuje vším právem obec
Suchodol, kde jistý zpěvák -— správný a poctivý muž — V. T. nemálo mi k tomu
byl nápomocen a jehož přičiněním „Čestná Stráž“ a „Škola Srdce Páně“ značně se
rozšířila. Podotýkám zde, že jeho působením 30 exemplářů „Školy“ se v Suchodole
odebírá, což svědčí 0“veliké horlivosti Suchodolských občanů pro duševní dobré. Kde,
ptám se, jest taková ves, jež by tak probuzena byla ke zbožnému čtení, jako Su
chodol? Málo jich zajisté takových nalezneš. Není snad jednoho příbytku, kde by
nebyl aspoň jeden úd tohoto bratrstva. V některých domech přihlásila se celá ro
dina k této tak chvalitebné jednotě. -Připojuji též zprávu o zavedení májové po
božnosti.

Na mnohých místech koná se májová pobožnost v kostele. U nás však v
chrámu Páně to nejdevpro mnohé a mnohé obtíže. Tu jsem přišel na jiný spůsob
konání této pobožnosti. Radil jsem totiž, aby si jednotlivé vsi konaly pobožnost
tu samy. Sochodol byl první. Ihned postaven obraz Marie Panny v prostřed vsi
a. k večeru po práci lid houfně se scházel k oslavě její. Onen nadřečený T. vedl
tn pobožnost každodenně. Sám jsem se přesvědčil, že dobře a zbožně byla konána.
Lid tu věc schvaloval a těší se na příští máj. K tomu cíli zakoupiti chtějí sošku
Marie Panny a Bůh dá, že během času vystaví zvláštní kaplu ke konání této po—
božnosti. Již prokmytuje sem tam přání o tom. Brzo by zajisté zakusily, že je
večer májový ztrávený pobožnosti více oblažuje než rozličné toulky a ukracování
času hrou a jinými veselostmi. P. C. K.

_ V ao-cz'dz'ecesiOlomoucké sešlo se od 1. října do 31. prosince m. r. Opět
značně milodarů k rozličným náb. účelům, z nichž podotýkáme: pro sv. Otce 1570'zl.
42 kr. v bank., 27 tol. 27 gr. ve stř. a 50 zl. oblig.; spolku Leopoldinskěmu k
rozšiřování sv. víry v seve. Americe 209 zl. 10 kr.; missiím kat. v Africe 121 zl.
70 kr.; spolku nepošk. Početí P. M. pro missie mezi anky 92 zl. 90 kr.; spolku
„Dětinství Ježíšova“ 187 zl. 83 kr. '

Apoštolátu modlitby přivtěleny isou:
zámecká kaple Skalka; školy: v Landškrouně, v Thomigsdorfu, v Lukově, v Tirpes
Ziegenfuss, v Olbersdorfu, v Johnsdorfu (v horním i dolním) a v Zohsen (Sázava),
vesměs v diecesi Králohradecké v Čechách. — Fara Šlapánice v diecesi Brněnské.

(Zasláno.)
Mileny' pane redaktora !

Divno mi, že tak rád jmeno mě berete nadarmo; za pokání Vám proto u
kládám, abyste všecky vážené čtenáře Své „Školy“ vybízel, by se za mne mo
dlili. Ostatně Vašnosti i „Škole“ zůstane až do smrti s celým srdcem oddán.*)

Kristin Plodek, kaplan na. Metličanech.

*) Snad se to týká ngávy na str. 64? Tím nejsme mnoho vinni, ostatně rádi vždy Vašejmeno zamlčime. edakce.



ŠĚQÁA
Božského Srdce Páně.

Ročníklll. Duben 1869- Číslo4.

Vzkříšení.
©ity smutku, duše moje, By jim dobyl opět nebe,

Ve vítěznou zaměň radost; K Bohu Otci by je sblížil:
Ježíš učinil již zadost K smrti kříže až se snížil —

Za vše hříchy, viny tvoje. Za ně obětoval sebe.

Vstalš jest! chval jej s luhem, hájem, Za tebe též láska Boží
S jarními mu zpívej kvítky! Kalich utrpení pila.

Na kříži pněl za své dítky, K Ježíši at, duše milá,
' By je obdařil zas rájem. Láska tvá se za to množí!

Nechtěj žíti hříchu, zlobě —
Za tvůj hřích Bůh umřel sice,

Však jen jednou! nehřeš více —
Boha drž se v každé době.

Mňtwrxwmwww

Zahrádka Ježišova.
(Dle Sandbox d. h. H. J.)

Jaro se otvírá. — Připrava zahrádky.
1- Ba nejen se otvírá, nýbrž je zde, a v minulém čísle nedostalo se nám

poučení o zřízení zahrádky! stěžuje si mnohý takového poučení dychtivý. Ano, milý
brachu! Vždyt ale také něco rozumíš o hospodářství a tu musíš též vědět, že když
hospodář zrno zaseje, na podzim neb z jara, aneb něco nasází, že nejde hned druhý
den na roli plet aneb okopávat, ale semeno musí se v zemi napřed proměniti, se
zakořeniti a vzejíti. Pak nastanou hned nové práce. Podobně zasela „Škola Bož
ského Srdce Páně“ v 1. a v 2. čísle semeno slova Božího a milostí Boží a spolu
působením vlastním čtenářů mělo se proměniti v jejich přesvědčení a se ujmouti,
by sterý užitek přineslo. K tomu dopomáhal jako zvlažováním „učitel venkovský“
v číslo 3. Nyní ale v dubnu, kdy slavíme i „vzkříšení Páně,“ jest již úplné jaro,
to dosvědčuje slunce i země; proto nastavá i v zahrádce Ježíšově práce, a sice ne—/ v

' „\
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malá, a. k tomu ještě ustaviěná. S chutí tedy plňme, kterou práci nám Božský
zahradník, Ježíš _Kristus ukládá.

Za pmmé: staré kořeny vykopati. — To se vlastně samo sebou ro
zumí. Dokud staré .kořeny v zemi vězí a na sáh hluboko v půdu se zarývají a na
povrchu se plazí, nemůže o roli aneb o kráSné zahrádce ani řeči býti. To ví každý
rolník v Čechách a na Moravě; proto vykopává on kořeny a vyhazuje, když chce.
někde z drviska dobrou louku aneb úrodné pole pšeničné udělati. Právě tak musíš
ity to činiti, milý čtenáři! Nebot' vidíš, když takový smrtelný hřích do srdce
přijde, a my jej necháme chvílku v něm seděti, tož je to, jako když zrno v zem
padne, pučí.zhůru a na venek a stane se z něho plevel s celým pněm a větvemi a
listy a jedovatým ovocem, (to jsou ty opětné pády a to je to příbuzenství, které v
rodinné knize sedmero hlavních hříchů zaznamenáno jest); vyhání ale také dolů do
srdce kořeny a vlákna, chci říci, on činí, že člověk jej si oblíbí a miluje, a pak
on sroste úplně se srdcem, tak že s ním _br'zojedné přirozenosti se stává. — Když
tys také dobrou zpovědí staré, jako strom tlusté hříchy vysekal a vyházel, nicméně
vězí často ještě v srdci jejich tlusté a tenké, velké a malé kořeny; 'míním totiž ná
klonost k nim a obvyklost v nich. A v těchto náklonostech a obvyklostech jest
ještě míza a jakýsi život, který není zastaven, ale skrytě působí, až zde neb onde
opět nějaké poupě nasadí a ono vypučí; ony jsou jako zeniáky; když je V'půli roz
řízneš, pučí ony opět a sice na tolika místech, kolik ok mají. Ty ovšem jakmile
spozoruješ nějaký výrůstek, jej ihned odřízneš, ale což to spomáhá? Brzo vypněí
ten starý hřích“zas na některém jiném místě a ty nemůžeš jako starobylý poustev—
ník celý den toliko pozorovati, co se v tobě děje, a tak bude jednoho krásného dne,

- aniž bys věděl jak, starý hřích opět velký a silný ve tvém srdci strměti. — Jak
by se mělo takové neštěstí předejíti? — Já bych to sám ani nevěděl, ale pan za
hradník, ten to musí vědět. Jdi, otevři knihu zahradnickou; jak to stojí u sv. Ma
touše v 5. kapitole? Co tam čteš?

„Jestliže oko tvé pravé pohoršuje tě, vylupiž je; . .. a jestli
že ruka tvá pravá pohoršuje tě, utniž ji a vrz od sebe.“ — Pravdaže
tam nestojí, oči své toliko zavříti, a ruku do kapsy schovati, nýbrž „vylupiž je“ a
„utniž ji.“ Dle tohoto pravidla zahradnického musí tedy, jak sám vidíš, všechny
kořeny zlých nákloností a zvyků vytrženy býti, nechceme-li, aby opět odvětve vy
háněly. — — ' > '

. Ba ovšem, řekneš, musí vytrženy býti ze srdce. Ale dřevo kořenů není
tak měkké, jako pně; ono je křemelovité a mnoho rozvětvené. Odkud vezmu tedy
tak silnou sekyru, bych je mohl vysekati? A pak ta hromada stonků, vrozených
takřka nákloností &.zastaralých zvyků! Je to brzo až k zoufání, když na to jen
pomyslím. — 'To máš pravdu, já to samé pravím, a nepřijdeli nám silnější ku po
moci, my nepořídíme ničeho. Avšak ten silnější se již, Bohu díky! nalezl; jestit
“to opět pan zahradník, a v tiché komůrce, kde schoval sekyru k vyroubání stromů
hříchů, leží též ostrý pantok k vysekání kořenů zlých nákloností a-navyklostí. Ro
zumíš mne? Či mám ti to říci po česku? Já to míním takto: Jako tě sv. zpověd
hříchů předešlého tvého života sprostila, tak jest opět ona to, jež tě i od zlých
nákloností k hříchů vysvoboditi může. Snad bys nebyl již zapoměl, co ti velebný
pan katecheta tenkrát pravil, když tě k- první'svaté zpovědi připravoval, že totiž
svátost pokání obzvláštní moc má, chrániti pro budoucnost před hříchy, kterých's
se dříve dopustil. _..Tedy chod od nynějška častěj k duchovnímu otci a nechej si
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tuto moc uděliti mocným jeho vyřknutím rozhřešení. On tu moc nemá sice sám ze
sebe; jemu jí dal pan zahradník a vzal ji ze svého Božského Srdce. A při každé
takové dobré zpovědi jest, jakoby ze zbrojnice svého Srdce neviditelnou milost vyn—
dal, jako sekyru, a jí kořen po kořenuodsokal, docela v tichosti, až celý oddeněk
venku je; on seká tak tiše a jemně ve tvém srdci, že ničeho ani neslyšíš ani ne—
vidíš, nicméně on předce pracuje a tobě se toliko zdá, že žádné nové výhonky hříchů
se neukazují. Aneb taková mocná milost jeho Srdce je jako horoucí plamen, který
z něho- do tvého srdce přeskakuje a v něm všecko spálí, co jen spálenitelného a
nepotřebného nalezne. Ba stalo se již, že dobrotivý Hospodin" takové srdce, které
vypadalo tak, jak jsem ti v lednu ukázal,- do ohnivé peci milosrdné své lásky-"po
hroužel a hned při prvním rozhřešení najednou všecko, stromikořen vypálil.“ Vžd'yt
víš, jak to učinil se sv. Máří Majdalenou, se sv. Augustinem. _— Slovem, častější
sv. zpověď jest ten nejlepší prostředek vyhubiti všechny kořeny hříchů —- zlé ná
klonosti; arcit, jak “již slovíčko „častější“ ukazuje, není to práce jednoho neb dvou
dnů, bude to trvati snad celý rok, snad i déle, ale opravdu začíti' se musí.' .A- to
je ta první příprava zahrádky. .;

Za dmuh'é: zemi zrýtí. — Neviděls, kterak na jaře zahradník s rýčemia
motykou na rameně do zahrady vychází, zemi zrýt, a co nahoře je, dolů obrátit, 'a
co dole nahoru rozložit? A rolník když chce z louky pole udělat, přichází s plu—
hem, nasazuje jej hluboko do drnu a dělá hluboké brázdy, tak že tráva do země
přichází a kořeny její nahoru vyčnívají. Oboje jest trudná práce, ale zahradník 'a
rolník praví, že to musí býti. Tráva musí zhníti, sice by nasadila plno výhonků
a celé pole by plevelem zarostlo. '

Něco podobného musí se díti i ve tvém srdci, milý čtenáři! jeho ípůda musí
se zkýpřiti, totiž ochotnou učiniti, všechny cnosti, které pan zahradník doněho hodlá
vsaditi, příjmouti a zakořeniti nechat; pak musí se bedlivě odstraniti všechen plevel
všedních hříchů dobrovolných, sice by se jim jemné kle a kořínky cnosti udusilya;
musí se, chci říci, jemné svědomí spůsobiti, které v sobě. chová“ nesmířiteanu-zá'št
proti každému hříchu. — Já nemyslím sice, že to tak daleko přivésti musíš, nikdy
všedního hříchu se nedopouštěti; nýbrž já míním toliko, ty nesmíš žádnou náklo
nost a žádnou úmyslnou lásku k některému všednímu hříchu v sobě chovati, tak
že bys asi takto smýšlel: „tento neb onen hřích neodložím; proti tomuto ne
budu se vynasnažovati,“ a tomu podobně. Takové smýšlení bylo by velmi 'nebez'
pečné; aspoň by panu zahradníkovi překáželo ve zřizování žahrádky a kdyžby i'ně'
které semeno cnosti do tvého takového srdce nasel, nebylo by to nic platno; udu
silo by se & zaniklo. Z toho je ti již patrn'o, že zkýpření tvého srdce nevyhnutelně
je potřebno.

Není to sice také lehká práce, ani jednoho měsíce; to je jisté. Avšak není
třeba malomyslným býti; vždyt ti pan zahradník chce pomoci; jemu “je“více zále
ženo na tvého srdce zahrádce, nebo přináleží vlastně jemu, kterou ty máš vzdě
lávati. Když jen ty opravdu chceš, on zajisté chce ti pomoci; A on to. umí také;
nebo má pluh velmi ostrý a špičatou motyku a nabroušený rýč- ku zrývání- tvého
srdce a ku zkýpření tvé vůle. Pluhem jest mu jeho sv. kříž, motykou ——to' jest
ono kladivo a špičaté hřeby, které mu do rukou a nohou vrazili, rýčem jest svaté
kopí, které jeho sv. bok prohnala. Použij i ty toho náčiní, zorej a zrývej jimi tvr
dou a zarostlou půdu srdce svého. Ty již víš, co.tím míním, jestit to častější roz
jímání umučení Páně. Nyní, v čas velikonoční představuje nám sice církev sv. na
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mysl slavné vzkříšení, avšak umučení Páně, to je a zůstane vždy, věř mi, ohni
vou pecí, roznítiti se k milování Ježíše Krista, ku zkypření svého srdce; na
slavné vzkříšení pohlížej co na odměnu, která tobě též neujde, jestliže ve své srdce
přijmeš všechny cnosti Srdce Ježíšova. To by byla druhá, nevyhnutelně potřebná
příprava;

třetí bude: vzdělání plotu. -— „A slouti budeš vzdělavatelem plotu“
stojí u proroka Isaiaše v kap. 58, verši 12. To slovo platí sice napřed o národu
židovském, k němuž bylo řečeno; ono platí ale též o našem panu zahradníku, který
právě, dle slov prorokových, učiní, že židé vzdělavateli plotu slouti budou. — Že
zahrádka tvého srdce rovněž plotu potřebuje rozumí se samo sebou. Nebo mnoho
divokých “zvířat chodí po světě, viditelných i neviditelných, a hledají kde co zkaziti
a sežrati. Když by ve tvém srdci cnosti již se ujaly, a když by tam již se zele
nalo a rozkvétalo, tu by tyto nestvůry hned tě vyčenichaly a přišly by, a kdyby
plotu nebylo, vedraly by se tam a všechno zničily, jak stojí psáno o vinici v žalmu
79: „Proč jsi rozbořil hradbu její, a zbírají ji všickni, kteří jdou cestou? Rozryl
ji vepř z lesa a zvěř z pouště spásla ji.“ — Aby se takového něco nestalo, musí
tvé srdce obehnáno býti hustým plotem, dřív ještě než se vxzahrádce sázeti počne.
Na to myslel již záhy pan zahradník a udal nejlepší druh plotu ve sv. evanděliu'm
sv. Matouše, kap. 16.: jestit totiž tam řeč o živém plotu, který neméně k ochraně
jako i k okrase sloužiti bude. Jest to jistý druh křoví jako růževého, který sice
mnoho trnů má, ale též mnoho krásných květů, jež podivnou vůní zejí a ještě mnoho
užitečného v sobě obsahují. Květina ona nazývá se „sebezapírání“ a „mrtvení sebe“
a. „nes svůj kříž.“ 

Nechci ti na široko rozkládati o potřebě takového plotu; milý náš Mistr
učil to také jen krátce a jednoduše, řka: „Kdo sebe nezapírá a nenese svůj kříž,
ten nemůže mým býti učedníkem.“ Však ty to sám zkusíš, jestliže s řečeným „za
první“ a „za druhé“ opravdu to vezmeš; neuplyne ani jediný den, co by na tebe
nedoráželi hladoví divocí vepři aneb rozpustilý dobytek a podobné nestvůry, aby v
tvém srdci pošlapaly vzcházející bylinky cnosti a dobrých předsevzetí. Aneb vloudí
se k tobě jistí známí i neznámí obličeje se Sladounkými slovy, a budou ti chtít
ti šachlíři odkoupiti tvou zahrádku za nějaký dáreček páleného neb nepáleného vína,
aneb za několik grošíčkůneb dukátečků, aneb za malinenký výtěžek a pár uhlaze—
ných slov —, a pak ji úplně zpustoší. To, milý brachu, musíš důrazu a síly po
užíti &jim zuby ukázati a s nimi v žádný šachr se nepouštěti, nechceš-li ztracena
býti. A to slove sebe zapírati, sobě samému '— své samolásce a náruživostem ——
odumříti.

Mezi tím, co takto dle návodu p_ana zahradníka svou zahrádku připravovati
budeš, objeví se jistě brzo, aniž bys se toho nadál, mnohé krásné kvítko, nejpředněji
sněženka — odhodlanost,svatý život vésti — a modrá fialinka -— nedůvě
řivost v sebe sama a tím větší důvěra v Boha. Ty budeš míti z toho radost, ještě
více ale pan zahradník a plesati on bude se všemi anděly a svatými nad prvními
květinami cnosti ve tvé a své zahrádce. Aby ale neutrpčly úrazu nějakým nena
dálým mrazem aneb čím-koli jiným, .chci tě příště poučiti, jak s nimi máš zachá—
zeti. Nyní ale, ještě jednou pravím, chutě k přípravězahrádky častější sv. zpo
vědí, rozjímáním o životu/zvlášťumučení Páně a sebezapíráním avaro
továním-se příležitostí ku hříchu.
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Jsou pouti katolické v skutku zavržení
hodny?

Vylítne-li úředník neb profesor celoročně k prachu kancelářskému neb škol
skému odsouzený v prázninách na venek, aby na čerstvém vzduchu provětral a po—
okřál ——kdo máš co proti temu?- Cestuje-li boháč, aby prohlídl krásné krajiny,
slavná města, památná místa ——kde máš co proti tomu? Hrnou—lise lidé ze všech
stran tam, kde viděti jest něco neobyčejného k. př. dravou zvěř, znamenitého kej—
klíře, slovútnou zpěvačku atd. -—-kdo máš co proti tomu? Zajede-li nějaký pán
neb dáma do vzdálených lázní, aby se posilnil na těle — kde máš co proti tomu?

Tu se jistě ani neozveš. Vše se ti zdá býti v pořádku. Mohl bych tedy
mysleti, že nebudeš míti také ničehož proti tomu, vypraví-li se někdy rolník neb
dělník, jinoch neb dívka, starec neb stařena ze svých obydlí, aby putovali na místa,
kde by pookřáli na své duši, která by snadno denním lopocením zakrněti musela.
Než tu se pozastavuješ hned nad tím, tu se ozýváš hned řka: „K čemu putování
za našich osvícených časů? Nebylo by snad lépe upustiti od tohoto podivného a škod—
néhb obyčeje?“ Nuže na tyto uštěpačné otázky chci ti odpověděti a spolu rozložiti,
co se dá namítati proti poutím a co pro ně říci. Čti tedy:

V církvi'katolické se putuje. Toho neupřeš. Poutníky modlící neb zpíva—
jící potkáš na mezích, silnicích, ve vozech, na železnici, na lodích. Tak to bylo
pravím od nepamětných časů; neboť.pouti jsou prastarý obyčej v církvi kato
lické. Již pohané putovávali k posvátným hájům, řekám, místům, a židé chodili,
jak známo, každoročně na slavnost do Jerusaléma. Není snad národa, jenž by poutě
byl nemiloval. Chut k putování jest jaksi vrozená s .citem nábožnosti, jest jaksi v
nábožnosti obsažena. Křesťané putovali vždycky. Již cesta sv. Paula do Jerusa
léma (Sk. ap. 20, 16) podobá se jakési pouti. Ke hrobům sv. apoštolů a mučeníků
putovali první křestané, aby se na těchto posvátných místech ve víře utvrdili, v na
ději posilnili, v trpělivosti upevnili, ve zmužilosti vzpřímili a ve zvláštních potře
bách přímluvy svatých vyprošovali. Sv. Lucie přišla se svou matkou Eutychií do
Katany, aby poctu vzdala ostatkům sv. Agaty — a její pout měla dobrých výsledků,
nebot tam byla Eutycnie zproštěna nezhojitelné nemoci a Lucie “sama naučila se

býti_svatou. Za císaře Klaudia přišel Peršan Marius se svou ženou a dvěma syny
do Ríma, aby poctil hroby sv. mučeníků a tato pout přinesla mu dobré ovoce; on
sám a s ním žena a dítky staly se svatými mučeníky. Jiný Peršan Anastasius
učinil za císaře Heraklia pout po sv. zemi též s dobrým výsledkem; nebot i on
nabyl tak silné víry že se 70 jinými křestany smrtí mučenickou zemřel. Na hrobě
sv. Anežky nabyla Konstantia, císařovna, zdraví těla i duše. Sv. Augustin chtěje
navštíviti ostatky sv. Jeronyma píše v listu k Faustovi: „Navštěvujíce místa sva
tých, která Bůh k jich cti vyznamenal ctíme svaté; tam roznítí se naše láska .. .
Vímet, že Pán na takových místech mnohé zázraky skrze své svaté působí, které
na jiných působiti nechce . . . ., nebot udílí své dary kde a jak chce.“ Takových
příkladů dalo by se na tisíce vypočítati. ÍCo lidí putovalo již _kehrobům sv. Petra
a Pavla! Nepočetné množství císařů, králů, biskupů, učenců, světců ze všech zemí
a ze všech dob zlíbali již t-a místa-, kde 'opočívají ostatky těchto vznešených knížat
křesťanstva.
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V čele jejich jde "císař Konstantin, po něm r. 393 císař Theodosius v žíně
& popeli, později 440 Valentinian se svou chotí Eudoxií a svou matkou Galla Pla
cidou; "v 6té'm"století stojí vítězný Belisar, podpora říše u hrohu Petrova; za tím
přichází Totila, jinak hrubý -vojín, zde ale pokorný poutník. Potom octnou se u
hrobu králově Sasští, Luitprand Lombardský, Ina Anglický, Karlmann Frankský,
Richard Anglický, němečtí císařové a mnozí jiní mocnářové světa tohoto. Jiné houfy
táhly dosv. země, jiné k sv. Jakobovi do Španěl, jiné na jiná posvátná místa. Oby
čej tedy putovati jest starý, prastarý a oblíbený velmi. Špatná společnost to tedy
není, k níž se poutník přidržuje aniž jest to co nového, co koná.

A tento starý ctihodný obyčej stává s vědomím a vůli církevní vrch
nosti. Kdyby nebyl dobrý, zajisté by nebyl trpen, odporoučen; tot musí hned na
padnouti aspoň katolíku. Kdyby bylo putování toliko pro hloupé a zbloudilé —
jak by-je mohla církev :trpěti? Kdyby osvícení a dobromyslní s nedůvěrou a po
chybnosti pohlíželi na putující — jak by toho mohla církev snésti? Putování cír
kev, nenařizuje aniž svou trvalost na něm zakládá; tedy by jistě církev putování
zapověděla, kdyby bylo “zavržení hodno; tedy bude hleděti všechny zlořády v puto
vání odstraniti. Vždyt zřizování & ustanovení těchto nábožných cest přísluší církvi;
onasc „stará, aby se pohoršení a nepořádky nevluzovaly a poutě se staly skutečný—
mi. prostředky ke cnosti. Ovšem se na mnohých místech světská vrchnost starala o
poutě jako by byly nebezpečny a škodlivy —- avšak to minulo. My vídáme zbožné
poutníky putovati tiše, zbožně, mravně. — Co by mohl katolík ještě namitati
proti poutím?

xšjjodúmg předně:
„Pouti ukrádají času a peněz.“

, Ovšem bez času a peněz to nejde; ale k čemu čas a peníze, nemohu- li jich
také ke cti a slávě Boží upotřebiti? Pokud nikdo není proti tomu, vydáli kdo čas
a. peníze na tělesné zotavení, potud nemůže nikdo vystupovati proti poutím, které
občerstvují zemdlenou duši. „Trpějí-li ale při tom důležité stavu práce ?“ pak by
ovšem bylo hříšno putovati.. To se však tak často nestane, an každý ví, že nesmí
zanedbávati to, k čemu jest zavázán, aby činil, k čemu jej.žádná povinnost neviže.
Nikdo nemá putovati zdržuje-li ho nějaká povinnost; rodiče nemají péči o své dítky,
hospodářové starost o své domácí skrze pouti zanedbávati.

„Ale“ slýcháme dále „při putování přihážejí se nepořádky, nemravnosti a
nebezpečenství k hříchu“

„ _ Putuje-li kdo sám, nevím, odkud by pošly tyto nepořádky; putuje-li celý
houf, bývají kněžixpřítomni neb lidé, jenž schopni jsou takovéto průvody říditi.

_ Poutníci řadí se dle svého pohlaví a druh od druha povzbuzen zpívá a
modlí se; cestou se zastav-ují _sem tam, aby navštívili nějaký Chrám Páně aneb po
slechli kázaní... :A přede vším k čemu pak putují? Oni chtějí sloužiti Bohu, chtějí
nábožně se modliti; chtějí se vyzpovídati, neb se při východu vyzpovídali; jdou k
s_v._přijímání aneb právě odcházejí od stolu Páně; nábožný úmysl je tedy pohání
na cestu.. —

Jsou to tedy lidé a poměry, při nichž by se muselo mluviti 0 velkých mrav
ních nebezpečích? Jsou to lidé, jenž by každé příležitosti ke hříchu s bohapráznou
lehkomyslností chtěli používati? Spíše bych myslil, že tyto příležitosti a nebezpe—
čenství, _*která jsou ostatně všude, snadno přemohou. Kdo hřešiti chce, nalezne
všude, doma i venku k tomu příležitost; kdo ale Bohu chce sloužiti, bude s to na



—103—

hodilé nebezpečí k hříchu odstraniti. — A dejme tomu, že by někde nějaká nepra
vost se byla stala na pouti, má tím celá věc býti zavržená? -—

„Ale“ namítá se dále „proč má katolík putovatiP“
„U židů to bylo jinak; ti měli jen jeden chrám, my ale máme chrámů dost

a v každém Nejsvětějšího a Nejvyššího. Jerusalém máme i v nejchatrnějším fko—
stelíčku; přímluva svatých jest nám na každém místě pojištěna; Bůh všude stejně
milosrdný a dobrý; k čemu tedy pouti?“ — Ovšem, my máme v chrámě svérotčíny
nejsvětější poklad milosti; vyššího nemůže nám podati žádný. Chrám Salomounův'
nebyl nic proti nejchudšímu z chrámů našich. To ví také dobře každý poutník, on
také nehledá jiného Boha, jiné svátosti, ale stává se mu jako každému vůbec: všední,
obyčejné stává se mu staré a lhostejné, nové pak a neobyčejné pohne jím a dojme.
Byt i doma nábožně obcoval mši sv., nábožně přijímal sv. svátosti, nábožně se me
dlil a zpíval a svůj chrám miloval; byt i poslouchal pozorně kázaní a kř. cvičení
a milé mu byly služby Boží ve jeho osadě: jest zcela přirozené, pakli ho slavné
služby B_ožína poutním místě, množství poutníků a jejich horlivost, ano _modlema
zpívání cestou mocněji dojmou a vzdělají. Pakli jsi toho sám nezkusil, :uvěřztěm,
jenž to již sami na sobě zkusili!

Jestit krásné, vznešené a dojemné, viděti velké množství poutníků putují—5
cích_s kajicnou horlivostí a vřelou láskou k Bohu! Krásné jest viděti jejich _vytr-,
valost a sebezapírání; povzbuzující jest modliti se s nimi. Ba, kdoby chtěl proti
takovéto zbožné zvědavosti a přirozené touze \mluvití, tomu, míním, chybí .křestanu
potřebná prostnost a vřelost srdce. Domnívá-li se však někdo, že mu není potřebná
pout, zůstaniž ve jmenu Božím doma, vždyt není nutná. A kdo myslí, že nelip—_
třebuje občerstvení a povzbuzení duše, že nepotřebuje proměny v životě a střídaf
vosti, bud doma hezky pobožným. Kdyby se to ale jednou přihodilo, že bys- měl
chut jíti s sebou, jdi; na škodu ti to nebude, aspoň se sám přesvědčíš, jak to _s
tou poutí vypadá. Snad potom lépe o ní souditi budeš & kdo ví, zdali nedostaneš
chuti putovatí opět a třeba státi se vůdcem putujících! A věř, poutní místa po
divně člověka přitahují, kdo by si k. př. nepřál viděti Betlehem, Nazaret, Jerusa
lém, Horu olivetskou, Táb01 a místa umučení Páně? Závidíme těm, jimž to po-_
přáno jest.

Kdož by rád nenavštívil Řím a hroby sv. Petra a Pavla a mnohých světců,
kdož by rád nezlíbal ta místa, kde první křestané cedili krev pro Krista a krvavé
šlepěje statečnosti ve víře zanechali? Co pohání lid tak četně putovati do Prahy
v den sv Jana? Co žene křesťany k hrobům sv. Cyrila a Methoda? atd. To, (fo
tisíce lidí bez nucení a umluvení žene, musí vyššímu pořádku věcí punálezetí, Co
volá nepočetné davy lidstva do Altóttingu v Bavořích, do Trieru, do Fillpsdorfu atd. ?

„Ano“ — odpovídá še, „ale to jsou samá místa velmi proslulá a památná, s oby
cejnými místy jest to jináče. Že se putuje do Říma, do Jerusaléma, Betlehema
atd. dá se vysvětliti; ale ta ostatní poutní místa?“

I ta jsou proslulá a pamětná pro ostatky svatých a zázračné obrazy, jme
novitě nejbl. P. Marie. Mnozí nabyli na takovýchto místech milostivého vyslyšení
svých proseb, zázračné pomoci ve svých potřebnostech. Vzpomeň si jen n'a-ta četná
uzdravení ve Filipsdoňě, o nichž jsem nedávno v těchto listech byl vypravoval..
Ovšem se mnohý nevěřící usměje, ale nevěreřící smích nic neprospěje. Myslíš, že ruka
Boží jest zkrácena? Myslíš Bohu předpisovati, jak a kde má udíleti milosti a po
máhati? Vímt zajisté, že milost a zázrak právě tak málo v ostatcích' n'ebf obra- 
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zích jsou obsaženy jako v šatu Páně (Luk. 8, 43) v rouchu a stínu sv. apoštolů
(Sk. ap. 19, 11—5, 15). Ale Bůh vyznamenává i nyní místa a kosti a obrazy svou
zázračnou mocí a činí je středištěmi křesťanské zbožnosti. To se upříti nedá, po
něvadž příliš mnoho svědectví mluví pro to, a jeli slyšeti o některých svatých, jichž
zvláštní přímluva v rozličných potřebách se ozývá, jest i to událostmi z dějin odů—
vodněno. Všickni svatí jsou přátelé Boží, jakož všecky hvězdy na obloze se třpítí.
Ale jakož nemají všecky hvězdy tentýž lesk, tutéž barvu, rovněž tak jest každý
světec určitou a vyznačenou osobností zcela s určitými a zvláštními okolnostmi ži
vota a smrti; každý jest zvláštním pokladem v domě Božím. Chce-li tedy Bůh
skrze rozličné svaté v rozličném spůsobu svou mocnost a milosrdnost ukázati, proč
bychom se divili? '

My víme, s jak velikou opatrností církev na to hledí, aby žádného ostatku
nevydala za pravý a ničehož za zázrak neprohlásila, co by nejpřísnější zkoušky ne
obstálo. Jest zcela přirozeno, že církev Páně, která má hlásati pravdy, které židům
pohoršením, pohanům bláznovstvím, světu předmětem a věcí odporu jsou a zůstanou,
že tato církev vší lehkomyslnosti se vyhýbá, že spíše přísněji než mírněji zkouší

" nežli zavrhne neb uzná, haní neb za dobré vynáší. Pročež zasluhují pouti po dlouhá
století ve tváři církevních vrchností konanéu každého nepředpojatého křestana plné
důvěry. Tupiti je neb krčeti nad nimi ramenoma bylo by nestydaté a drzé. A tak
bych byl nyní hotov s námitkámi, které katolíci proti poutím činí; nebot se _m
zumí samo sebou, že chválím jen pouti, které se s mírou a rozumem a ve svatém
úmyslu a ve zbožné společnosti vykonávají. „Není chvalitebný“ praví sv. Jeronym
„již ten, který byl v Jerusalémě, nýbrž ten, který tam nábožně byl živ.“ A proti
častým poutím byl i sv. Tomáš Kempenský: „Ti“ praví „jenž mnoho putují, zřídka
se stávají svatými.“ Jsou ale námitky z jiných stran proti putování; i na ty chci
málem odpověděti střídmě a vážně.

Před nedávným časem šel poutnický průvod skrze jednu zcela protestantskou
dědinu. Kříž s chvějícím se praporem napřed. Zpívány litanie Matky Boží. Celá.
ves vyběhla, aby viděla tuto neobyčejnou věc. Nikdo byl ještě neviděl putujících.
Blízko na poli pásl ovčák katolík, spatřiv průvod obnažil hlavu a pokledl. Lidé
vesničané dívali se brzo na poutníky, brzo na pastýře — tiše & zbožně. Co mysleli
nevím; snad jeden: já bych rád šel s sebou; druhý: krásně to vypadá; třetí: jak
to blaze musí účinkovat? čtvrtý: u nás tohle není; pátý: o této pošetilosti! Kdo
ví! — V Slezsku za Kladskein ukrývá se v dolině malé dědina Varta. V pravo
pne se zhůru vrch. na němž stojí kaple Panny Marie. Rozhled odtud malebný. Zdá
se, jakoby Maria Panna vybízela zbožné k své návštěvě. Lidé klopotně lezou na
horu ——modlíce so. I já byl mezi nimi. Co nás tam táhlo nebylo nic světského.
Lidé protestanté se na nás dívali. Co si myslili nevím. Jeden žasl, druhý se po
usmíval, třetímu vypadla slza z očí. Všickni se ale divili. Ano, podivná to věc,
ale podivnější jest, co se mluví proti ní.

Jest tu nejprvé ono často a často opakované sočení proti úctě sv a
tých. Kdyby katolík sám pro sebe Matku Boží a svaté za přímluvu vzýval, to by
protestant ani nešpetl; ale na poutích vystupuje tato úcta svatých tak zřejmě a
živě, tak mocně a dojemně, že se nemůže zdržeti, aby se proti tomu neozval. „Jest
to dobré a pravé? Shoduje se to s učením Kristovým ?“ Shoduje a jest to dobré
a pravé. Svatí vědí o nás a jsouce údové téhož těla,>mají péči o naše spasení. To
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ví i protestant. On musí míti k nim úctu v srdci svém, nebot jsou ušlechtilé
květy v lidské zahradě; on musí míti víru s námi v jejich obcování; — kterak to
tedy možná, že v životě, v myšlení a modlcní málo si jich všímá? že se staví ja
koby mu nic nebylo do svatých? My však chválíme, co ctíme; oslavujeme ty, které
Bůh oslavil; vzýváme za přímluvu ty, které Bůh učinil svými přáteli.

„Ale ty obrazy a ostatky!“ -— Inu něco zcela přirozeného,krásného,
užitečného a dovoleného. Proč visí ve tvém pokoji nejen obrazy tvých rodičů a přá
tel nýbrž snad i obraz císaře a císařovny, Napoleona, Garibaldiho, Husa atd.?
Jsou to lidé, kteří se ti líbí neb prosluli, které ctíš a vysoko ceníš pro jejich činy
a zásluhy. A zasvěcuješ je proto, abys pohlednuv na ně se upamatoval na tyto
ctihodné a milované osoby. A nemělbych právě tak míti obraz nějakého světce?
Svatí byli udatní jenerálové a bojovníci, vysocí a důstojní mužové, knížata a spo
luvladaři Kristo'vi; jsou dobří zpěváci a hudebníci, jenž s anděly libě souzpívají:
„Sláva, svatý“, v jejichž životě nebylo nepořádněho hlasu ani jakési disharmo
nie; jsou učenci, jichž učeností vzdělán byl svět. A těchto nemám míti obrazů?
Mám jimi pohrdati? „To také nečiníme“, odpovídá protestant. Nejsme tak refor
movaní, abychom jako obrazoborcové všecky obrazy odhazovali, nýbrž i u nás obje
vuje se snaha míti a rozšiřovati nábožné obrazy. „Ale vy kleěíte před obrazy,
smekáte, modlíte se.“ Ano to činíme. Kleěíme před obrazem ale ne pro obraz
nýbrž pro Boha; pozdravujeme ne obraz ale světce, kterého představuje; modlíme
se před obrazem, ale ne k obrazu, nýbrž k Bohu, jenž pomohl svatým a inám po
moci má. A před obrazem se člověk živěji modlí, poněvadž upomínka na zbožný
život toho světce více '.: pobožnosti pohání.

Koná-li se někde slavnost, vyvěšuje se obraz toho, jemuž ta počest patří,
neb jim se hlučněji a veseleji provolává „sláva“. Kdo nás chce tedy tupiti, vysta—
vímeli obraz věčného Krále, Královny nebes, neb měšťanů nebeských při slavno
stech a dívajíce se na ně, Bohu věrnost a lásku slibujeme? Musí to tak býti, sice
jest víra naše jen poloviční aneb liknavá. „A ostatky?“ Což_nemáte -vy také
ostatků? —

Na Wartburgu, v pokoji Luther-ovém ukazují se obrazy a ostatky Luthera:
jeho postel a pancíř, helmu, pokál, stůl, kaňku, kterou černidlcm učinil na stěnu,
stolici a truhly, skříň a lavici, spisy atd. Proč to a proč ostatky jiných lidí?
Vlasy dobrých přátel, péra, zbraň, nástroje, šaty atd. ? Proto že jest zcela přiro
zené míti takovouto památku. Proto jsou i nám ostatky našich světců tak drahé
a milé, nebot jsou památky veliké ceny; proto následujeme příklad prvních kře
stanů, jenž putovali ke kostím svatých. „Bohu samému se klaníme, svaté ale _mi
lujeme pro jejich nadobyčejnou lásku k Bohu“ tak píše sv. Polykarp. „Jejich kosti
jsou nám dražší nad zlato a drahokamy, u jejich hrobů shromaždujeme se v radosti
a plesu.“ Tentýž.

Tak psala v r. 169 osada Smyrnenská po úmrtí sv. Polykarpa toto: . . .
„jaká to nevědomost říci, že se ctěním ostatků Ukřižovaný opouští! Jak bychom
mohli opustiti Krista jenž trpěl pro spasení všech ?“ Taktéž smýšlí i dnes nábožný
poutník, on nevidí v ostatcích svatých nic mrtvého, tyto spíše pozdvihují jeho oči
k svatým u Boha žijícím, jenž není Bůh mrtvých, nýbrž Bůh živých.

„Ale zázraky — zázraky!“ Jest něco divného, činí—liBůh zázraky? Nemy
slím. Pakli Bůh dotknutím se kostí proroka Elisea mrtvého oživil, nemocné, které za
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stíhl stín okolojdoucího Petra, na něž vložené bylo roucho a pás sv. Pavla, uzdra
vil, pakli Pán uzdravil ženu roucha jeho se dotkuuvší, neměl by nyní podobným
spůsobem také uzdravovati, pomáhati? Jest všemožně dokázáno a stvrzeno, že Bůh
skrze obrazy a ostatky svatých zázračně působí. „Denně“ praví sv. Jan Zl. „ději
se takové zázraky“. „Kristus“ píše Jan Damas., „otvírá nám v ostatcích svatých
pramen blaha a spásy . . . nemocní nabývají zdraví, slepí zraku-atd.“ Proto táhnou
křestanští poutníci na takováto místa milostná, ne tak pro obraz a ostatky, jako
pro Boha, jenž podivně působí ve svatých svých. Nech tedy je putovati. Vždyt
nesou s sebou daň srdce i víry.

Ale kdyby ty ostatky nebyly pravé, ano, kdyby nebyly. Ale jsou. Nikdo
nedokáže jejich nepravosti. Mnohý se o to pokusil ale nadarmo. Užívalt k tomu
takových směšných a nemotorných důvodů, že jejich pravost tím ve větším světle
vysvítla. Kde dějepis mluví — tam přestává tlachání nedouků. Církev sv. není
tak skoěná, aby každý domnělý ostatek hned za pravý uznala avydávala. Ona dobře
vše vypátrá, proskoumá, se přesvědčí. Ona jest ochotnější k zavržení než k při
jmutí. Bud tedy ubezpečen, že nectíme falešných ostatků. — Jsem nyní s námitka—

Kmi hotov. —

Mysli nyní 0 poutích co chceš, vždy je musíš považovati za spasitelné —-
nikdy za škodné a zavržení hodné. Pouti jsou dobré prostředky k cnostem, k po
vzbuzení k cnostem, k utvrzení v cnostech. Přikázané nejsou, ale radné. Kdo spo
čítá ty dobré výsledky mnohých poutí, kdo sečte ty slzy pravé lítosti, které prolé
vali zbožní poutníci, kdo sečte slzy radosti z uspokojení pobouřeného svědomí? Jak
mnohý na poutích pochopil, že jeho celý život jest poutí a naučil se zde putovati
cestou pravou, která vede do nebe! Jak mnohá prosba tu byla vyslyšena, jak mnohé
srdce pohnuto, jak mnohé dobré předsevzetí učiněno!

Jdi a zkus a uvidíš, jak blaze působí nábožně vykonaná pout.
WWWWAA/

Bratrstvo kajieiho pásku sv. Františka
Seraňnskěho.

(Confraternitae chordigerorum S. Francisci Seraphici.)

Svatý František Serafínský, byv od otce'svého, Bernardone, protože se ne
chtěl úmyslu, chudého Ježíše v chudobě největší následovati, vzdáti, před biskupem
města Asisi v Umbrii ve Vlašsku, úřadně vyděděn. V květoucím věku, 24 roků stár,
1206 tak velice z toho radoval, že plesaje volal: „Až doposud jsem tebe nazýval
svým otcem na zemí; od nynějška ale v pravdě modliti Se mohu: Otče náš, jenž
jsi v nebesích. poněvadž od této doby všechnu sv0u důvěru a jedinkou svou naději
v něho skládám“ A podepsav listinu jej vydědující, zzul i obuv a šatstvo, navraceje
je otci svému, čímž tak velice dojal biskupa, že jej v slzách obejmul, políbil, svým

vlastním pláštěm přiodil. Milost Boží staví své dary vždy v takovém srdci, v němž
zcela žádná jiná láska nemá místa, leč láska Boží. Odloučeno bylo takto srdce sv.
kajicníka od lásky k světu a ke skutkům a hodnostem jeho, i začal tedy jako obr
na cestě zapírání a kajicnosti rychlým krokem pospíchati.

Srdce hořelo touhou, úplně světu a sobě samému odemříti. proto si přálo
ve všem Kristu se podobati, v Krista proměniti. I zaslechl při nejsv. oběti mešní,
kterak kněz při sv. evandělium slova Páně k učedníkům pronáší: „Nemějte zlata
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ani stříbra, ani peněz v opascích svých, ani mošny na cestě, ani dvou sukní, ani
obuvi.“„Mat 10, 9—10. Světlem nebeským proniknut uzavřel toto pravidlo Kri—
stovo doslovně zachovávati, jako Ježíš chud býti, chud umříti. — A aby se tím
více chudému Kristu podobal, k uctění těch hrubých vazeb, jimiž Pán nebes i země
od nepřátel nespravedlivě spoután býti ráčil, též hrubým provazem se opásal, a
svým duchovním synům a dcerám totéž předepsal. — Papež Sixtus V. přijde. 1585
do Assisi, aby tam uctil sv. Františka, u hrobu jeho vnukn'utím Božím ustanovil,
že chce zvláštní bratrstvo založití pode jmenem „kajícího pásku svatého Františka
Serafinského“

ÚěeL
Závazek bratrství jest, častější rozjímání umučení Pána našeho Ježíše Krista,

zvláště pak toho, že všemohoucí Bůh při svém utrpení ve svém člověčenství ráčil
býti pro hříchy naše provazy ukrutně svázán a na smrt co nejhorší zločinec vy
veden. A poněvadž dle slov sv. Jana Zlatoustého „v koruně trnové naše hříchy
hlavu Páně bodaly, v provazech hříchy naše ruce jeho poutaly, v bičíkách hříchy
naše tělo jeho rozedraly,“ má každý spoluúd téhož kajícího pásku tu úlohu, rozjí
mati, kterak byl tak přenesmírně neštasten hříchy svými svázati Pána svého. A po
něvadž hříchové se od lehkovážných synů tohoto světa, jakoby vodu pili, páchají,
množí, k nim svádějí, a poněvadž sobě Syna Božího znova křižují a v posměch
vydávají (Žid. 6, G.) právě proto mají míti spoluúdové v srdcích svých velikou lí
tost a ošklivost nad hříchy svými a hříchy světa celého, a proto jich mají dle pří
kladu sv. Františka ustavičně oplakávati, a nepřetrženou kajicností svému Božskému
Spasiteli alespoň nějakou náhradu činiti. K tomu cíli nosí Spoluúdové kající pásek
okolo beder svých, dle slov Páně: „Budtež bedra vaše přepásána“ (Luk. 12, 36),
aby ustavičně toho pamětlivi byli, že nejen vazby Páně na těle, nýbrži v duši své
nositi musejí, že těmito vazbami-nerozlučně se chtějí k Pánu připoutati, od něho
nižádným hříchem neodtrhnouti, nýbrž opak všecky své odbojné žádosti a nezřízené
těla náruživosti v sobě mrtviti. Tím spůsobem vazbami kajícího pásku co zevněj
šího znamení se poutá duše opravdivou kajicností tak pevně na kříž Krista, že do
slovně o ní platí: Kde nás odloučí od lásky Kristovy? (Řím. 8, 35).- Coby ji od
Krista odtrhnouti mohlo, jest hřích; avšak nesouc kající pásek nejen na těle, nýbrž
vazby Kristovy vduši své, ukřížovala tělo své s hříchy a s žádostmi (Gal. 5, 24).
A jelikož byl sv. František Seraůnský tak skvělým obrazem Krista ukřížovaného,
mají se obzvláště jeho příkladem kzapírání a kajicností, jakož i vytrvalosti povzbu
diti. Ten kající pásek_ale obzvláště také připamatuie spoluúdy na onen pásek, kte
rýmžto kněz při nejsv. oběti mešní jest přepásán, a který nejen na vazby Páně
upamatuje, nýbrž i úlohu knězi ukládá, kterak má v sobě všecky nezřízené žádosti
těla mrtviti. Avšak právě tatáž slova, tentýž úkol se též při přepásání spoluúdů
kajícím páskem takto pronášejí: „Opaš tebe Pán páskem čistoty a bratrství našeho,
a udusíž v bedrách tvých vlchkost náruživostí, aby v tobě zůstala cnost zdrženli
vosti a čistoty.“ Z toho jde, že člověk nekající, v nekajicnosti hnijící, kdyby snad
pásek kající nositi měl aneb chtěl, by musel býti budto na mysli pomatený aneb
příšerou! —

M i l o s t i.

Provázky lidskými táhl jsem je, vazbami lásky. (Ose. 11, 4). Táhlt nás Vy
kupitel Božský, trpěv v těle lidském přeukrutné muky, a poutal nás vazbami lásky
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věčné. Tak musí každý spolubratr kajícího pásku volati, pakli skutečně dle účelu
bratrského nejen kající život vede, ale také rozjímáním vazeb Kristových vždy více
se ku kajicnosti rozpaluje. Vždyt již ta milost, že se může káti, že s jinými k
témuž účelu v bratrstvu jest sjednocen, na jichžto zásluhách opravdivé kajicnosti
béře podíl, jest milostí tou největší. — Avšak P. Ježíš ve svém uevymluvném mi—
losrdenství jde dále, nebot skrze náměstka svého, římského papeže, uděluje spolu
bratrům následující

Plnomoonó odpustky :
1. na den přijetí do bratrstva; 2. na jednu samozvolenou neděli jednou v

měsíci; 3. pokaždé, když se po sv. zpovědi sv. růženec modlí a po něm 1 Otčenáš
a 1 Zdrávas na úmysl sv. Otce přidává; 4. když se buď korunku P. Ježíše, aneb
hodinky církevní za mrtvé, aneb 7 kajících žalmů, aneb 15 žalmů stupňových
modlí; 5. v okamžení smrti, když se kajicně alespoň srdcem jmeno Ježíše vzývá.

(Těchto odpustků získá každý spoluúd, jenž dle účelu bratrstva pilen jest
kajícího života, a i jiných ku kajicnosti povzbuzuje; musí však sv. svátosti oltářní
a pokání hodně přijímati a na úmysl sv. církve 5 Otčenáš, 5 Zdrávas a 1 Věřím
v Boha se modliti.)

Spoluúdům bratrstva obzvláštní výsadou, jsou-li a) v posvěcující milosti
Boží a b) modlí-li se každodenně s kajícím srdcem 6 Otčenáš, 6 Zdrávas, 6 Sláva
Otci, jest možná získati všecky odpustky, které jsou na sv. místa, jež náš Pán a
Spasitel za' svého na zemi putování přítomností svou posvětil, od římských papežů
uděleny. Tito sv. odpustkové jsou plnomocní a mohou každodenně získání býti;
jsou pak následující:

1. V Jerusalémě v kostele početí a narození P. Marie; 2. v kostele oběto
vání P. M.; 3. v Nazaretě v kostele zvěstování P. M.; 4. v městě Juda v kostele
narození sv. Jana Křtitele; 5. v Betlémě v jeskyni narození Páně; 6. na místě, kde
P. Ježíš v jeslech ležel; 7. na místě kde se mu 3 králové klaněli; 8. na místě, kde
se anděl pastýřům zjevil; 9. u Jordánu, kde byl P. Ježíš pokřtěn; 10. na poušti,
kde se 40 dní postil; 11. v Káni Gallilejské, kde proměnil vodu ve víno; 12. u
studně Jakubovy, kde rozmlouval se Samaritánkou; 13. v Naim, kde vzkřísil mrt
vého mládence; 14. na hoře Tábor, kde se proměnil před učedníky svými; 15. v Je—
rusalémě v domě Farisea, v němž kající Majdaleně hříchy odpustil; 16. v chrámě
Šalomounově, v němž kázával; 17. u kamena blíž Bethanie, kde se s Marthou po
tkal; 18. u hrobu Lazarova; 19. u zlaté brány, kterou v neděli květnou se vítěz/ně
do Jerusaléma ubíral; 20. na hoře Sion, kde poslední večeři slavil; 21. na hoře oli
vetské, kde se krví potil; 22. u brány zahrady Getsemanské, kde byl jímán; 23. u
řeky Cedron, na místě, kde do ní byl vhozen; 24. u kamena, v němž jeho podoba
jest vtla-čena; 25. v domě Annáše; 26. v domě Kaifáše; 27. v domě Piláta; 28. v
domě Herodesa; 29. na místě ubičování; 30. u brány, kde byl Ježíš lidu ukázán;
31. na místě, kde byl ukřížován; 32. kde na kříži umřel; 33. na místě, kde byl
po sejmutí s kříže drahými mastmi mazán; 34. v svatém hrobě; 35. v kapli, kde
se sv. Majdaleně zjevil; 36. v kapli, v níž stojí sloup ubičování; 37. v kapli vy
nalezení sv. kříže; 38. v kapli sv. Heleny; 39. v Emauzích, kde se dvoum učední—
kům po vzkříšení zjevil; 40. na hoře Olivetské, tu kde do nebe vstupoval; 41. na
hoře Sion v domečku, v němž P. M. po na nebe-vstoupení Páně žila a zemřela; 42.
v údolí Josafatském, u hrobu M. P.; 43. v kostele Františkánském v Jerusalémě,
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před oltářem sv. Ducha. 44. tamtéž před oltářem Božího těla; 45. tamtéž před ol
tářem sv. Tomáše, apoštola; 46. v kostele sv. Tomáše.

Mimo tyto odpustky může ještě jiných 10 plnomocných odpustků kostelů
římských pod těmitéž výminkami získáno býti. (Confer. Quares. elucid. terrae sanctae
tom. ]. 1. 2. kap. 4. 5.)

Neplnomocných .odp. jest takové množství, že by jich vypočítání unavilo.

Povinnosti.
Obzvláštní modlení aneb jiný závazek v tomto bratrstvu se neukládá, leč

aby, jak účel bratrstva udává, sám kající život vedl a jiných ku kajicnosti vzbudil.
K získání však odpustků v svaté zemi, jak výše praveno, se musí modliti 6 Otče
náš, 6 Zdrávas, 6 Sláva Otci. Závazkem bratrským ale to není, když se to nemo
dlí, těch sv. odpustků nezíská, nepřestává ale býti údem bratrstva. '

Kdo chce se těch odpustků státi účastným, musí bud od kněze z řádu sv.
Františka, aneb od kněze splnomocněného sám osobně kajícím páskem řádně býti
opásán, do knihy bratrské vtažen, a pásek dnem i nocí na svém těle nositi.

Jak se zřizuje toto bratrstvo?
Nejpředněji musí býti povolení dotyčného ordinariátu, a pak se skrze pa

pežského vyslance, aneb jiného v Římě váhu majícího kněze obrátí na jenerála řádu
sv. Františka, od něhož se povolení uděluje. Musí však býti kaple zvláštní, neb v
kostele zvláštní oltář sv. Františka Seraíinského, na který se odpustky a bratrstvo
poutají, který pak jest téměř studní nevysychatelnou pro bratry a sestry sv. bra—
trství, jichžto jmena se zaznamenají ve zvlaštní knihu. Zavedení bratrstva bývá 3
přiměřenou slavností spojeno, a ředitel kostela, který jest spolu “ředitelembratrstva,
a tudíž zapisuje a přijímá údy, má tu právomocnost umírajícím spolubratrům je
neralní absolucí, čili plnomocné odpustky v okamžení smrti uděliti, a jsa zaměstnán
místo sebe i jiného kněze splnomocniti; ty odpustky se ale musejí formulkou pro
toto bratrstvo předepsanou uděliti. (Confer decretum R. P. Generalis 0. M. de dato
14. Decembris 1848.)

mwvwwwwww

Bůh si neda bez trestu vysmívati.
Události v jisté farnosti míchaného vyznání.

„Veliké věci mi učinil ten, jenž mocný jest.“ Luk. 1, 49.

I.
Čtvrté přikázaní Boží Bůh nejen do srdce lidského napsal, nýbrž i slavně

na hoře Sinai prohlásil, a beze vší výminky na plnění jeho tlačí. Velkými a hroz
nými tresty stíháni bývají všichni, jenž toto přikázaní přestupují. „Oko, tot slova
Ducha svatého, které se posmívá otci, a které pohrdá plodem matky své, at je vy
klinou krkavci potoční, a snědí je synové orlice.“ (Přísl. 30, 17.) „Kdožby zlořečil
otci neb máteři, at smrti umře!“ (III. Mojž. 20, €).) A pakli slova ta v úplné míře
se vyplňují již vzhledem rodičů tělesných, jimžto dlužíme život časný, zajisté v ne
přirovnáni vyšší míře musejí zníti vzhledem ony nejsvětější Matky milosti, která
našeho Božského bratra, Ježíše Krista, nám porodila, jej vychovala, za spásu naší
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tak ochotně obětovala; která spůsobem přirozeným s Otcem nebeským má jednoho
a téhož Syna (sv. Anselm), kterou Bůh Otec od věčnosti předzřídil a předzvolil
za matku svého Syna, který ji uctil nade všecky potomky Adamovy tím že anděla
Gabriela poslal, aby s ní jednal vzhledem vtělení téhož Syna, které Syn Boží, jenž
učinil i věky (Žid. 1, 2.) byl poddán (Luk. 2, 51) tak sice, že na dřevěkříže v
novýmluvných bolestech s právě synovskou láskou o ni pečoval (Jan 19, 26—27);
kterou Bůh Duch svatý nejen všemi milostmi přeplnil zastíněnim svým (Luk. 1,
28—35), nýbrž i tak vysoko nad všeliké stvoření na nebi i na zemi povýšil, že dle
slov sv. Ondřeje Kretenského, její slávu, její vyvýšení nižádný stvořený rozum po
chopiti nemůže. Neboť trojjediný Bůh. dle sv. Jeronýma a sv. Bonaventury, mi
lionů nových světů může stvořiti; může ty nejmenší tvory nade všecky “kůry an
dělské povýšiti, avšak při vší své všemohoucnosti nemůže dáti větší důstojnost, nad
důstojnost Matky Boží. Trojjediný Bůh tedy sám ctil a cti a ctíti bude na věky
Matku našeho Spasitele, & tento zůstane na věky synem jejím, a co takový, jelikož
přišel zákona plniti a nerušiti (Mat. 5, 17), též čtvrté přikázání plniti bude věčně.

Právě z tépříčiny Duchem Božím neomylná církev Kristova Matku Páně
uznává a pozdravuje co Královnu nebes, která nade všecky anděly a svaté povyšena
sedí na pravici Syna svého velebnósti a slávou korunována, ctí a velebí ji co matku
všech křesťanů, která k založení, zachování, upevnění a rozšíření celé církve, jakož
i k umožnění, rozhojnění a zjištění spasení jednoho každého z vyvolených láskou
nevyčerpatelnou působí. Z toho jde, uzavírá sv. Augustin, že Marie, jsouc Matkou
Pána Krista, který jest hlavou naší, zároveň prot-o matkou všech údů cirkve jeho,
která s ním jen jedno tělo jest, býti musí. Krev Ježíše Krista jest spolu krví M.
Panny, nebot výhradně z její nejčistší krve přijal na sebe naše člověčenství; po
svatém pak přijímání teče v žilách našich krev Ježíše Krista, a tudíž s ní zároveň
i krev Marie Panny; a tudíž jelikož Kristus skrze Marii ráčil přijíti k nám, mu
símet i my zase skrze ní se dostati k němu.

To všecko věří katolický křestan nejen proto, že to rozum lidský velí, srdce
lidské žádá, úcta k Božskému Vykupiteli ukládá, tedy nejen puzením srdce dětin
ského k nejblaženější Matce Páně, nýbrž obzvláště proto, že Bůh ve čtvrtém přiká
zaní mu to rozkazuje, že církev sv. katolická svou autoritou, čili vážností nadzem
skou ve svých modlitbách, ve zpěvích, ve celé své bohoslužbě, ve svých zřejmých roz
kazech ho k tomu uvádí, tudy z poslušnosti k Bohu a jeho sv. církvi. —

Hned vezmi do rukou evandělium na slavnost zvěstování Marie Panny,
aneb odříkávej si apoštolské vyznání víry; co tam najdeš? Pravíš: Věřím v Boha,
Otce, Všemohoucího; věřím v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, který jest počet z
Ducha svatého a narodil se z Marie Panny. Ajhle! uprostřed nejsvětější Trojice
Boží stojí Marie, nikoli co neznámá, nýbrž v nejužším sjednocení s každou z tří
Božských osob, co nápomocnice a spolupůsobitelka věčných rad Božství při našem
vykoupení a spasení. Patře očima sv. víry na Marii Pannu, zajisté s nejněžnější
láskou, vděčností a úctou k ní lne.

Vždyt to věcí na prosto nemožnou, aby mohl ctíti Syna jejiho, a při tom
aby zároveň neměl míti nejútlejší lásku k ní. Kdo nectí matku, nectí také syna,
a všeliká úcta Marii Panně prokázaná povždy padá na Syna jejího, jak dokládá
sv. Jeroným. A sv. Ambrož praví: Chceš-li býti křesťanem, musíš to co Kristus.
činil také činiti. Kristus ctil a věčně ctí Matku svou jsa synem jejím; ana všecky
Božské osoby ctily a věčně ctí, povýšením v nebi Marii Pannu; nutno tedy abychom
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i my ji ctily. Ano, když jí—sám Bůh trojjediný nebyl vyvolil, předzřídil, omilostnil
za Matku Boží a co takovou jí nebyl v nebi cti a slávou korunoval, my bychom ji
ani neznali. Ctíce katoličtí křestané Marii Pannu dokazujou právě, že jsou pravo
věříeí křesťané. Vždyť to naprosto nemožná, chtíti býti křesťanem a při tom chlad
nou lhostejnosti o Matku Páně nedbati, ba snad ji i potupovati. Kterak tedy syv
novská a útlá úcta Marie Panny povždy hlavním tahem v životě svatých, těchto
vyvolených dítek církve svaté, ano všech věrných katolíků, byla a pořád jest; právě
tak všickni od sv. církve odpadli bludaři hrdocitou lhostejnost, ba kyselou závist
a nenávist proti úctě jí vzdávané utajiti nemohli. A kterak sv. otcové a nejvýteč
nější učitelé církevní hned od dob apoštolských všelikon rnoc svého ducha, všeliký
zápal svého citu, všelikon silu své výmluvnosti vynakládali, aby tuto nejvznešenější
Pani a rozdávatelku milosti chválili a velebili, a všelikou plnost milostí, darů a
předností Božského jejího Syna v nejčistším srdci jejím a prostřednictvím jejím pro
nás shromážděny věděli a obdivovali, a tudíž jí dle rozkazu všeobecného sněmu
Nicejského druhého veleúctou ctíti učili: právě tak všickni kacířové schytralostí ha
dovou a bohoprázdností více nežli pekelnou se přiěiňovali, aby jí všeliké osobní
přednosti, co požehnané mezi ženami přináležící, jakož i všecken mateřský vpliv na
dílo spasení našeho upírali aneb co nejvíce ztenčili.

Úkaz ten věru nepochopitelný má zcela přirozenou příčinu. Hned v prvním
soudu to Hospodin takto předpovídal: „Nepřátelství položím mezi tebou a ženou, a
mezi semenem tvým a semenem jejím, onat potře hlavu tvou a ty ouklady činiti

budeš patě její“ (l. Mojž. 3. 15.) ProtoL že Maria ďáblovi skrze Božského Syna
svého rozdrtila hlavu jeho, jí dábel nenávistí neukojitelnou pronásleduje, proto skrze
ústa svých přívrženců všelikon hanu, všeliké rouhání vychrluje, proto proti její úctě,
která se jí zde na zemi od věřících vzdává, všeliké ouklady činiti nepřestává. Tím
však něžná, synovská úcta Marie Panny byla povždy zkušujícím kamenem pravého,
živého, nezkaleného katolictví 'a zároveň úskalím, na němž kacířové bídně se roz
tříštili. —

Z dvojí té příčiny též jsou velmi rozdílné účinky. Veleúcta Matce Boží
vzdávána u pravověřících, abych zcela pominul ovoce v cnostecha ušlechtilosti mysle
se jevící, téměř nepřetržné divy a zázraky, do očí padající, v průvodu svém mívá,
jak to, abych jen na naši vlast poukázal, v Čechách ve Filipsdorfě makavě vidíme:
kdežto ona nevšimavost, ono lodovité zhi-dání, ono ďábelské rouhání nepřátel jejich
nejen zhovadilost v životě nýbrž nezřídka i nápadný trest v zápětí za sehou vleče.
Nebo naplňuje se slovo sv. apoštola Judy: „Čehož neznají, tomu se rouhají, a co od
přirození jako němá hovada znají, v tom se porušují.“ (Jud. 10). Sám Jan Kalvín
se takto vyjádřuje: „Mám to za znamení úplně zavrženého srdce, pakli o Marii
méně dobře smýšli.“ A předce se to bohužel, tak často stává, že právě úcta Ma
rianská se nám katolíkům co nejhůře vykládá. Když se veřejně učí, že byla jen
sprostou, chudou, zcela neznámou děvečkou židovskou, která v žádném potahu k v_v
koupení lidskému nestálá, které sám její Božský Syn prý zcela žádnou úctu nevzdá
val, a která též žádné nezasluhuje; nemůže býti nápadno, když posluchačové tako—
vých nauk nejen žádnou úctu jí nevzdávají nýbrž místo úcty nejděsnější potupy a
rouhání pronášeti se neostýchají.

Něco podobného stalo se v jedné smíšené osadě již před více nežli dvaceti
lety. Mezi katolíky bydlejí tam i evandělíci helvetského vyznání. Bylo též mnoho
smíšených manželstev. V/ jednom hleděl manžel evandělík svou katolickou manželku
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všemi způsoby na své reformované náboženství obrátiti. Následkem téhož se o ná
boženství mluvilo téměř ustavičně. Ovšem že bludy v katolické církvi musely býti
tak makavé a hrozné že tma egyptská byla proti nim ještě jasným dnem. Rímské
církvi se odzvonilo umíráčkem, bludy antikristské, totiž sv. víra katolická, visela
jen na nitce atd. Avšak vyučování nechtělo prospívati, katolická manželka zůstá
vala zarytou bludařkou a nejinak i její dvě katolicky pokřtěné dcery. Mezi tím
nastal převrat roku 1848, svoboda a rovnost vyznání, svoboda tisku atd. byla pro—
hlášena; hodně jizlivé, církev katolickou zlehčující noviny a spisky se četně rozši
řovaly a zvláště o takových smíšených osadách snejvětší pozorností čítaly a ovšem
na ujmu víry katolické vykládaly.

Podobně se dělo i v nadzmíněném smíšeném manželství. Jelikož ze smí

šených manželstev zvláště roku 1848 četné odpadnutí od sv. církve katolické stá
valo, nemohl horlivec evandělický obrácení manželky své od bludů římských k či
stému, reformovanému evandělium ani dočkati. Scházelo se za tím účelem k němu
na večerní rozmluvy i několik stejně horlivých soudruhů. Všecko se na církvi ka
tolické, která prý církvi antikristovou jest, tupilo a zlehčovalo.

Sv. otec Pius IX., právě byl tehdáž z Říma na útěku v Gaetě, tot bylo
křiklavým důkazem, že církev papeženců již vzala za své, a že čistá církev refor
movaná samojediná panovati bude. Bylit poslední dni měsíce ledna 1849 zase po
hromadě, po vyučování náboženském vzal ten nejopovážlivější tupič, modlitební knihu
katolické manželky své, ta se otevřela, osvícení vykládači písma obstoupili stůl;
kniha se otevřela a nalezen v ní obrázek Panny Marie, nad kterou modloslužbou
se jak náleží potupně pronášel; a začal loretanské litanie k Panně Marii odříkávati,
avšak tak, že místo chválořečí, kteréž\tyto litanie o Matce Páně obsahují, vždy
zlehčující potupu jmenoval, načež i posměchem mu odpovídáno „oroduj za nás!“

Tu najednou shaslo světlo a největší rouhač dostal takovou ránu, že se mu
v očích zajiskřilo. Po rozžatém světle pátráno, kdo by si ten nemístný žert byl
dovolil. Než žádný o tom nechtěl nic věděti. Rouhač však v obličeji měl načer
nalou skvrnu, která se po těle šířila a bolestnou smrt přitáhla, tak že 6. února 1849
byl pohřben. Byl-li snad mrtvici raněn? nevím, vím však, že se to udeření mezi
rouháním stalo a že následovala bolestná smrt. Matka Páně sama prorokovalá ve
svém chvalozpěvu takto: „Aj! od této chvíle blahoslavenou mne nazývati budou
všickni národové“ (Luk. 1, 48.)

Tupení a rouhání zajisté nezvelebuje Matku Boží! Jaký pojem o Božství
Pána Ježíše o Bohu Duchu svatém asi u takových lidí býti může, jenž nejsvětější
Pannu se opovažují rouhavě zlehčovati? Ve své správě duchovní jsem až doposud
se mnohonásobně přesvědčil, že každý tupič Marie Panny bídně zemřel. kdežto věrný
ctitel její vždy zvláště na smrtelném lůžku velemocnou její přímluvu a ochranu za
kusil. Nedejme se ničím od milosrdného srdce jejího odtrhnouti, a čím více peklo
proti její veleúctě zuří, tím více se dle návodu sv. církve k ní utíkejme, tím více
jí úctou svou náhradu učiniti hledme!

II.

„Zlořečením popouzejíce a rouhajíce se mluvili což nesluší.“
(II. Mach. 12, 14.)

Za dnů našich, v nichž náboženská lhostejnost zaujímá místo "víry živé, pře
často i od katolíků slýcháme_takové řeči, kterých by ani modlář se neopovážil pro
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nášeti. Tupí se celé řízení církve svaté, opovržlivě se mluví o otci sv. papeži řím—
ském, zlehčuje se a v posměch .uvádí stav duchovní. A při všem tom se domnívají
lidé takoví, že jsou nejen katolickými křesťany, nýbrž snad i dobrými a osvícenými
katolíky. Než proti nim mluví evandělium takto: „Kdo vás (apoštoly a jich ná
stupníky) slyší, mne (Krista Syna Božího) slyší: a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá,
kdo pak pohrdá mnou, pohrdá tím, jenž mne poslal. (Luk. 10, 16). A jelikož slovo
Boží jedině slyšením víru vštěpuje (Řím. 10, 17) v srdce lidské, toto slovo Boží
však od služebníků církve sv. hlásáno bývá, nemůž' býti jinak, nežli že si ho ne
váží proto, jelikož si neváží i kazatele.

Dále v osvícenosti své, která v pravdě se nevěra nazvati musí, všecky ú
činky v přírodě zcela přirozeným, jak praví, nezměnitelným zákonům připisují a
tím řízení Božské prozřetelnosti bud zcela upírají, aneb co věc zbytečnou považují.
Že taková osvícenost, která přírodu zbožňuje a Boha osobního, trojjediného upírá, v

pravdě nevěrou jest a tím od našeho sv. Otce Pia IX. dne 8. prosince 1864 vším
právem co učení nevěrecké odsouzeno bylo, jest na bíledni.

Takové však smýšlení rozličnými knihami mezi lidem se hledí rozšiřovati,
a tak pravou osvětu (?) mu rozžehati. Následek toho bývá odemřelost náboženská,
opovážlivě se rouhání řízení Božímu, míchání se do toho, jakby Bůh dle krátkozra
kého rozumu lidského vše měl zřídit. Avšak uspořádání takové jest nad míru děsné,
pakli se světlem sv. víry na to díváme.

Zlořečeni budou, kteříby pohrzeli tebou: a potupeni budou všickni, kteříž
by se rouhali tobě. (Tob. 13, 16.) Nepřestávej od člověka nepravostného, nebo při
dává k hříchům svým rouhání a pak k soudu popuzuje Boha řečmi svými. (Job.
34, 37.) Člověk, kterýžby zlořečil Bohu svému, ponese hřích svůj; a kdyžby se
rouhal jmenu Hospodinovu at smrtí umře, kamením uhází ho všecko množství, buď
žeby on byl domácí, bud host. Kdožby se rouhal jmenu Hospodinovu smrtí at
umře. (Levit. 24, 15.) Nebo dobrořečící jemu děditi budou zemi: zlořečící pak jemu
zahynou. (Žalm 36, 22.) Následuješ jazyka rouhajícího se; odsoudí tebe ústa tvá.
(Job. 15, 5.) Nad rouhání, dle slov sv. Jeronýma (In Isa. c. 18) nic strašlivějšího
se nedá mysliti, poněvadž rouháním hříchové vzrostou až k nebi. (I. Esdráš 9, 6.)
Bohu se odjímá ta největší čest, zničuje jeho dobrotivost, jím opovrhuje a bezpro
středně ho vybízí k trestání. (Sv. Tomáš Akvinský 2, 2 a 1, 18.) '

Poněvadž zamiloval zlořečenství, přijdet na něj, a nechtěl požehnání i vzdá—
lít se od něho. A oblekl se v zlořečenství jako v roucho, a vešla jako voda do
vnitřností jeho a jako olej do kostí jeho. Budet jemu to zlořečenství, jako oděv,
kterýmž se přikrývá; a jako pás, kterýmž se vždycky přepasuje. (Zl. 108, 18—19.)

Není se tedy čemu diviti, že sv. otcové tak velice proti rouhání horlili a
věřící před ním vystříhali. Tak n. p. sv. Jan Zlatoústec (Horn. 1. ad pop.) takto
dí: „Neopovažuj se nikde a _nikdy rouhavé slovo z úst vypustiti. Slyšíš—li však
jiného se rouhati, napomínej ho, neprospěje—linapomenutí, udeř ho v ústa, nebo u
deřením tím posvětíš, zastana se Boha, ruku svou. Ucpáš-li ústa rouhačů, ucpal
jsi zřidla smrtonosná a odvrátil jsi všechno zlé, které hubí pravé pro tu nešlechet
nost, celé krajiny.“ —

Tělesně pro rouhání trestati není ovšem nyní rádno, ale učiň Bohu náhradu
seč tě jest, obzvláště zvelebováním jeho nejsvětějšího jména a pamatuj si následující
událost, kterou zcela nelíčeně ze své zkušenosti ti zde postavím.

8
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Bylyt žně. Obilí bylo posekáno a leželo v řadech. Počasí bylo stálé a
suché. Jistý rolník nespěchal s vázáním a svážením do stodoly. Na svátek nane
bevzetí Marie Panny se okázale mračno. Místo služeb Božích musela čeládka na
pole a vázalo se o překot. Hospodář vše sám řídil. Při tom proklínal brzy počasí
hrzy nepořádek v řízení světa, ba že kdyby byl Bohem, že by všecko jinak zřídil
atd. Dělníci všichni trnuli nad zlolajicností a rouháním jeho, avšak nikdo se neo
smělil ho okřiknouti, obávaje se, žeby snad ještě více řádil. Podařilo se, že všecko
obilí se svázalo a veliké řady mandelů stály vedle sebe, a přede dešt nebyl přišel.
Mračna stála na večer právě tak, jako to bylo z rána. Zlolající rouhač po svém
unavení všel si do hospody, zasedl za stůl připíjel a hrál v karty. Tu však děsná
se rozlítila bouře. Zablesklo a najednou se ukázala rudá záře. Na zvonici začíná
se na poplach zvonit, lid se sbíhá, aby hasil, každý volal, ten a ten statek hoří,
který tomu zlolajícímu hanobiteli dne svátečního přináležel. Avšak když na to místo
přišli, bylo vidět, že ač liják celé spousty vody s nebe spustil, všecky mandele na
svátek nanebevzetí Marie Panny svázány jedním plapolem hoří, a ani stébloz nich
nezůstalo. Přičinlivostí lidskou se stalo, že z blízkých stavení neshořelo žádné. —
Myslíš-li že to pouhou náhodou?

My křestané jsme poučeni, že bez vůle Boží ani vlas s hlavy nesejde, (Luk.
21, 18.) že oheň, krupobití, sníh i led a vítr bouřlivý vykonávajín'ozkaz jeho (Žal.
148, 8.) A žalmista Páně dí doslovně takto: „[ zahřměl s nebe Hospodin a Nej
vyšší vydal hlas svůj: krupobití a uhlí řeřavé. A 'vyslal střely své a rozptýlil ne
přátele: blesky své rozmnožil, a předěsil je.“ (Žalm 17, 14.) Nemylte se: .Bůh
nebývát posmíván. (Gal. 6, 7.)

\'va WW WW\/v\l\.\f\t\f\

Prvni oběti pronásledování křesťanů za.
Ghogunsamy.

(ŠDIC C'rasset-a, ze Selldb. D. I). S). S.)

*Břeíe mfíeďa pronáítebomání,*) ano mámě pro ně, —— neboť krew mučebnítů

bhla weždy femencm třeíťanů — ziskalo núbošenstwt Eřeíťanfřé m Sapaně wždy notně

ftoupence, ano již Sefuíté pofřcftilipoblé kťestnýchfnčb to 15 letech obe ímrti Iaifoíaf
mom) aj bo núfilnébo obmebení m Sapann, ob r. 1598—1614 wíce neš 104,000 Supa:
ňanů, ano i za frtoamébo pronáílebomúní me třed) náítebuiícíd) Ietcď) \oícc než 15,000 a

gaiifté nemůžeme ubáíoíti této za takowých ofotnoítí upříti ráj adalačněíjo, ba jměíe mů:

žeme tím-bití, ze to úplně bofajuie- pramoít mít!) fatoIiďé, jábné rozkolnictwo (fefta) ne»
můze je ani boft málo mbfúaati pobobnou ffutečnoítí.

Bylo Ii ob íšibejoriabo pro círtelo Sapanífou něco Iepffíbo očefámati, než ob

(Eboguníamt), zwlússtě kdhbh na prměifjíbo matte rogbobně bylo půíobita, buďsi nerojbob:
nuto, fašbou měrou se Chogunsama prokázať íeiím neifrutčiffím pronáííebomačem. Brwě

*) Wiz toč. II. fit. 281 a 235, lbe ijme začátly tohoto pronáílebomání iběíiíi. *Dotmčníemennní bále me
mnprmoománl, chttce ct. nanim čtenářům obra; pobati tebbeiffííyo jimota třeíťanů ln 8., aby ji
přebftamiti mohli i nnněifít jejich pofiamení, tm; pobobně proudilebomání m ouěch zemlch ie rozdulyu

d)uje, játomeň ale, abychom se swatým ieiid) přítíabem r mnmoaíol'ti me sběběněim. míře poiilnili
ro není zlč bobě to ta! zwané mbělnné Ewropť, lbe se ctrkew ím. zbraní sice jinou, neméně wssak
nebezpečnou pronáííebuie.
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podezťxenťwszdita w ciíaři portugalftú lob, plamtct íe bo žUialait), icš bpla gabnána
bouří „a pobřeží Sapanítě a 2 Seíuitn e iini)ma bměma řebolnitt) na palubě megla.

Brzh na to přiftálp na pobřeží Sachumském broč lobě ffpanělíté, na iebné na:

legali se 2, na hrubé pat 24 črantiíffúni. To přimělo (Eboguníamu k tomu, že mbbal
mm wssch ímúm núměftnífům n') řifíi, abt) poufftěli buboucnř portugalíťě, ífpanělífe',
angliďe' a bolanbífé lobě ien bo přiftamu Wangaíaďébo a íširanbífělyo. K tomu íe při;
brnšil na lonec r._ 1616 nomt') protoolací liít, jenž zakazowal wssem obnmatelům manga:
íaďÚm i oftatníel) měít řín'e pob tteftem bebla, fnčge aneb miéíionóře můbec přijmouti
aneb poboítiti.

Elticměnř přebce íe Ukrýwalo mice fněší z řdbu Sbominitánům, %rantifífánům,

pouítetonítů $lluguftinftt'nb a tomarpffftma Ježtssowa (třcbto 30) po celém Sapane, abp
třeiťanům pomáhali, ítále m nebespečenítmi ifouce, abp nebpli progrageni a na ímrt ob;
roebeni. „Sprlifítřm minn" píífe ieben z třebto miéíionářů, „bpla tomůrfa, bo níš ímětlo
ionitalo tolifo bmeřmi a ořnem 6 palců wysokým; 60 bní plnbeb iíem bpl m fomoře té

gatořen, a měl ifern sa to, že íe muíím aabufiti w uftamične'm bodu." „Sá jíem bpblel"
-píífe beubt'), „me melmi tmamé chýssř a nepamatuíi fe, že bpel) fbp, co item žiw, tolit

borla a gimp, blahu a šígně bpl trpěl“. „Sá iíeni tmou 3abalen", píífe třetí, „a ebcizli
mobliti íe bremiář, muíim fe poftamiti te bmeřím, abnel) skrze ftulint) něco fmětla boftal.

Cbýsse má ieít ílatnnčná, mpftaměná na půbč romně, mlbté. Šltotramou mou ieft něco
ripše, tvořené se íolt' a mohou; boítaneřli se mi k tomu labůbft), ieft to naíolená rpba.
DJiufíms-li uětam jíti topílecbnout ím. apomlb, ftámá fe to to noci, tbpš jiní jiš fpeií a

čaíto muíim břbati aj bo úftoitu. K tomu uftamičnt') ftracl), že bubemo progrageni; mis
íionóři lice íe nebojí tab 0 febe, iafo fpi'ffe :) ímé boítilele; na opat aale třeffane' pečo;
mali méně o febe, neš mice o to, abp miBfionáře přeb melilbm nebezpečenítrot'm ochránili
a po ob zrakn poebopů modlili! „beep/, pfala maácná iebna pani ; 58ungo na břeh;
ftamene'bo Seínitům o tatoměmto [trpte'm miBfionáři, „ieftcli še bt) mel tonečnř blyti gtd:
bon progragen, bube jen touha naífe topplnčna, abpcbom mobli umříti pro míru 6 milpm
páterem imám.“

Wětssina kněži z rozličných řábů iatoš i bomácí abržowali fe iefftř m Slangaíafi,
kdhž eííař o tom gpramen bpl a ibneb tnížeti Dmurífému roafágal, abl) ie tvppcitral a
jal; awssak magiítrát (miítítá ípráma) Nangasacký (íeítámal ze samých fřeít'anů) boměbřl
íe ieíftě bofti čaíně o tomto rozkazu cííařffčm, pomolal přebftamenébo Seíuitům k sobě a

žúdal l)o, abp ibneb poflal netolit Seíuitům bo (Ebint), oftatni bo jiných mčít Japanských;
ftalo se tal, i oftatní řábp ndflebomali přítlabu tobo. Mezi JesUity ob prominciálag
Nungasaki pomolanúmi, fteří wssak přece m Sapanu gůftati měli, bnl tale P. San Qř.

Machado (čti Mačado). sJiarogen byl na oftromě Eerceře a ji:; 1an cblapec febmilett')
uftanomil ie na tom, že o Sapanu čaíto slýchať, iafo mieíionář nřtbp jíti; mpfflentp té
íe nifbt) nemabal. S tim iimnflem toftoupil to Sřoimbře w 17. roce íméni \bo tomm-píle
íttva Ješifsowa a r. 1609 mibel, je f_empplňuie nejšáboucněiífí přání jeho: bpl pomolán
bo Sapanu. del)ž tu byl 8 let půfobil, bpl, jal prámě řečeno, 3 Nmrgasakř pomolán;

obi) na oítroro Goto fe obebral. Wurowali bo fice a rabili mu, ho Dmurp abt) ffel,
poněmabš fe rogneíla apráma, že bube bneb iařmile přiítane na Gotozatknut; ale P. Mae
ebabo jal íc mobliti a toftal ob moblitbp 6 tím pemnpm úmpílem, že upoílecbne mpaenm
poíluffnoíti, bpť bt) bo to i šiwot ftáti mělo.

W bubnu 1617 přiftúl na ©otř, a m ítuttu, íotma že na oftt'otv ioítoupil, již

bpl jat a uwčónčn, prámě tbpš rulu poóbmipomal, abp apomibance r.oaljřeffil; mlabt') íebo
. B*
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průmobce, Sleo, boprofil se na ftráži toho, že ho ob pátera neobloučili a je 6 ním íbíleti
íměl šalář i mučebniďou torunu.

Z ©ota obmebli oba gaiatce neiprmé bo Dmnrt). Řbnš fe tam plamili, bola
loB pro protitom') mítr bonucena m příítamu Řanoďém brna oni ftciti a P. Machadowi
bomolili, třeífanům tamněiffím ubíleti fm. fmútofti. Když boli boragili bo Smart), byl
ibneb bo nařčení obmeben a zde zaskťhl P. sBetta ab aleceníione (ob Slianebemftoupení) z

řúbu fm. %rantiíífa, jen; při ffuítotu lidských trolů fe bomníwal, še ibou bo obwéft na
popramifítě. S wclikoU raboftí objímali fe oba mušomé a běfomali BohU fe ílaami m

očícl), že jim popřál útěchu, uběliti si na mgájem ím. ímcitoíti; ob žBožíbo l;nbu ím. DUss
ného až bo poubělí po flamnofti nejím. trojice, kdy mučeni bnli, mohli ěašbobennč me

měgeni mffi fn). íloušiti.
„íDej 23ůl)," pfal P. Machabo z tohoto roěgení Dmurífébo jinému kUčzižábu

fmébo, „abhch z láíft) k němu něco trpěl. Děknji mu; celého frbcesa wssecky milofti, fteré
mi proťaguie, a jež iíem negafloušil. MohU Wúď me mffí prambě uiiftiti, můi milí) pít:
tere, že land) přítomní) staw swůj fe šáhnou ímčtítou nel: outbomenífou bůítoinoítí newhn
měnil. Nikdy iíem nebol tai potěífen, meíel, tal prost wssť starosti a nepořoíe iafo nyní.
W ponbělí po neběli neiím. Irojice byl gročítomán oběma mčgňům ortel fmrti; tři bm),
uiifftoroal P. Machado, že počítá k Uejradosknějssim žiwota swého: ben, tbt) mftoupil bo
towarhssstwa Ježčssowa, ben ímébo uměgeni a ben, fot) mu zwťstowún bnl roaíubef k fmrti
Dba inčši mněonali fi na maáiem sw. zpowčď, mohlili íe litanie le mffem Swatým,a
naftoupili potom G tříšem ro ruiou poílební fmon cbůgi, bopromdgeni jíouce mclťúm mnoša
ítmím libu. thz byl P. *Betrae iefftě k libu piomlnmil, objali íc oba mučebníci iefftě
iebnou a pobali paf flečíee blamt) latu: P. $etra l)(ama pabla prmou ranou, P. Ma:
chaha teprma třetí: fřeítané tai fe iali naříťati, že i pohané bnli pohnutí. Lwa (Beana),
ienš milél)o pátera fméúo aš na popramifftě bopromobil, obmebli gaíe bo žaláře; ftěžomal
si jen, že nebyl iÚneb účaften forum) mučebníďé 6 P. Machaďem.

Si; břímě bnli miofionáři rozťičných řábů protimnébo mínění ftrant) tobo, iaě ln)
fe měli gaóomati-m čas pronúílebomaní, a poněmabš po ímrti biíťupa Sapanílébo, P
išubroífa Gerquiera, r. 1614 tamní círfem na čas ofiřela a niibs nebol, jenž bl) bůraaně
přebepíal, jal íe mffeobecně iebnati má, tož aůítala tato růgnoft m mínění, a iemila fe
ďrzh i me přítomném pronáílebomání. Seíuité bomuímali fe totiž, že mufeií ftábnouti

mefla ga přítomné bouře, potub možná to bohu íe mpramiti a cífaři pomolomati, potub
fe to od ínoiiti B měrou a Bpáíou buffí, imeuomitě ale měli misíionáři jen tajně půío:
biti a o balffí obrácení říffe pracomati, amffaf jiní, abožnou borlimoftí pobábáni iíouce
měli aa to, abl), prámě proto že whblidka jeft na forum: mučebniďou, fmobobně a otetoz
řeuě fe mnftupomalo, tnranu ffuttem ulagomalo, že nemá prawa, zakazowati slowa Bo:
žibo; báglimoít žc jeít to, utiťaiízli miefionúři, a že to bámá poborffení, kdhby íe chtěli
ufrtómati. .

*Boílebnéífíílyo fmóííleni bnli i bma ťněži, P. ?llfone sJiaroarret 3 řábu ím. Doex
minita, a P. íšerbinanb ob fw. Josefa z řábu Qíuguftianům; iteří „l)otoucně po forunč
mučebniďé toužíte něco učinili, _“co, iai Craďset podotd)ká, na sw. mužích nefmíme gator
bomati, co wssak nemáme neiílebomati.“

Sotwa že bylo íínffeti na Nangasaki o fmrti obou umebeníyel)mučebnílů, již ob.
lošili nassi mioíiionáři, přebíemgetí ímé fi fbělimn'e, ímětífi) fmůi ífat, oblelli roucho ře:
bolné, B přátelí) fe roaloučili a fe obebrali bo frálomftmí Dmnrífébo,'a tn přiffebfíe w
ffírém poli zříbili foítelíť z mětmí stromowhch a počali meřejně floušiti mffi fm., slhsseti

fm. zpowěď a ubíleti sw. ímátofti. Netrwalo to bloabo, boli iati a bo žaláře umršeni a
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nato boprameni na oskrow blíže bíamníbo měfta Dmurtj; mnoaí třefťaué, tteři ie z Wan

gafaki bo Dmurt) náííebomali, ubámati fe, ftejuč po forunč mučebuiďé bndjtíce, přeb
foubci, že oba knčze u scbe m Nangasaki přecbomámaíi proti zúkazU cííařífěmu; ate bníi
obmrfftěni.Gtt)t1) but) po uwčzenť fmém byli oba miefiondři G wýsse uwedeným Busem
a tčli) obou mučebnífů P. Machado a P. *Betra ab slleceuíioue na člun naložení a fatane'
ieIi e ním na iebcn ffalm') oítrom; abc kúzali fe ímrti obíougenóm, att) whstoUpili a balí

jim jefítě frútfou lhůta na připrameuou.
Dba mieíionáři pofíeťli, obi) se pomoinIi, Lew pat se obbčlil ponětub ob nich;

oniuo měli za to, že je wiklú u míře a bobúmaíi mu frbce. „Nebojim je ímrti," obmčs
til Lew, „ale jícm nebobeu umříti me fpolcčnoíti mafií; ííuffno ieft, ahojte m9 ptmě bo
nebe wessli, já si to pořídbdm za čest, ieft-Ii že me ímrti más nájlcbomati fxním“ sBo

krútké mobtitbě boti wssichni tři whznúwači (tati, těla jejich paf fpoíu e těmi druhých
bmou mučebnífů bo moře pobreužena. Brzy nato bníi íati batffí brna miíionáři, P. Npoe
Iinarie, tomiíař (iebnateí) žšrantifífúnůro w Japanť, a bominifúu P. tomáš ob ím. DUcha
w Nrimě a to wčzeni Uwrženi; 16—17 obnmatelů Nangasackých, ťteří ie boíub boítili,
ubati se proto jemi přeb foubem a bníi tafe' brat) obmegeni na oftrom Usi 3 míle má;
[cm'y a tam íťati, jem) jejich a bitte bhly ottofl) učiněno a stalkh jejich mffeďt) jim obňattj.

Nhnť nafta! pro fřefťant; ?lrímífé iafíi pofoi, a mnoho paní, fteré fc utetIt) bo

Icíů, že cUost jejich bota m uebegpečeuvítmí, mrátilt) fe opět ke swým robiuóm; mnohé ua
lrzlh manžele ímé pokrhtč ranami, jež odnesli z wttěznébo boje pro erifta, a uctimč Ii,
butt) a ossetťowalh není tuto ráut), metobíce jete, že fmřií w manželích swých ctíti mu:
čebníft). Na opat tomu jiné 6 boteítí je boměběli), jat muší jejich jiš bújui přeb mutami
pobíebíi a neboli) fe pobuouti, abl) jesstě bále žili; e takowými menších), fteří míře ímé je
aptoncměřili: mice Uež 200 takowých mUžů Uznali tudťž hnůj přeftupet a tdIi fc; přebce
to ftdlo mnoho namátjúní uímířiti e nimi paní jejich.

AFMWMWAAl—f. M A,.

Překážky poklidu srdce — pochybnůstky.*)
(Dle Lombez-a. ——Pokračování)

Svědomí bázlivě jest takový stav duše, že bez příčiny i bez té nej
menší příčiny jen z pouhé bázně z prázdné bojácnosti, jen pro ničemnou domněnku
(pochybnůstku)se obává, že něco bylo hříchem (ani všedním)skutečně není.
že jsme něčím milost Boží ztratili a že trváme v stavu hříchu, kdežto předce tomu
tak není. Ano ještě dále se bázlivě svědomí vyvinuje: předhazuje nám hříchy, při
vádí nam důkazy pro to, tyto důkazy zdají se býti jisté, a tudíž zavržení naše
nevyhnutelné.

Z toho všeho již vysvítá, že svědomí bázlivě je chyba, a to veliká. chyba,
že je to nemoc duševní a to velmi nebezpečná,nemoc, ano největší překážka
v životě v pravdě křesťanském, v životě duchovním. To musíte, duše zbožné! po
znati, o tom se musíte přesvědčiti, a nedomýšleti se, že je to něco dobrého, že
je to snad prostředek k dokonalosti (!) jako snad svědomí outlé; to jest (jak již
víte) něco zcela jiného, outlé svědomí je ovšem žádoucné ano obzvlaštní dar Boží,

*) V předešlém článku str. 86 řádek 8. shůry místo snad má,státi hned; řádek 12. má zníti:
Třesoucím se srdcem, slzami — oči duševní dychtivě toužíte po spáse atd.



—118—

který si však ouzkostlivostí nezasloužíte, naopak ouzkostlivostí se o všecko dobré
připravujete.

Outlé svědomí se bojí i v tom nejmenším Boha uraziti, ouzkostlivý ale kře
stan bojí se někam jít neb jen slova promluvit, protože by to snad bylo hříchem;
outlé svědomí hned se ozývá, jakmile křestan jen dost malé nedokonalosti se dopu—
stil (na okamžik se pozapomenuv v modlitbě), toho lituje, zpovídá se a více se ne
trápí; -— ouzkostlivý ale člověk se bojí modliti se, aby snad při'ní nebyl roztržitý,
pozoruje ustavičně, zdali snad se nezapomíná (a právě to předc je samo v sobě roz
tržitostí) opakuje modlitby 2, 3krát, a přec zase se mu zdá, že to neřekl dobře,!anebo
že mu zpovědník nerozuměl; hledá jiného zpovědníka, třetího, čtvrtého atd. a. ta—
kovým způsobem ta ouzkostlivost trápí a mučí duši jako hrozný tyran otroka.

I dobré skutky se jí zdají býti hříchem, a co skutečně již hříchem jest
(vlastně již i chyby, nedokonalosti, slabosti) má za největší zločiny. I ve sv. zpo
vědi, kde i největší hříšníci nevyslovitelné požívají útěchy a blaženosti, nalezá ouz
kostlivá duše jen trápení ano nesnesitelné muky; nejista a pochybujíc bojí se, aby
hříchy nezmenšila aneb zas nezvětšila (co ovšem také nesmí činit, an jen z toho
co jsme opravdu hřešilí máme se zpovídati), aby sebe neb zpovědníka nešálila, by
nějakou okolnost nevynechala, která vlastně snad ani do zpovědi nepatří, ale kterou
jí ouzkostlivost nejčernějšími barvami maluje .. . a tak se třesouc bude zpovídati,
a když již vše vykonáno, zase má co napraviti, ano když jí kněz již uděluje roz
hřešení, bude se ho báti, že ho nezasluhuje, že je to svatokrádež, a tak místo
pokoje ještě většího nepokoje ze zpovědi nabývá.

Takto používá tento ukrutný nepřítel, ouzkostlivost, všecko jen ku trápení
duše, i pobožnosti i sv. přijímání, kteréž ji vlastně má posvěcovati. Její vroucí
touhu totiž po dokonalosti i v té nejmenší věci, kteráž by duši vlastně jen těšiti
měla, přetvořuje ouzkostlivost v hrozný strach, by se něco nezanedbalo a ty malé
chyby, jež s bázní tou nevyhnutelně jsou spojeny, nevidí co slabosti a chyby (za
které v tom stavu ouzkostlivostí vlastně ani nemůže, nebot jsou mimovolné, nepo
cházejí z její vůle) nýbrž co hroznou nedbalost a co následky trestuhodně vlažnosti
a lhostejnosti ve věcech spasení, co trest Boží.

Nyní snad již každý nahlídne, že nejen ouzkostlivost není nic dobrého, žá
doucího, spasitelného, nýbrž že je to nemoc, smrtelná nemoc duše a že musí z ní
býti vyhojena.

Avšak ještě více to vysvítá ze smutných následků ouzkostlivostí: Udr
žujíc se pro malicherné pochybnůstky ustavičně v bázní, v strachu a zádumčivosti
navykneš si v hříchupozorovati svízel vlastní a' ne urážku Boží; poznenáhla —
věda snad ze sv. zpovědi, že nemáš by't ouzkostlivý — spleteš si pochybnůstku (ja
lové domnění) s pochybností (skutečnou, podstatnou bázní pro pravdivou příčinu),
budeš jednati v pochybnosti, v kteréž jak víš jednati nemáš dokud se nedozvíš ji
stoty, a vydáš se v nebezpečí hříchu těšíc se tím, že je to „jen ouzkostlivost“ [ku
př. je půst 4 suchých dnů v sobotu, kde dovoleno masa požívati, nevšak spolu ryb;
maje těchto chceš i z nich jísti, ač se bojíš, ale zacházeje ustavičně s ouzkostlivostí
řekneš snad, „i je to beztoho jen pouhá bázeň“ a budeš snad jísti obé, co dovolené
není —, ejhle následek ouzkostlivosti]; dále takovým způsobem se'stane, že usta—
vičně pamatujíc na hříchy smrtelné na ně navýkneš, nebudeš se jich hroziti, jak
to ovšem náleží, upadneš bez odolání do nich, zůstaneš v nich bez hryzení svědomí,
nebudeš jich také dokonale litovati; konečně — snad nejsmutnější následek ouz—
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kostlivosti ——upadneš do jiné chyby, nebudeš si nic dělati z hříchů všedních,
chlácholíc svědomí „vždyť to není žádný smrtelný hřích!“

To hle jsou následky tvé domnělé outlosti svědomí, věru jsou to veliké
chyby. Vidím, že je sám uznáváš, příteli! čtenáři!, a proto se tážeš: co tedy
dě lati ? —-7

Otázka 2. Jak se dá ouzkostlivost zhojiti?
Odpověd. K vyhojení z této smrtelně nemoce duševní je především zapotřebí

. trpělivosti a to velké trpělivosti; tak velká nemoc se “tak snadno neod
straní, ani za týden, ani za měsíc, snad ani za rok nebudeš zcela vyhojen. Ostatně
si urychlíš uzdravení své (jak to i u tělesně nemocných bývá) svědomitým a be
dlivým zachováním předpisů duchovního lékařství; a tyto jsou:

]. Musíš míti zkušenéholékaře duševního, zpovědníka; nedomnívej se,
že bys bez něho, svým vlastním vedením se mohl uzdraviti. Tomuto zpovědníku
pak ve všem musíš býti poslušen, jako tělesně nemocný se oddává v poslušnosti
lékaři, tak že i život i smrt do rukou jeho (po Bohu) skládá. A že nejvíce duší
bývá znepokojováno pro život předešlý, po zpovědi vykonané, je všem, kdož pokoje
svatého nabýti si žádají a životní (jenerální) zpověď ještě nevykonali, nevyhnutelně
zapotřebí tuto vykonati po dobré přípravě . . . . ., ale tiše, mírně, pokojně, klidně,

xbeze strachu, s důvěrou ale svědomitě.
Mnohý křestan již vykonal jenerální zpověď 3 nicméně se ustavičně znepo

kojuje, chce ji opět a opět vykonati a tím více se v ouzkostlivost zaplete, pakli mu

toho zpovědník nedovolí, k čemuž on má svou příčinu. Tu hledá jiného zpověd—

myslí to zamlčení že není hřích, ovšem není, ale pro tebe je to nebezpečný pře
stupek příkazů lékařských), zase mu napadne, že zamlčel něco,c chce tedy po třetí
ji konati atd.

Všem těm a podobným budiž následující řečeno:
Co se týká předešlých zpovědí, musí každý sám věděti,vjakém

úmyslu je konal; neví-li to posouditi, at klidně v životní zpovědi vyjádří své o
bávání, že by ta neb ona zpověď, tenkráte . . . . atd. byla neplatna bývala . . . . a
pomocí zpovědníka svého zopakuje své zpovědi v doživotní zpovědi — kteroužto je
nerální zpověď, jak již pravcno, pravidelně každý křestan by měl vykonati, i
kdyby vždy a všude se byl dobře zpovídal.

Pakli jsi ale jednou jenerální zpověď vykonal, a jak doufáš dobře vykonal,
s dobrým úmyslem a chtěl jsi skutečně všecko vyjeviti, co ti svědomí kázalo, pak
se více neobávej a nechtěj tu životní zpověď zase znova konati. Nebo, kdybys i
skutečně byl něco zapoměl, nic to nevadí úplnosti sv. zpovědi životní; nebot jeli
to něco nepatrného, nemusí to vlastně ani řečeno býti, jeli to ale něco velkého, ne
zamlčel jsi to zúmyslně nýbrž jsi jen zapoměl (co je něco zcela jiného), chtěls
to však říci a byl bys to zajisté i řekl kdyby ti to bylo napadlo. Tudíž byl ten
zapomenutý hřích zahrnut v tvé zpovědi životní a spolu odpuštěn . . . . tím více
pakli jsi se vždy dobře zpovídal, pak byly všecky hříchy tvé již tenkráte zcela od
puštěny a nemusel bys vlastně ani životní zpověď konati. Nanejvýš můžeš v bu
doucí zpovědí (obyčejné) přidati, že jsi v životní zpovědí něco zapomněl a přál bys
sobě to vyjeviti.

Dejme nyní tomu, že by ti zpovědník ani toho nedovolil pak můžeš
zcela pokojně a bez toho nejmenšího strachu se s tím spokojiti. Nebo tys chtěl
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ještě to, co se tobě potřebným zdálo, říci, zpovědník však nedovolujíc to pro jistou
příčinu běře takto všecku zodpovědnost před Bohem za tebe na sebe samého, tak
že kdyby i on třeba chyběl, ty zajisté chybovati nebudeš a nemůžeš, poslouchaje
ho zcela a ve všem. _ _

2. Proto se má zvoliti zpovědník učený a spolu zbožný: nesmírné štěstí
pro duši, pakli takového nalezla! Ale i zcela obyčejný kněz a zpovědník i kdyby
snad nějakou chybu na sobě měl — je předce jen kněz a náměstek Boží, a máš
se mu ve všem odevzdati, co ti ve zpovědi káže. Za jedno tomu as tak nebude co
pravíš o chybách jeho a jen v myšlení svěm to zvětšuješ ze strachu, aby tě na
bludné cestě nenechal; a za druhé i kdyby skutečně nebyl tak zbožný, jak si ho
přeješ anebo tak horlivý, anebo tak učený —-máli jen dobrou vůli ti pomoci
může tě s pomocíBoží daleko vésti v dokonalosti, i tam, kam si sám ani
netroufá. —

Namítáš ještě, že zpovědník nemůže vidět ani slyšet co ti svědomí před
hazuje, že tě nezná dobře, že ti nerozumí atd. Divne mi, že nepravíš, proč Pán
Bůh raději vševědoucího ho neučinil! A myslíš, duše ouzkostlivá, že sama
sebe znáš? Ba nikoliv! ty jsi příliš blízká svému vlaStnímu svědomí, zpovědník
ale tvůj, ten je v pravé vzdálenosti, v které tě dobře posouditi dovede.

,Tak tedy jedinký prostředek k uzdravení je poslušnost k zpovědníku:
ta ale musí býti pevná, stálá, dokonalá, plná důvěry a neskonalé odevzdanosti do
vůle Boží. Musíš být přesvědčena, že (pakli jen sama všeck 0 na sebe žaluješ ani
to nejmenší nezatajujíc, pakli srdce své mu zcela a zúplna výjevuješ) že tě do
konale zná, že ví chyby a nedokonalosti tvé, a že s úplnou jistotou vzhledem na
tebe ve zpovědi soudí a?co ti jednou řekne, dle toho se řiď, a pak již sám v zná—
mých již případnostech sud a jednej, abys neobtěžoval ho zase starými pochybnůst
kami, abys mu ulevil těžkou s tebou práci, abys mu nekradl tak drahého času,
kterýž snad jiným kajicníkům musí věnovati aneb jiným potřebným pracím. Ne—
vidíš—li, že 10, 20, potřebnějších čeká od něho almužny, aty je zbytečně o ni připra
vuješ? Chceš opět a opět slyšeti, co ti již desetkrát pravil, a ještě na tom nepře—
stáváš! je to snad poslušnost? můžeš se pak diviti, že to v nemoci tvé jde hůře
a hůř? —

„Ale — tážeš se — jak si mám předce počíti, bych bez chyby jednal?
Zachovejž toto: 1. Zmuž se, nabývej v modlitbě zmužilosti a síly; 2. hled

se jen Bohu zalíbiti a nenáviděti všecko co se mu nelíbí a proto že se mu to
nelíbí; 3. osvědčuj před'jeho sv. obličejem v častějších modlitbách, rozjímánícb a
důvěrných s Otcem nebeským rozmluvách, že již pro všecko na světě nechceš zúmy
slně hřešiti, ani všedním hříchem Boha uraziti; 4. při každé příležitosti toto osvěd
čení spasitelně skutky dokazuj a varuj se i těch tobě známých hříchů všedních.

Pravím, tobě dobře známých a obyčejných; nebot ve věcech hříchu všed
ního nesmíme se až k pomatení zdržovati a znepokojovati, toto pomatení a znepo
kojování by nám snad více škodilo (an pak s nechutí a zádumčivě všecko odbý
váme) nežli hřích všední, kterého jsme se snad docela z nepozornosti dopustili (ku
př. okamžitá roztržitost v modlitbě, nepozorné vyslovení slova Božího atd.) Stačí,
pakli jen úmyslně ani všedně nehřešíme; toto předsevzetí musí však býti opra
vdové, upřímné a pevné, ji/nak bychom se nesměli těšiti, jako se těšiti může, kdo
to předsevzetí skutečně míní, ze slov sv. Liguory, že se při pochybnůstkách ne
smíme ani zdržovati, ale zmužile a rozhodněmáme souditi: já jsem tím uehře
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šil ani všedně ne; ano praví, že kdyby se i pochybnost smrtelného hříchu duši
nahodile, může (ovšem jen ten, opakuji, kdo svrchu zmíněné předsevzetí skutečně
míní) směle říci, že nehřešil, leč by to zcela patrno bylo, tak že by mohl na to
přísáhati.

Dobře je zvlášť před spaním takový protest či odpor osvědčovati proti
všemu, co by v moci hříšného v myšlenkách neb v jednání mohlo se
nebo diti; tak též v čas pokušení, při vykročení z domu atd. Jak mnoho sta
rostí bychom si ušetřili, kdybychom takovým spůsobem (ovšem opravdově) proti
všem hříchům i všedním se ohražovali! jak málo pochybností by nás trápilo a
soužilo!s jakou radostí bychom pak Bohu sloužili, v cnostechprospívali
a Spasení si ujistili, kteréžto spasení právě ty ukrutně pochybnůstky v největší ne
bezpečenství uvozují!

I sv. František Saleský vás povzbuzuje, ouzkostlivé duše! abyste se všed
ních hříchů tak přílišně a nemírně nebály, proto že se člověk bez zvláštní milosti
Boží všech chyb a nedokonalostí docela nedovede uchovati a ta přílišná bázeň by
vás jen zdržela na cestách dokonalosti, po kterých chcete kráčeti. Cestující do da
leké vlasti (a vlast naše nebeská je věru daleká) nesmí každínký kroěejipočítati a
báti se, aby snad o kamínek neurazil nohy své anebo aby na cestě prach nevzbouřil,
nesmí na rozcestí celé dni se zdržeti, a ouzkostlívě přemýšleti, zdali v pravo neb
v levo nebo přímo má kráčeti . . . .

Kam by tu přišel!? musí zmužile kráčeti, široké kročeje dělati, kdyby i
sám tam nějaký prášek pozdvihl nebo trochu o kamínek se urazil, a slyšíli (od
zpovědníkaneb kazatele) nebo víli již ze zkušenosti, kudy a jak má kráčeti,
musí zmužile a beze strachu tou cestou, nesmí přemýšleti, zdali snad předce ne—
bloudí, musí se těšiti, vždyt tak ukazuje cestník, to jest _kněza zpovědník
můj! — —

Musíme tudíž bázeň svou před hříchem všedním v tomto směru mírniti,
při tom však pevně odhodláni býti, ani jedinkého hříchu dobrovolněse ne
dopouštěti. Tak čiňte všickni, a tím nejlíp vypudíte ze svého strápeného srdce trápiče
ukrutného; a byste to tím Spíše učinili, dovolte, at vám ho zcela odhalím a vám
ještě hlouběji do srdce sáhnu, až v budoucím čísle!

JWVWWVVVVWM

/ Odpustky,
které papež Pius IX. uděluje

všem věřícím, jež mají od J. Svatosti aneb od někoho k tomu splnomocněného svě
cené růžence, kříže, kruciňxe, sošky, penízky ci medailky, a k tomu přiměřené pře
depsané dobré skutky konají.

Původ těchtoodpustků. Obyčej římskýchpapežů,světiti věci zlaté,
stříbrné a i z jiných kovů zhotovené a je věřícím rozdávati, jest prastarý a odtud
pochází to rozdávání křížů, kruciíixů, růženců, medailků atp. Avšak s odp uistky
řečené věci se nesvětily, pokládá se za jisto, před 16. stoletím. Teprv při znovu—
stavění patriarchálního chrámu Lateránského za papeže Sixta V., ai na jiných
místech nálezlo se mnoho zlatých inedailků, na kterých sv. kříž a obrazy se zna—
mením kříže byly raženy. Tyto dal papež rozdati a udělil všem, kteří tyto me—
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dailky budou nositi a jistě v tom úmyslu uložené dobré skutky konati, mnohé od
pustky, jak to vysvítá z jeho papež. psaní„ Laudemus _m'ros“od 1. pros. 1587. Od
tohoto času udělují odpustky papeži nejen na medailky, nýbrž ikorunky,*) růžence,
kříže a kruciíixe atp., které oni světili, jsouce vedeni myšlenkou, že věřící užívá
ním takových posvátných věcí se povzbudí k živé víře, ku klanění se Bohu a
k uctění Panny Marie a ostatních svatých. Každý papež potvrzuje hned po svém
zvolení všechny odpustky, které jeho předchůdcové udělovali; podobně to učinil i
sv. Otec Pius IX., prohlednul dřívější odpustky a je nejen stvrdil, nýbrži rozmnožil,
dekretem posv. kongregace odpustků od 14. května 1855.

Aby ale věřící účastní se stali odpustků nížeji uvedených, kterými sv. Otec

svým apošt. požehnáním růžence, medailky atd. obdařuje, třeba, aby následujícípodmínky se vyplnily:
a) Ty svěcené věci musí při sobě nositi, aneb ve svém obydlí chovati.
6) Jsou zavázáni, předepsané modlitby co podmínku získání odpustků vy—

konati a při tom onu svěcenou věc při sobě míti, aneb majíli ji ve svém obydlí
uschovanou, před ní nábožně ty modlitby vykonati.

0) Dále nařizuje sv. Otec, že obrazy (jež mají byti s odpustky posvěceny)
nesmí býti ani kreslené ani malované, kříže, sošky a medailky nesmí býti cínové
neb olověné aneb z látky, která se lehce rozdrobí a otře; ze železa však mohou
býti, ačkoli až dosud i takové nebyly dovoleny.

d) Obrazy musí konečně takové svaté představovati, které od církve slavně
za takové byli vyhlášeni, aneb v martyrologiu římském se nacházejí.

e) Jeho Svatost papež Pius IX. ustanovil též, aby v rozdávání řečených
svěc. věcí šetřilo se určení papeže Alexandra VII. od 6. února 1657, že totiž ony
odpustky se svěcenými věcmi spojené platí toliko pro toho, proxkoho se světily,
aneb komu ponejprv dány byly; že kdo jednou onu svěcenou věc ztratil, nemůže ji
jiném dle své libosti nahraditi; že se nemohou jiným půjčiti v úmyslu, aby rovněž
byli účastni těch odpustků, jelikož pak svěcená věc úplně ztrácí odpustky i pro
toho, který ji dřívě měl.

f) Konečně nesmí se ony svěcené věci prodávati (podle ustanovení posv.
shromáždění odpustků a sv. ostatků od 5. června 1721), protože tím způsobem rov
něž všechny odpustky ztrácejí.**)

Toto když se zachová, může každý, kdo řešené některé posvěcené věci má
a dobré skutky v tom úmyslu vykoná, následující odpustky získati:

1. Kdo aspoň jednou v týdni se modlí korunku Páně, aneb blahosl.
P. Marie aneb trojnásobný růženec s 15, neb jednoduchý s 5 desátky, aneb hodinky
kněžské aneb P. Marie neb za mrtvé, aneb sedmero žalmů kajících, neb stupňových,
aneb kdo v obyčeji má, v křesťanském náboženství vyučovati, aneb vězně a nemocné
navštěvovati, chudým ku pomoci přispívati, mši sv. obcovati aneb, jeli kněz, ji sloužiti,

*) Koruna Páně (Corona Domini) byla zavedena na vnuknutí Boží od blali. Michalaz
Florencie, řeholníkn kamaldulenského. On se ji modlil každodenně až do své smrti 11.1ednn
1522. Obyčejně se jmenuje koruna Páně, protože se modlí k uctění Ježíše Krista a pozů
stává. z 33 otčenášů na památku 33 let, které J. K. zde na světě žil. Připojuje se 5 tcro
zdravas k uctění jeho pěti ran, a sice před každým 10 tým otčenášem, pak před a po po

, sledních 3 otčenáších. Ku konci se modlí „věřím Boha“ k poctě sv. apoštolů.
“) Proto se také v Rajhradě žádné věci dřív nesvětí, až když si je někdo napřed objedná či

zakoupí, & takto 'jeho jsou.
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získá, když opravdu kajícně se vyzpovídá knězi k tomu zřízenému a pak nejsvě
tější Svátost příjme (na dne doleji uvedené) a se zbožně modlí za vyhlazení ka—
eířstva a rozkolu ve víře, za rozšíření katolické církve, za pokoj a svornost kře
stanských knížat a za potřeby sv. církve, získá plnomocné odpustky v ná
sledující dne: vánoce, sv. 3 králů, velikonoc, nanebevstoupení Páně, letnic (sv.
Dušní svátky), nejsv. Trojice, Božího Těla; na slavnost početí, narození, zvěstování,
očištování (hromnic) a nanebevzetí Panny Marie; na svátky sv. Jana Křtitele, sv.
apoštolů Petra a Pavla a Ondřeje, Jakoba, Jana, Tomáše, Filipa a Jakoba, Barto
loměje, Matouše, Šimona a Judy, Matěje, pak sv. Josefa pěstouna Páně, všech
Svatých. _

2. Kdo tytéž dobré skutky vykoná na ostatní svátky Páně a blah. Panny
Marie, získá na každý den odpustky 7 leta 7 kvadragen, jakož i každou

neděli a svátek pokaždé odpustek 5 let a 5 kvadragen a na všechny ostatní dnev roce odp. 100 dní pod stejnými podmínkami.
3. Kdo má v obyčeji aspoň jednou v týhodni se modliti růženec, aneb

církev. hodinky, neb blah. Bohorodičky, aneb za zemřelé, aneb nešpory aspoň s jed—
ním nokturnem a chválr—pění(laudes), aneb 7 žalmů kajících s litanií a modlitbami
k tomu patřícími, získá pokaždé odpustky 100 dní.

4. Kdo v hodině smrti svou duši Bohu odporuěnje a (podle ustanovení Be
nedikta XIV. v bule Pia Mater od 5. dubna 1747) hotov jest, příjmouti smrt z ru
kou Hospodinových s odevzdanou myslí a opravdu kajícně sv. zpověd vykoná a nejsv.
svátost příjme, aneb když to možno není, aspoň v srdci kajícně vzývá nejsvětější
jmeno Ježíš, kdyžto ústy nemůže, získá pln om. odpustky.

5. Kdo před sloužením mše sv. aneb před sv. přijímáním, aneb před modle
ním-se kněžských hodinek aneb hodinek Panny Marie nějakou přípravnou modlitbu
vykoná,získá pokaždé odpustky 50 dní.

6. Kdo vězně aneb nemocné v nemocnici navštíví a jim jakýmkoli dobrým
skutkem nápomocen je, aneb v kostele křesťanské cvičení drží aneb třeba doma
svým dítkám, příbuzným a čeledínům, získá vždy odpustky 200 dní.

7. Kdo při zvonění kteréhokoli kostela ráno, neb v poledne, neb večer oby—
čejnou modlitbu „Anděl Páně“, aneb když to neumí „Otče náš“ a „“Zdrávas
modlí, aneb při zvonění umíráčkem v první hodině noci žalm „Z hlubokosti volám“
(De profwndz's), aneb když to neumí „Otče náš“ a „Zdrávas“ se modlí za zemřelé,
získá odpustky 100 dní.

8. Kdo v pátek zbožně myslí na utrpení Páně a 3krát „Otče náš“ a „Zdrá-_
vas“ se modlí, získá odpustky 100 dní.

9. Kdo opravdu skroušeně své svědomí o hříších zpytuje s pevným před
sevzetím více nehřešiti, a zbožně 3krát „Otče náš“ a „Zdrávas“ ke cti nejsv. Tro
jice aneb 5krát „Otče náš“ a „Zdrávas“ ke cti 5 ran Krista Pána se modlí, získá
odpustky 100 dní.

10. Kdo zbožně se _modlí za věřící, kteří v boji smrtelném se nacházejí,
aneb za ně „Otče nás“, a „Zdrávas“ se modlí, získá odpustky 100 dní.

_— Všechny tyto odpustky mohou i duším v očistci přivlastněny býti.
Ejhle, jaká hojnost duchovních milostí takřka na každý dobrý skutek, mimo

to, že na ty samé dobré skutky mohou oudové bratrstev ještějiných odpustků ou
častni býti, které jim co údům bratrstev jsou uděleny. Tu .se zajisté táže každý,
kdo mimo“ sv. Otce má tu plnomoc posvátné věci 5 těmitéž milostmi světiti, an
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není každému možno do Říma putovati? Tuto moc udělil sv. Otec vícero hodno
stářům církevním a ve prospěch věřících do Rajhradu se hlásících jest prostřednicx
tvím apoštolského vyslance u cís. dvoru Rakouského J. Ex. nejdůst. arcib. M. Fai-'
cínem-hototéž plnomocenstvíuděleno opatu kláštera Rajhradského, vele
důstojf Gunth-oru, od něhož si každý posvěcení růženců, medailok, křížů, soch
svatých atd. vyžádati může, aby tím více byl pobídnut k dobrým skutkům a staré
ovoce mu přinášely. MW

Spolkový Kalendář.
Duben,

měsíc radostných Velikonoc.
Nachúzťme fe w neitaboftněífíf, neiílamněifíí bohě cítfewní, m čaíe welikoxtúčo

ním. Stťed této poímůtné bohh ie thhoben melifonoční, jenž nám hídíá mocnhm
híaíem: .Hle, mftalt ieít nhnf Rriftus Wm“ a raboítné QIIIcIuia,t. i. chmaíte Hospodina,
se nftamičně oghmú m chrámu sBáně i w příhhtcích zbožných kťeskanů. Ano! Wstalt ieft
Rriftue %n z hrobu — a mh mítaíi ze fmrti měčné k šimotu roččnémn, ienš nám ímrtí
?Báně bh! otemřen; \oítalť ieft Krřstuď sBain (: ob té bohh mífcďo fráči ze fmrti k žiwotu,
z temnofti ! fmětlu, ze zemťbo nebe. *Broto iefti thben meíifonoční slawnosti wťče
něh'o šimota; proto je wsse plno fmčtta, šimota, raboíti a btašenofti!

Dítamuíe se paf m neběIi meIitonoční: Wzkťisseni ŠIšúně— prúgbnh hrob.
W honběll : Zjeweni fe Púnč bmčma nčebnítům blíž (Simone.
W outerh: mn'em apofftolům (po prmé) be; fm. Tomússe, jimi Dn přináífí po:

foi. 21110ien Kristuš přináfff pramh pofoj, to je blaho a utěfíeni ono, jež zúleži hIamnč
m bohrém ímčbomf a n) oímoboaení ob moci hříchu.

“Btoto se hneb o naroacni jeho taboftnč moíalo: „Maličký natobit fe nám — a
nagmáno hube ímeno jeho — kniže poloh." (Sí. 9, 6). KristUš bámá toho šábou:
cího pofoie, 1an fám hrami: „íBofoi gůítamníi mám, potoi můj bámám mám, na jafo
swčt bámá, id bámám mám“ (San 16, 33) proto se wssťmprámem noghmá potoi
Božský, neboť je z Boha, není z tohoto ímřta, není obíub, ale o hůrh, ob iBoha, jenž
se meImi r&b to $iímě ím. naahmá SBůh pofoie.

Z talenbáře bnů bubnomhch stůjž toliko tentofrút opomenutí, že
10. a 11. připabá inhileiní ítamnoít ím. Dtce “Bin IX., celá círfem [: rabuie,

mgbámá bohrotimému iBohu bíth a přináffí blahopřání a bdí-fr) otci Eřcíťanítma. SUad
bh negůftaíh bítfh žBošífého Grote sMně pogabu, to nám ani nepřipabó na mhíl, ale bus
bon ieftli tbh, toš prómč thto bma bni th neitepfíi búrth “Diu IX. měnomati, totiž mřeIou
moinlbu mhpíněnl wssech swatých přání ieho.

18. Slawlwst ochranh fm. Sofefa. Postawme íehe, sw. círfcrn a mífe ímé milé
pob jeho mocnou ochranu!

25. Neděťe peri se fíeíti přeb fíamnoítí neifm. Srdee Ježissowae Zaswět
ii ' patřičně.

26. Slaonst Wannh Marie „bohré tabh".
30. Sw. Rateřinh, Gienffé, fbh mohou pInomocné obpuftlh zťskatiwssichni

rozssiťowatelébratrstwa Grote $ánř, mího. Swritosti a apofftolátu. Sat fráíná fe to
naíthtta pťiležitost, hobně fc připramiti : naítámaiící mdiomé božnoíti!
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Sv. Otec Pius IX.
V Sinigaglie, městě v papežském pomezí ležícím, narodil se 13. května

léta 1792 hrabě Jan Maria Mastai Feretti. Ve mládí svém bylt mnohými nemocemi
stíhán. Chtěv vstoupiti do služby vojenské, nebyl přijat pro chorobu svou. Odebrav
se na pouť: do Loretto byl tam všech svých neduhů sproštěn; načež vstoupil do
kněžského stavu. Léta 1819. 10. dubna byl na kněze posvěcen, načež 11. dubna
prvotiny slavil. Ve krátkém čase stal se kanovníkem v Římě. Byv kardinalu Mu
zimu, jenž do Chili v Americe poslán jest, co pomocník přidělen, vyznačil se u
svém postavení výbornou znalostí a správností. Navrativ se do Říma vyznamenal
se výtečným vedením několika chorobinců a jiných blahočinných ústavů. Léta 1827
stal se arcibiskupem ve Spoletě. Léta 1840, 14. prosince byl od Řehoře XVI. za
kardinala prohlášen, při čemž zároveň stal se biskupem v Imole. Po úmrtí Řehoře
XVI. byl 16. června 1846 vyvolen za papeže, 21. června ve slavnost svatého Aloisia
korunován. Jmeno si zvolil „Pius“. Jest on muž apoštolský, zbožný, laskavý, svatý.
Od prvopočátku neměl na růžích ustláno. Léta 1848 musel z Říma uteci, kdežto
pak revolucionářská spřež bezbožné řádila. Teprv 12. dubna 1850 navrátil se Pius
IX. do Říma. Léta 1859 oloupen jest od krále italského o své země, a až doposud
hledí nepřátelé připraviti jej 0 Řím, ano hledají též bezživotí jeho. Na něm vypl
ňuje se proroctví vztahující se na něho: Crux.de cruce, kříž ze kříže! Jakých připravují
mu strastí nepřátelé církve katolické a svaté víry Kristovy, hlásajíce neznabožství a
rozšiřujíce všeliké zlořády. Pius neohroženě hlásá věčné pravdy, vyvracuje a zatra
cuje lživé náhledy nepřátel. Stojít on nezvratné na skále, „jižto nikdo, ani brány
pekelné nepřemohoul“ Pod záštitou nejblahoslavenější Bohorodičky Panny Marie,
jejímžto vroucným jest ctitelem, jejížto nepoškvrněné početí, veždy v církvi za
pravdu držané, za článek svaté víry prohlásil 8. prosince l. 1854, neleká se svatý
Otec žádných nepřátel, alebrž s důvěrou očekává slavné vítězství církve katolické,
jehož-že se dožije, mnohdykráte již byl vyslovil. Již častěji bylo do světa vytru
bováno úmrtí svatého Otce. A hle! Pius IX., tentýž jenž u mládí svém tak slabý
a útlý byl a tak chatrného požíval zdraví, tentýž, ku radosti všech věřících těší se
z vysokého stáří 77 let.

V sobotu 10. dubna tohoto léta bude tomu 50 let, co svatý Otec byl na
kněze posvěcen, a 11. dubna připadají jeho druhotiny kněžské.

Když v některé farnosti stařičký duchovní správce slaví své druhotiny,
jaké tu dějí se přípravy! Příbuzní a přátelé přicházejí, aby svá blahopřání před—
nesli. Mnohý vzácný dar bývá obětován kmetu knězi na úpomínku půlstaletého
účinkování jeho. S křížovou berlou v ruce ubírá se pak oděn ve skvostné roucho
mešní do chrámu Páně skvostné ozdobeného. Mládež jej vítá, muži a ženy jásají
a plesají, mnozí radostí prolévají slzy, z útrob všech přítomných srdcí vysýlány
vroucně modlitby k Bohu Otci nebeskému, aby jim dlouho ještě zachovati ráčil
jejich duchovního otce, kmeta kněze! Bývá to v pravdě krásná slavnost.

Letos však slaví své druhotiny kněžské duchovní správce všech věřících
na celém světě, hlava církve římsko-katolické, nástupce svatého Petra, náměstek
Krista Ježíše, svatý Otec Pius IX.! Po celém světě katolickém konají se všemožné
přípravy k důstojnému oslavení onoho památného dne. Činí se sbírky peněžité, an
svatý Otec jsa oloupen o své země a musí vydržovati četné vojsko ve mnohých ne—
znázích se nachází; připravují se skvostné, drahocenné dary, sbírají se podpisy ku
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adresám, kteréžto obsahujíce vřelá blahopřání a prosby o papežské požehnání od
vyslaných deputací svatému Otci v onen slavný den podány budou. Nuže, jaký
dárek podáš ty, žáěku Školy Božského Srdce Páně svatému Otci k jeho. druhotinám?
Bud jsi již něco obětoval, aneb nic, bud tomu tak neb onak, víš-li co? Svatý Otec
Pius IX. promluvil ke shromážděným cizincům v Římě dne 22. února tohoto léta
mezi jiným také tato slova: „Musím Vám říci, že každodenně k Bohu se modlím
za ty, kdo se za mne modlí. Ját se modlím za ty, kdo mne podporují a všelikým
spůsobem ku pomoci mně přispívají.“ \ Víš-li již, 00 činiti? Modli se v onen pa
mátný den 11. dubna, v onu neděli, kdy bude čteno evandělium o dobrém pastýři,
modli se horlivě za papeže Pia IX., jenž již 23 let církev svatou řídí, aby Bůh
Otec nebeský dlouho ještě při stálém zdraví jej zachovati a jemu popříti ráčil té
milosti: dočekati se skvělého vítězství církve římsko-katolické, aby budoucí sněm
všeobecný toho docílil, co Kristus Ježíš přislíbil: „Bude jeden ověinec a
jeden pastýř!“

Zprávy.
Pilipldorf. Došly nás zprávy o následujících uzdraveních: Jistá paní

7. Fuldy, která na ubývání mízy páteřnice po několik let již trpěla, a které
lékaři ji léčící vši naději na uzdravení odřekli, obrátila se s velikou důvěrou k
Panně Marii a vykonala 9denní pobožnost. Ku podivu všem, kteří ji znali, na
lezla uzdravení. — Jiná ženská vyžádala si odvlp. Storcha kousek plátna z mi
lostného místo, protože měla bolavý prst, který se jí naproti vší lékařské pomoci
zahojiti nechtěl. Konala pobožnost k Panně Marii a s velkou důvěrou přiložila
plátno na bolavý prst, a — druhý den uzřela jej již zahojený. — Jistý duchovní
blízko Baltického moře měl u sebe svou matku. Tato se pomátla na rozumu a ší
lenost její vzrostla až ke vzteklosti, tak že musela býti odvežena do blázince. Dobrý
syn neobtěžoval si, podniknouti dalekou cestu do Filipsdorfu a vykonal zde 9denní po
božnost. A hle! Za 14 dní po jeho návratu z pouti Filipsdorfské přišla z blá
zince domů jeho matka úplně zdráva. — Mocnýt jest Bůh ve svých Svatých.

Bratrstvo sv. Michala. ve Vídni odbývalo7. března valnou svou
schůzi. Přítomni byli vysocí hodnostáři církevní (J. Exel. apoštol. nuntius monsg.
Falcz'nellz',J. Em. kardinal Rauscher a kardinál Schwarzenberg, J. Exel. kníže-ar
cibiskupové Olomoucký a Solnohradský, kníže-biskupové Sekavský a Brixenský, bi—
skupové Linecký, sv. Hypolitský atd.) a mnoho jak světského tak řeholního ducho
venstva, pak mnozí údové veleslavných rodů šlechtických (J. Excl. Lev Bedř. Thun,
J. Excl. lantkrabě Fůrstenberg, hrabata Ledóchovský, Waldendmf, Apponyz', atd.
atd.), a hojný počet jak šlechticů tak měšťanů, pánů a paní. Předseda bratrstva,
baron Stillfried zahájil o půl sedmé hodině večer schůzi přečítaje přípis sv. Otce
bratrstva Vídenskému podaný 20. ledna 1869. Zpravodaj, J. Exel. lantkrabě Jos.
Fz'i/l'stenberg, podal tu potěšitelnou zprávu, že v minulém roce (1868) počet oudů o
1222 se rozmnožil a, co jindy příspěvky peněžité 6, nejvíce 8 tisíc zl. činily, v po
sledním roce více než 100 tisíc obnášely! Řečnili ve známé své důkladnosti a vý
mluvnosti zejmena J. Em. kardinál Rauscher, J. Exel. hrabě Lev B. Thun, a dů
stojný p. Dr. Greater, a shromáždění toto dosvědčilo takto skutkem i, slovem, že
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Vídeň nicméně čítá ještě mnoho srdcí katolických, sv. stolici zcela oddaných. Ve

spolek se potěšili, povzbudili a světu zlému — sice (jak říkají) pohoršení alei
krásný příklad dali. ——I my se z oné schůze radujeme, avšak toužebně toho že
lati musíme, aby se zařídila i v naší vlasti kdekoliv (vždyt máme Velehrad, Prahu,
Kroměříž atd.) podobné valné shromáždění na jednoho ale všech katolických spolků,

jak Se dělo již několikrát v Innomostí. Což jsou Čechomoravané tak nekatoličtí
aneb na mysle tak tupí, že by nebyli ani sch0pni valné takové schůze? A dejme
tomu, že mají všechny tyto vady, nuže tož pomůžeme jim právě tímto prostředkem,
který za dnů našich za nejvhodnější se pokládá, probuditi 'polokatolíky z jejich ne
tečnosti a celému smýšlení katolickému nové živosti a horlivosti dodati. Co jedno
mu národu jest prospěšno, to nemůže býti škodlivo jinému ve stejných okolnostech.
Odbývají sice jednotlivá bratrstva svá shromáždění a jejich vůdcové přičiňují se seč
jen mohou; jestit ale přemnoho křesťanů, kteří sice rádi se nazývají katolíky, avšak
co se týká pravé uvědomělosti a života rozhodně katolického ani jmenováni býti
nemohou; a kterak také možno ? neb kázaním a cvičením křestanským co něčím oby
čejným a sprostým opovrhují a spisy katolické je nudí, ba jich v_domě ani nemají.
Pro takové křesťany jestit slavně zahájená schůze katolíků, jak se děje ve Vídni,
Innomostí, a vůbec v Německu, pravým dobrodiním a takřka jediným prostředkem
k probuzení jich. Sem oni rádi jdou a rádipravdy a zásady křesťanské poslouchají
a za své přijímají, jelikož to příhoda neobyčejná a poctěna přítomností slovútných
osob. A že právě tito největší vliv mají (mimo kněze) v občanstvu, nelze popírati,
an jsou ve velkém počtu a obyčejně zámožní. Člověk pozůstává již jednou netoliko
z duše, ale i z těla a závisí proto mnoho od zevnějška, který se nikdy zanedbati
nesmí ve vychovávání národa. Říci, že naši sourodáci, Čechoslované na katolických
sjezdech německých podílu bráti mají, mohlo by toliko platiti o některých soukrom
nících; ostatní, převelká většina nemůže se účastniti dílemz nevědomosti řeči, dí
lem také proto, že jakousi nevšimavostí mateřčinou její cítí se uražena a takto ne
libost svou i na věci náboženské pronáší. Takovým tedy katolíkům bylo by slavnou
schůzí bratrstev českomoravských spomoženo, an by se ve vědomí katolickém upev
nili a "svědomí své uspokojili a s národním vědomím v soulad přivedli; dobrým ka
tolíkům, údům bratrstev by se ale podala útěcha a slastné uspokojení, že netoliko
oni, chudobní a nuzní a před světem opovržení, nýbrž i vznešení a zámožní stejného
ducha katolického jsou.

WV

Nově časopisy podobnéhosměru jak Messageur, Sandbote a Škola B.
Srdce P. vychází již v řeči italské (v Parmě), španělské (v Barceloně) a anglické
(v New-Yorku v Americe), počet ctitelů Božského Srdce se bude množiti. Kýž by
i v Rusku staly se poměry časopisecké takové, aby náboženské spisy volněji tam
mohly býti vydávány aneb aspoň přístip jim byl ulehčen! Na přímluvu Bohoro
dičky a sv. apoštolů Cyrilla a Methoda stane se to_zajisté někdy, na naše úsilovné
prosby ale v brzké době.

MMWMMAMNJ

Pronásledování křestanů v Japansku. Noviny„Missionscatho
lz'ques“ píší následovně: „Poslední ze semináře zevnějších missií nás došlé zprávy
jsou od 6. a 17. prosince. Pronásledování křesťanů trvá ještě, zuří obzvláště na
ostrovech „Goto“, na západním Nangasaki. Sdělujeme z psaní apoštolského vikáře
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v Japanech, Mgr. Petitjean, tolik, mnoholi nám opatrnost dovolujeveřejnostipo
dati. Nangasaki, 6. prosince 1868 „. . .. KřesťanéKachiragachim-ští a Fousakad
jim-ští (ostrovy Goto) byli takřka všichni otrávení a tortuře (mučení) podrobeni.
Dva podléhli poslednímu“ . Nangasaki 17. prosince 1868. „Obdrželi jsme z
ostrovů Goto zprávy, které nám srdce roztrhují. Ve Fousakadjima zavřeli (pohané)
181 křesťanů, mužů, žen a dětí, do velkého vězení a po několik již měsíců jsou
nejhroznějším mukám podrobeni, protože křestanstvu se odříci nechtějí; 9 z nich
jsou určeni k násilnému usmrcení, ostatně nechávají se, aby zdlouhavé smrti pod—
lehli. Co se děje ve Fousakadjima, děje se zajisté i na ostatních souostrovech. Na
šich 114 mučedníků Eurakam-ských, 110 uvězněných Omoura-ských, z nich 70 přes
rok již dotrpělo, svědčí dosyta, jakého jest smýšlení vláda Japanská.“

.“ Modleme se za ně, aby jim dal dobrotivý Bůh stálosti a aby je ne
nechal více zkoušeti, než mohou snésti. Povzbudme se ale jich příkladem, z něhož
nebo se raduje, k větší rozhodností a čilosti ve víře, abychom z nekrvavého boje
proti církvi sv. v našich zemích co vítězové vyšli.

_ Oprava.. V posledním čísle Šk. na str. 91 bylo mýlně udáno, že spolek
sv. Vincencia ve Vídni měl roku 1868 příjmů 1718 zl. 73 kr., vydání 1601 zl.
91 kr., což jsou vlastně příjmy a vydání jediné konference „sedmera útočiště“. Má
státi: Příjmy:20095 zl. 85'/, kr., vydání:17545 zl. 71 kr.
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Máj — duchovní ráj.
Vítej, máji milý, vítej, Vplet v něj také f ialinku —

_Z kvítí věnce nám upíítej! Viz, jak kloní svou hlavinku!
' Z ráje svého věnce uvij, Pokorné Bůh,odměňuje,

Rosu na ně s nebe vylij! Pyšným se však protivuje.

Jeden ještě lepší znám máj, Nezapomeň na pomněnku! —
Jenž má v sobě přesvatý ráj ; Bohu každou svět myšlenku:
* V ráji tom pak vzácné kvítí Vzpomínat-li budeš Boha,

Leskem hvězd se pestře třpytí. Uchráníš se hříchu mnoha.

Tam, má duše, spěj,' vij věnec, Růži ještě v trojkvět ten vplet! —
Svatá kvítka na růženec! Dokonalým státi se hled

Růženec pak schovej sobě: Láskou čistou k Bohu svému:
Zdrojem milosti jest tobě. Cnost všech cností — láska k Němu!

V věnci tomto,*jejž máš víti, Líbí se ti ta kytice
Ať.jest liliové kvítí, Z posvěcenété vinice?

Srdce nevinné a čisté ' Budeš-li ji v srdci míti,
Bohu milé, vždycky jisté. Bohu budeš, ne zlu žíti!

Wif—
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Božského Srdce Páně.

Ročník Ill. Květen 1869. Číslo 5.

Perla.
Víš, jak se perla zaskvívá
A v slunce záři třpytívá?

Hned jak by z čisté vody byla,
A hned zas lesk svůj proměnila.

Jí podobá se nevinnost.
Kdo tuto zachovává cnost,

Ten před Boží se skvěje tváří
Víc nežli slunce svojí září;

W

Jest perla v mořské hlubině,
Tam hledává se účinně.

A nevinnost ta v srdce hloubi
Se s cnostmi bohumile snoubí.

Važ sobě toho pokladu,
A varuj všech se úkladů;

I nedej neviny si vzíti,
By's v nebi jí se mohl skvíti.

Zahrádka Ježišova.
Květen. ——Kviti se rozvíjí.

1. Sněženka..

Sotva s zimou v boj se vydá vesna,
Sněženka hned sněhobílá zkvítá,
Přeradostně příchod vesny vítá;
Ncbt jí každá chvíle v zemi těsna.
Slunečko ji probudilo ze sna.
Jenom at se s mrazy nepřečítá!
J_odiný, hle! mraz ji v počtu zplítá,
A tu hyne kvítek v hrob svůj klesna.
Odhodlej se, jak -to kvítko k cnosti,
Chceš-li věčné dojít blaženosti.
K tomu třeba trochu zmužilosti.

Avšak nevydej se hříchu zlobě,
Ta hůř mrazu zhoubu chystá tobě.
Vzdej se zahradníka v každé době.

2. Fialka.
Na ohradách každinkého sadu

Kvítečko se něžné ukrývá;
K pozornosti ale vyzývá
Každého, kdo přijde na zahradu.
Fialka to modrá v skromném skladu

Kteráž jemnou vůní oplývá
A tak lásky všech si dobývá.
Zároveň ti dobrou dává radu:

Bedlivě vždy vyhýbej se pýše;
Za to oblib sobě pokoru,
Chceš-lí lásku získat u Ježíše.

Nebot pokora jest základ cností,
Řebř, jenž nad nebeskou závoru
Do věčné tě vede blaženosti.

9
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3. Konvalinka. 4. Petruklíč.
V středu zahrádky tam kapla pne se, Co tu na tom sadě píseěnatém?
Z nížto jemné zvuky zaznívají, ' Petrnklíě to, kvítko milené; .
Ku modlitbě toho vyzývají, Se skálou jest veždy spojené,
Kdo zde cestou denní břímě nese. Na vrchu jen roste na skalnatém.
Vůkol vše jak v tajůplném plese: Na poli tam tučném, přebohatém,
Kvítka vůni libou vydávají, ' Toto kvítko prosté, nežené;
Stromy větve mile ohýbají, Na půdě jen Skalné, zvýšené
Lupení se jako z úcty třese. Skví se ve svém květu žlutozlatém.
Krásný háj jest ona kapla lepá, Petruklíč, to jestit svatá víra,
V háji koumalinka hlavu kloní. Ta ti bránu nebes"otevírá,
Zvonky svými do duše ti zvoní: Nevěra však spásu duše sžírá.
Modlívej se vroucně, tiše šepá, Pevná bud tvá víra jako skála,
Modlitba at vůni jemnou dýchá, Ve slastech i v strastech stejně stálá.
Na jakouž Bůh s oblibou vždy slýchá. At jí nevysvědí nevěř spála. —

1—Za starodávných, pohanských časů žil vojevůdce římský, jmenem L. Sylla.
Jedenkráte stál on se svými pluky proti Árehelaovi, vůdci krále Mitridata. Bylo
to v zemi řecké u městečka Orchomenos. Tu zpozoroval, že všechny jeho šiky jsou
již v největším nepořádku a tudyž tak jako poraženy. Co učinil tento římský vůdce,
který hrdinou jsa bud chtěl zvítěziti aneb slavně v boji padnouti? Skočil honem
s koně, vyrve praporečníku svému prapOr z ruky a spěchá s ním v prostřed ne
přátel a křičí na své vojáky: „Zde, římští vojínové, chci zemříti! Když se vás ale
budou tázati, kde jste ztratili svého vůdce, to vám pravím at odpovíte se—tázají
cím: „v Orchomenul“ Těmito slovy dali se pohnouti vojáci, vrátili se do řady,
obnovili boj a — zvítězili nad nepřítelem již již plesajícím. -— Co tím chci říci?
Hned se dozvíš. Hle, milý brachu, celý tvůj i můj život jest také ustaviěný boj,
dábel proti Kristu Pánu a jedná se to o naše nesmrtelné duše. Náš nepřítel 7
dábel vede do boje všechny „zlé náklonnosti a náruživosti, zlé příležitosti a choutky
příčící se zákonu Božímu; Ježíš Kristus však naproti tomu to lepší naše přesvěd—
čení, vznešenost a šlechetnost křestanských ctností, přislíbení a podávání časné spo
kojenosti a věčně blaženosti, všechnu svou milostl svou lásku, z které pro nás více
učinil a dosud činí, než jsme se nadáti mohli. Jak vidíš, jsou voje Ježíše Krista
mnohem četnější, chci říci, člověk by měl se spíše ke ctnostnému životu obrátiti
než ke hříšnému, spíše by měl svou duši Kristu věnovati než ďáblu; vždyt jej k
tomu povzbuzují tak mnohé a důvodné příčiny. Nicméně ale klesá přemnoho lidí
v porobn dáblovu, ztrácí svou duši, _ne snad proto že by dábel byl tak mocný a
udatný, nýbrž že člověk často se jej příliš bojí, své šiky — dobrá předsevzetí, Boží
vnuknutí, vrozenou náklonnost k dobrému — v nepořádku má, tak že dábel více
vítězí nad dušemi lidskými jejich zbabělostí a nepořádkem, nežli svou udatností,
tak jako k. př. \! r. 1866 Prušáci zvítězili prý nad Rakušany více jejich nepořádkem
ve vojsku a v plánu války nežli svou vlastní udatností. Tož jest nejvíce potřebí
odhodlanoati proti nepřátelům našeho spasení. Jako Sylla musíme uchopiti pra
por Ježíše Krista, kříž a v prostřed nepřátel — rozbouřených náruživostí ——se
postaviti a je potírati. A zvolámeli s pevným předsevzetím: „Bndcli se kdo tázati,
kde jsem padl (avšak my nepadneme, neb dokud jenom křestan bojuje a se nevzdá
nepříteli, vždy je vítězem, to je ta neocenitelná výhoda toho duševního boje), ře—
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kněte, že zde se znamením sv. kříže v nejkrutějším boji nepřátel“, když tak naše
srdce volati bude, nenechají nás naši přátelé samy; uvidíš jak se v tobě hned zmocní
mnohé dosud třeba ani neznámé dobré vlohy, Pán Kristus ti přijde sladkou svou
milostí též na pomoc a rovněž i mnozí dobří lidé, —- vítěztví bude tvé! Tako
vouto odhodlaností a nehorázností v činění ctností musíš své srdce záhy okrá
šliti, a to bude ta sněženka zahrádky Ježíšově.

Sněženka jest první kvítko, které po dlouhé zimě naši zemi okrašluje, ještě
když mnohé vichry burácejí a-i dosti sněhu a ledu sem tam neustupně leží. Jak mile
jarní slunko zasvitne, již to nedá pokoje sněžence tam dole pod zemí, již se tlačí
"ven a vyšedši v celé své něžné kráse, jest to, jakoby vyvolávala ostatní kvítka pod
zemí ještě spící řkouc: Hle já jsem již tu, pojdte ostatní za mnou, nespite, pojdte
ven, zde je tak hezky veselo a pod zemí temno a chladno! Ve starých písmech
řeckých sc vypravuje o mladistvém hrdinovi Achilleu, jehož matkou byla bohyně
moře Thetis. Když se celé Řecko chystalo k válce Trojanské, nechtěla Thetis, aby
syn její spolu táhl, předvídajíc jeho brzkou smrt; proto jej ukryla ve sboru děv a
přinutila jej se obléci do ženských šatů, aby vyzývači k válce jej nepoznali. Chytrá
byla, chytřejší ale byl Odysseus, který všechny bojovné Řeky povzbuzoval a, jak se
říká, sháněl k válce. Tento se přestojil za kramáře s rozličným zbožím a přišel
do onoho paláce, kde věděl, že Achilles mezi děvami je přestojený. Jak obyčejně
sešli se všichni domácí, i všechny dcery, mezi nimiž i Achilles, avšak Odysseovi

.úplně k nepoznání, tak to učinila ta bohyně jeho matka. Mezi rozličnými věcmi
rozložil kramář Odysseus i zbraně a nechal si vybírati. Tu najednou strhl se vonku
hluk (Odysseus to vše tak sosnoval), jakoby nepřátelé byli, palác přepadli; všechny
děvy se ihned rozutikaly strachy, až na jednu, která se hbitě zbraně chopila a k
obraně chvátala. Chytrý Odysseus poznal v ní Achilla a vzal jej s sebou'k válce.
— Podobně jest to i s duší lidskou. Dokud je ve hříších, dokud jnesvítí slunko
milosti posvěcující, dokud nejsou ven ze zahrádky ty staré škváry & kořeny hříchů,
tak dlouho nemá duše žádného pravého života, je jako pod zemí, jest v poměrech
sobě nepřirozených, sebe nedůstojných. Ale jak mile zasvitne jarní slunko milosti
Boží a některý papršlek vnuknutí Božího chytře do srdce se vloudí, o! tu nemá ten
lepší pud člověka žádného sti—vánívíce, musí se ukázati a pro slávu Boží a spásu
duše něco učiniti. Burácejí sice ještě chvílemi vichry zlých navyklostí, sněhy býva
lého nepřátelství a záště, avšak to jsou jen překáňky, duše se již odhodlalak bo
humilým činům, sněženka se objevila a svolává i jiná kvítka cností.

Předně fialinku nedůvěry v sebe a tím větší důvěry v Božského Mistra
A kterak by se ta neobjevila co nejspíš?! Člověk činí ustavičně dobrá předsevzetí
a částečně je i plní, ale pravím jen částečně; ne že by nechtěl, nýbrž že je jestě
slabý, Božský Mistr musí pořád pomáhati, povzbuzovati, napravovati. A to činí
člověka opravdu pokorným, když totiž umí všeckny své poklesky a dobré činy do
bře posouditi (že totiž tyto pocházejí z milosti Boží, onyno z jeho vlastní slaboty).
To jest ta vonná fialinka, o kýž by jen vždycky květla!

Dále jest viděti v máji často konvalinku a všude, kam se jen ohlídneš,
petruklíč. Brachu, i tyto květiny objeví se brzo v zahrádce tvého srdce, jestliže
jsi ji dobře připravil sv. zpovědí. Konvalinka, ——viz jaké má krásně, něžné
zvonečky, jakoby ustavičně vyzváněla ke cti a chvále Boží a zvuk těchto zvonů? —
jest přelíbezná vůně. Takovými konvalinkami bývá i zahrádka srdce tvého, jeli již
zahrádkou Ježíšem uspořádanou, ozdobena, jsou to upřímně povzdechy a modlitby

9*
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k Pánu Bohu, které rovněž jako oblak vonný vstupují před trůn Nejvyššího. Proč
se ale tak ráda modlíš, milá dušinko, v tom duševním máji? proč tak ráda v ko
stele dlíš, o Bohu a jeho svatých slýcháš a vypravuješ? Proč myslíš tak často s
potěšením na Pána Boha? Proto že máš víru svatou, kterou ty pevně věříš, že
jest Bůh, a že jest on Otec ten nejlaskavější, nejspravedlivější, nejmocnější a nej—
světější. Ve tvém srdci se ujmulo kvítko petruklíč — víra to křesťansko-kato
lická, která ti nebe otvírá, tak že tam vidíš Boha, jaký jest, ty poznáváš jeho my—
šlénky, totiž co od tebe žádá a co ti míní za to dáti, jak tě nevýslovně miluje
atd. atd.-. . .

A tak jedno kvítko za druhém rozkvítá a Božský Zahradník a ty s ním
budete míti opět práce, kterak všechny květinky patřičně máte obstarati, aby ne
byly zmařeny ale až k semenu dozrály. —- Nuže, tážeš se, jak se mají tyto zmí

něné, sněženka, fialinka, konvalinka a petruklíč ošetřovati? ,
Já jsem ti arcit slíbil poučení. Dám ti tentokráte ale zvláštní. Slovy

prý býván're pohnutí, příklad však nás přitahuje k činům. Protož něco ze života
a opět pro život ti povím.

Jistý kněz, jenž se několik let v Anglii zdržoval, sdělil redaktoru (abych
tak řekl) francouzské Školy B. Srdce totiž časopisu „Messager du a. Coeur de Jé
cus“ následující příběh, ruče za jeho pravost. Přijímáme i my jej tím ochotněji,
čím vhodněji čtenáře naše nejen zajímati, nýbrž i poučiti může. Bez pochyby bude
každý, přečet jej, pohnuté. se cítiti, vřelejí a horlivěji za všecky ty se modliti, kteří
jako Alois a Marketa protestantismu aneb rozkolu jen jménem přináležejí, poněvadž
se z protestantských neb rozkolných rodičů zrodili.

Alois a Marketa.
(Z Messager du s. Coeur de Jésus, 1866, sv. 10.)

Alois a sestra jeho Marketa byli v květoucím mládí obrácení; nebo onomu
bylo 18, této pak 20 roků. Otec jejich zastával v hlavním sídle jednoho z nejkrá
snějších hrabství Anglie vznešený úřad.

Před několika lety uzavřel starší bratr jejich Timotheus, jenž v jistém vyš
ším protestantském ústavě na vychování byl, svazek přátelský s jakýmsi mladým
mužem, jehož milost Boží a upřímnost srdce v náruč sv. naši církve uvedly. Ne
hodlaje ještě příkladu svého přítele následovati, navštěvoval jej Timotheus, jak
obyčejně a naučil se takto katolickou církev znáti. I miloval ji záhy, jako máti
svou, a ničeho si tak nepřál,-než aby v jeji náruč přijat byl.

Ale sotva se o jeho mužném činu představení ústavu dověděli, zavřeli jej
do nemocnice a pak odeslali jej, aby cti ústavu zachovali, jež dle domnění jejich tímto
odpadlictvím zahrožena byla, otci nazpět. I věděl nověobrácený dobře, jakého při
jetí se mu v otcovském domě dostane; nebo v tentýž čas, kde svým učitelům změnu
náboženství oznámil, sdělil také otci svému, zaslepenému to a proti katolickému
náboženství velmí zaujatému muži přestoupení své, a neobdržel od něho otcovské
odpovědi.
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Psal tento svému synu, — ne snad, že nesmí doma se ukázati, že nesmí

svých bratrů, sester. svých příbuzných a rodného města svého spatřiti, ——ale i
svou vlast že musí okamžitě opustiti, a co nejdříve do Nového Zélandu se pře
laviti. — —

p Novoobrácenec poslušen jsa rozkazu toho vyhledal spěšně lod, vzal sobě to

nejpotřebnější na cestu a odebral se na druhou polokouli země. Bůh jej ale neo—
pustil, nebo stojí psáno (Mat XIX. 29): „Kdokoli pro jmeno moje dům svůj, aneb
bratra, sestru, aneb otce a matku, nebo manželku, neb dítě, neb pole opustí, tomu
stonásobně odplacene bude a věčného života dosáhne.“

Timotheovi daří se nyní ve vzdálené osadě dosti dobře, štěstí mu dopřálo,
že může docela na blízku katolického kostelíěka žíti a často mši sv. přítomen býti.

Avšak co trpkosti zakusil v náhlém a krutém vyhnanství! Jak mnoho se
nověobrácený za ty modlil, od nichž tak nevlídně odloučena se viděl! Božské Srdce
zná & uschovává tyto tiché oběti. Mimo to netrvalo to dlouho, a prosby jeho byly
vyslyšeny._

Z údů rodinných zdál se hlavně na dvě osoby zřetel Boží pro čistotu a u
přímnost srdce jejich býti obrácen: byli to Marketa a Alois. Obrácení bratra ku
katolictví, jeho vyhnanství, myšlenka, že jej snad již neuvidí, zatvrzení otcovo do
jalo velice jejich srdce. Marketa již dlouho tušila, že bude asi katoličkou. a Alois
něco podobného cítil, avšak dával sobě méně svědectví ztoho, co myslí jeho hýbalo.
Duše jest pro pravdu stvořena. a obrací se přirozeností svou k tomuto božskému
světlu, dokud žádné nečisté ovanutí jejiho lesku nepokalilo a její náklonnosti v ne
pořádek neuvedlo.

To jest, co Tertullian bažením od přirození křestanské (t. j. katolické) duše
jmenuje. Takových duší jest v táboru bludu více, než se domníváme: ony se tam
nalézají, poněvadž tam vychovány byly, a Bůh dopouští, jestli svou nevěrností zá
rodky, které v nich křtem sv. položil, nepokazily, že ,dříve či později jich očím
čisté paprsky pravdy svítí. On, dobrý to pastýř, sám se vydává na cestu, On
přichází svým oveěkám vstříc, On domlouvá jich srdci, a ony poslouchají hlasu Jeho,
poněvadž Jeho jsou, a následují Jej. To jsou ovce jiné, které Mu náležejí, ačkoliv
doposud nejsou v ovčinci; ale On je musí sem přivésti, a ony uposlechnou sladkého
hlasu Jeho; ony vejdou v ovčinec, který jet! jeden jest, a bude také jen jeden pa
stýř. (Jan'X. 3, 4. 16).

Mezi tím probudil dobrý pastýř znovu Marketu i Aloise obrácením mladé
vdovy Moniky. Již dlouho byli jí nakloněni a ctili ji velice pro šlechetně vlast
nosti její, a to tím více, když poznali, že všecka protivenství pro obrácení své ku
pravé víře nejen trpělivě nýbrž i radostně snáší. Nejen že nouzi snášela, mělo jí
jediné čtyrleté dítko býti odejmuto, aby je v katolické víře nevychovala.

Bůh však udělil této opravdu křesťanské matce milost svou, tak že ve svých
úzkostech mír nezměnitelný zachovávala; a Marketa její veselé mysli, kterou čelo
její zářilo, nemálo se podivivši cítila vždy větší náklonnost k náboženství, jež tak
divotvorně působilo. Poslyšme ji samu. „Den ode dne, vypravovala, pokračovala
jsem ve víře, a naši milou paní milovala jsem více a více. Konečně jsemípo'znala,
že věřím, čemu katolická církev učí, &co mně protestantismus věřiti zapovídá. Byla
jsem mezi tím dvěma anglikánskými kazately zdržována, jichž jsem se nejapně o
radu tázala, kteří však žádné z mých pochybností nevyvrátili. Počala jsem nejsvě
tější Svátost v katolickém chrámě navštěvovati, a návštěvy ty byly častější; cítila
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jsem vždy větší potřebu tě církvi přináležeti, kde mě Pán denně očekával: to mě
tuším hlavně pohnulo, abych se protestantismu zřekla.

Také Alois kráčel ku předu, ale pomalu ;_jen poznenáhla probouzela se v
duši jeho pravda: on nemiloval svatou Pannu tak, jako já . .. . Jednoho dne krá
čel Alois s Monikou okolo městského chrámu kathedrálního, který před časy kato
lickými mnichy velmi skvostně vystavěn byl a nyní sídlem protestantského biskupa
jest. Bez pochyby rozmlouvali o náboženství, o katolických časích, o nichž tento
nádherný pomník svědčí, a snad také o sv. svěceních; neb Monika pravila svému
průvodci: Vy musíte Aloisi býti knězem; já doufám, že jednoho dne jím budete, ale
pravým knězem, rozumíte? Ona pravila, „pravým knězem“ naproti protestantským
kazatelům, z nichž někteří ten název sobě přisvojovali. Alois rozuměl tomu velmi
dobře, a slova ta padla v srdce jeho, jako úrodné símě.“

' Měl jsem týhodně dvakráte cvíčenív katolické škole toho města. Jednoho
dne zpozoroval jsem mezi odrostlými, kteří cvičení přítomní byli, mladého muže a
děvče mladé, kterých jsem nikdy neviděl: byli lepého vzrůstu, a zevnějšek byl
skromný a ušlechtilý. Zdáli se, že zodpovídání a vysvětlování katechismu svou
pozornost věnují, a na úzkostlivém chvatu děti, aby tázány byly, jakož i na jejich
zmatku v nesnázích a na radosti, když byly dobře odpověděly, účastenství berou.

Z obličeje jim hleděla moudrost a _upřímnost.- Jisté tahy úst, čela a obočí
prozrazovaly po povrchném zkoumání pevnost a rozhodnost, které útulností zjemněny
hlavní znaky charakteru jejich tvořily; '

Po ukončeném vyučování vzdálil jsem se a obrátil jsem se právě, abych
pozdravil: tu předstoupí jedna z přítomných osob a představuje mi Marketu. „Sly
šel jsem, tuším, o Vás, slečno,“ pravil jsem této; „nejste protestantkou?“ —- „O
nikoli, pravila ona usmímavě, jsem katoličkou“ — „Chcete zajisté říci anglokato
ličkou, t. j. jinými slovy protestantkou.“ -—- x

„Ach, jak Vy věci pochopujete, můj pane!“ — „Ráda by jste slečno viděla,
abysme věci stejně chápali Vy jako já, a já jako Vy?" — „Ovšem bych to ráda
viděla.“ — —

„Já jsem tedy hotov vysvětlení Vaše vyslechnouti, a žádáteli si to, vysvět—
lení dáti.“ — „Ano, ano s tou myšlenkou jsem právě sem přišla.“ — Vstoupili
jsme do pokoje.

Obydlí kněze, kostel a škola uzavíraly ze tří stran malou zahrádku; tuto
nám bylo třeba jen přejíti.

Drazí spoluúdové apoštolátu! vy jste se za ní, za jejího bratra modlili, vy
jste to učinili právě tohoto okamžiku; a od toho času byli vám ještě vícekráte od—/
poručení: vše to bylo tedy, alespoň z části, ovocem vašich modliteb! Ach, kdyby
jste viděti mohli, čeho všeho dosáhnete!

„V pravdě pravím vám, začkoli budete prositi Otce mého ve jménu mém
(a skrze mé nejsvětější Srdce), vše vám bude dáno.“ (Jan- XVI. 33.) Jen se pilně
modlete, a vy to jednoho dne v nebesích uzříte, vaše odplata bude tím krásnější. —

„Já se domnívám, slečno, pravil jsem Marketě, že jste srdcem katoličkou “
— „Ano, tou jsem.“ — „Nechybí ničeho více, než aby jste skutečným údem kato
lické církve byla.“ _—„Ale pane, jestli nejsem údem římské církve, proto jsem
předce údem katolické církve.“ —

„V tom se mýlíte, mé dítě; neníliž pravda, vy míníte že anglikánská církev
jest částí církve, církve to katolické?“ — „Ano, právě tak to pochopuju.“ — „Do,
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hře, v tom právě chybujete. Řekněte mi, neníli církev katolická nevěstou Ježíše
Krista? Zajisté.

Může se tedy připustiti, aby tajemná nevěsta Kristova v části se rozpadla,
a sobě samé odporovala, an jeden díl černé, druhý bílé to býti praví, jedna část
druhou kletbou stíhá? Nerozpadá-li se každá říše sama v sobě rozdělenáP“ -— „To
nahlížím.“ — ,

„Tedy protestantská a římskokatolická církev nejsou dva údové jednoho a
téhož těla, nejsou dvě části tétéž církve. Nyní se o tom jedná, která z obou pra
vou církví jest, t. j. která z obou Opravdu katolickou, na skále vystavenou a tak
pevnou jest, aby brány pekelné ji nepřemohly. Avšak, vy jste tak poctivá a upřímná,
_- zanechme dalšího vysvětlování,ařekněte mi, co vhloubi srdce sobě myslíte. Kdy
byste ještě téhož večera zemříti a Bohu za osvícení Vám propůjčené zodpovídati se

musela, chtěla byste snad déle ve své protestanské církvi setrvati? Dle toho, co
Vám Vaše nitro praví, kdo z nás jest v cirkvi pravé? Vy nebo já?“ — Marketa
hned neodvětila, ale pohled její platil za odpověd; dle tahů jejich poznati bylo lze
v úsměvu namahavé přemýšlení; jako dítě rozpačitě počala rukama sobě hráti.
„Cožnelze,“ pravila po chvíli, „v církvi, ač nepravé, ku svému blahu přispívati?“
— „O tom nechci pochybovati, odpověděl jsem, předpokládámeli, že nevědomky
bloudíme. Avšak, abychom se marným pozorováním nezabývali, radila byste prote
stantu, jehož Bůh osvítil, že jest jen jedna církev pravou, jediná církví Boží, radila
byste mu, aby zůstal tam, kde jest? ručila byste za jeho spásu, zůstaneli prote
stantem, když byl seznal, že katolická církev církví Boží jest? . .. Proč zjevuje
Bůh pravdu, než abychom jí pochopili? proč nás zve, než abychom jej slyšeli?
Nepravil, že slovo nikdy nadarmo Jím vyřknuto nebývá?

Kdyby tedy někdo, na jehož spáse Vám mnoho záleží, dnes pozván byl, ra—
dila byste mu, aby přijmutí na zejtří odložil? Zítra nebude Bůh snad více k němu
mluviti, nebude jej nutití, nýbrž řekne sluhu svému: „Vyjdi na ulici a na náměstí,
a přived sem chudé, slepé u kulhavé, . . . a zbýváli místo, vyjdi na silnici, aby
dům můj se naplnil. Ale pravím vám, že nikdo z těch, kteří pozváni byli, neo
kusí večeře mě.“ Což pak Vás od pozvání Božího' zdržuje? Jest snad pobožnost k
nejblahoslavenější'Panně toho překážkou ?“ ——„O, nikoliv.“ — „,Jest snad skutečná
přítomnost našeho Pána v“nejsvětější Svátosti toho příčinou?“ — „Také ne; naopak,
to jest mi přitažlivou mocí.“ — „Tedy jest to bázeň! ale čeho se bojíte, voláli
Bůh ? A kdyby i celé peklo'povstalo'a Vám svými hrůzami hrozilo, snad byste tu
ve strachu nbbyla povolnější více, nežli hlasu Božímu. Tedy mluvte, čeho se bo
jíte —?“ Po malé přestávce pravila: „ničehof“ Úsměv tváře její nebyl nikdy spo—
kojenějším a významnějším. Do té chvíle bojovala prudce ve svém niti-u,.. . tento
úsměv, podobný vyjasněnému nebi po bouři, byl známkou vítězící milosti. Porozu
měl jsem tomu a polmut jsem byl k slzám, a iMarketa plakala. Od tohoto okam
žíku závisela snad spása duše,-a snad spása duší mnohých. „Dítě mé,? pokračoval
jsem, „mám Vám nyní zjevití, co činiti máte?“ — „Ano, ano“, odvětila žádoucně.
— „Vstupte tedy opět ve svatyni duše své, _a vyslovte vší silou srdce svého tato
slova: 0 Ježíši, bud mým Ježíšem! Chci, co ty chceš. Chceš, abych byla katoličkou!
Já jí jsem. Daruji sebe 'Tobě, daruj Sebe i mně! bud mou silou a mým žívotem!“

I vzpamatovala se, a. první _její slovo, které radostně vyřkla, bylo: „já jí
jsem“ — „Jste katoličkou? — pravila jste: chci?“ tázal jsem se živě. -— „Ano, 'to
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jsem pravila. Jsem katoličkou!“ — „A pronásledováni?. . . ubohé dítě!“ — „Bůh
mě posilní, důstojný pane, podporujte mne svými modlitbami. Ach! jak se mi
ulehčilo! . . .“ Muselo tomu tak býti; nebo obličej její- zářil nebeskou spokojeností.
„Nyní, pokračoval. jsem, pocítíte ve své duši větší slast, než všecky radosti, které

jste posud znala. Vy již cítíte. Bůh Vám daruje tento pocit štastný, aby Vám od—
měnil, jakož aby Vás zmužil. To jest mlékem maličkých, a vy jste se právě k
pravé víře zrodila. Máme snad do chrámu jíti, abych vás hned přijal?“ — „To
by bylo mým přáním; o, jak se bude Maria z toho těšiti! ale jest lépe, abych to
dříve otci oznámila, on se na “bratra mého nejstaršího tak rozhněval, že se stal
katolíkem, anižby mu dříve co byl oznámil.“ — „A kdyby Vám otec zakázal kato
lickou víru přijmouti?“ — „To nemůže; víra jest zakořeněna v srdci mém, Bůh
sám ji tam vložil: a co se zevnějšího výkonu jeho dotýče, nezmůže mnoho; vždyt
ví dobře, že Boha více poslouchati sluší, než lidí.“ -- „Docela dobře; mezi tím
mohla byste svobody pozbytí, mohly by se strašně výjevy násilné přihoditi.„ ——
„To vím; ale já se spoléhám na Boha; nečiním to snad z bázně, aneb lidských
ohledů, proč s přijetím do církve na 2 neb 3 dny odkládám. — A co učiní Alois ?“
doložila úzkostně. — „Milé dítě, vrhněte se Pánu ve svatostánku k nohoum: Vy
jste mu obět líbeznou přinesla. On snad očekává jen Vaši modlitbu, abyste srdce
své Jemu otevřela, aby i Alois se rozhodnul, jako Vy. Jděte nyni důvěrně do
chrámu; já zatím s bratrem vaším promluvím.“ — I opustili jsme pokoj. Marketa
kráčejíc zahrádkou vstoupila rychle na stupně, po kterých se na malé prostranství
před dvéřmi katolického chrámu přichází. Blíže těchto dvéří rozmlouval Alois s
jistou osobou, jménem Klárou, která také duchovnímu cvičení přítomna byla; ale
Marketa nezůstala státi, ona byla příliš šťastnou, pohnutou a zároveň velmi nepo
kojnou pro rozhodnutí bratrovo, než aby s někým jiným rozmlouvati mohla, mimo
se svým Božským Mistrem, jemuž své srdce otevříti chtěla: vešla rychle, a poklekla
ve stolici blíže oltáře s Nejsvětějším.

Co byl Alois mezi rozmluvou učinil? Zdánlivě málo: ale milost Boží v
něm mocně účinkovala, a tento okamžik byl nejrozhodnějším v jeho životě. Spozoro
vav, ana se Marketa se mnou vzdálila, byl netrpělivým a nepokojným. „Kam asi
jde?“ tázal se mrzutě. „Co má s knězem co dělat? Nesmím ji opustit.“ Tak to či
níval; byli—liv prázdninách kde pOSpolu,nemohli se od sebe ani odloučiti, hájili a chrá—
nili sebe vespolně, kdykoliv vyšli, aneb dle slušnosti ve společnosti se objevili. Oni
měli stejné náklonosti, byli stejně prostí, stejně upřímní: zkrátka, duše jejich byly

Spřízněny a milovaly se vespolek. .
Klára jemu odpověděla, že chce Marketa snad kněze na něco se zeptati, a

nějakou obtíž za příčinou náboženství sobě rozluštit-dáti, a aby oba Spasiteli od
poručila, vedla jej netrpělivě do chrámu, a započala se modliti. Alois však zůstal
přímo státi, rozhlížel se chvílku kolem sebe abylnepokojným; Klára to znamenala,
žádala jej, aby vyšel a zůstala s ním venku před dvéřmi státi. „Aloisi," pravila,
„jestli budete jednou katolíkem, budete rád v tomto domě, kde náš Ježíš dlí, na
kolenou klečeti a se modliti.“ — „A kdy jím budu, slečno?“ — „Snad brzy, jak
Bůh chce.“ — „Ano; ale Vy nevíte, zdali to Bůh chce.“ „Jestli Bůh sobě žádá,
aby Marketa katoličkou se stala, tedy jest to snad znamením i pro Vaše obrácení.“
— „Marketa se nestane beze mne katoličkou.“ — „V takové osobní záležitosti tý
kající se svědomí, doložila Klára, může předce jen Bohu ze svého rozhodnutí účty
položiti. „Aloisi, pokračovala po chvíli, já vás za. něco prosím, a doufám, že mne



—137 —

vyslyšíte, neb mi mnoho na tom záleží. Kdybyste se stal katolíkem, zvolil byste
si mne, aneb přijal byste mne alespoň za kmotru. . .. Nehledte na mne beze řeči,
at vám odpoví Vaše dobré srdce!. . . Ach, Vy se divíte mé otázce, a pohnutí,
jaké se v řeči mé jeví. Jedná se tu přede vším o Vaši duši milý Aloisi, a láska
Boží nutí nás oba v tomto okamžiku, mne, abych mluvila, a Vás, abyste se vzdal.
Řekněte mi, můj milý, nechtěl byste mi té lásky prokázati?" — „Dojdeli k tomu,
nechci sobě jiné kmotry mimo vás zvoliti,“ odvětil pohnut. —

Klára svou duší vyníká před Pánem; katolické církvi přinesla mnohou obět,
a její život jest doposud obětí čistou. Léta její (jest starší Aloise), její postavení,
její život dovolují jí mluviti, jak to byla právě učinila, a dodávají slovu jejímu
zvláštní síly. Hlas její prozrazoval pláč a' chvění před nebeskou láskou, jež se
nedá více popsati; a Alois musel svou slíěnou duší tomu rozuměti, on musel
to cítiti.

Právě v tomto okamžiku spěchala Marketa mlčky kolem nich, aby se před
svatostánkem na zem vrhla. Tento tajemný spěch, její pohyblivost neušlo. Kláře a
Aloisiovi; ona jim mnoho řekla. Já přišel jsem za ní a kráčel ku chrámu. Alois mi
byl představen a Klára vešla do kostela.

' Vstoupili jsme do domu, a po dlouhé rozmluvě týkající se náboženství
tázal se Alois, zdali sestra jeho katolickou víru přijala. I odvětil jsem: „Marketa
má zdravý úsudek, a jest pevné vůle; nepochybuji, že ji Bůh miluje.“

„Ale Vy Aloisi, nechcete býti katolíkem?“ — „Dřívenež odpovím, řekněte
mi, co Marketa učinila.“ ——„Ne milé dítě, její rozhodnutí musí jen na milosti
Boží a její jediné vůli záviseti. Není to moudré a slušné ?“ —. „Odpustte,“ odpo
věděl zdlouhavě a zaražen, „ale já se ještě rozmyslím. Nepochopuju,jak jest Spasitel
ve svatostánku přítomen, a proto jest nejdůležitější část vaší zevnější bohoslužby
mě tajemstvím a bláznovstvím; neb co má vše to padání a klekání značiti, neníli
Ježíš skutečně přítomen ?“ ——„Máte pravdu, milý Aloisi; to jest hlavní částí kato—
lické bohoslužby; čím život a tlukot srdce pro tělo lidské, tím jest svátostní přítom
nost pro katolickou církev. Tedy dokážuli Vám, že Božský Spasitel s tělem a duší
ve sv. Svátosti přítomen býti musí, tedy jest Vám všem vysvětleno, a Vy budete
katolíkem? ne?“ — „Ale proč mi nechcete říci, pravil rozpačitě, proč se sestra
moje rozhodla? Vy jste zajisté s ní také o náboženství pojednával?“ -'— „Ano, my
jsme mluvili o náboženství; avšak na rozhodnutí Vaší sestry nesmí Vaše zavisetiz
to musí Bůh a svědomí Vaše rozhodnouti. Poněvadž Marketě tak důveřujete a ji
sobě tak vážíte, myslíte, že neučinila, co před Bohem učiniti dlužno?“ — „Ovšem
věřím tomu.“ ——„Tedy řiďte se v této hlavní části jejím chováním.“ ——„Ona se
tedy rozhodla ?“ doložil živě. — „Ano, ona se rozhodla, a sice neodvratně“ —_
„Tu milý otče vše jsem uhodl, a jest mi volněji. Pochopuji její tajuplný pohled
a pohnutí, &jakým kolem nás právě chvátala. Nyní, nyní přicházíme ke skutečné
přítomnosti.“ — Otevřeli jsme písmo sv, krátce vyložili jsme kapitolu z evandělia
sv. Jana, v které Vykupitel slibuje, že dá tělo své k jedční, a krev svou k píti, &.
dokázavše, že tento slavný slib při poslední večeři výslovně vyplnil, a učení toto
že od časů apoštolských, a sv. Pavla, jenž je Korintským hlásal, čisté a neporušené
v katolické církvi se udrželo, povzbudil jsem Aloise týmž způsobem, jako dříve
jeho sestru. aby Bohu své srdce otevřel. On to učinil. Oblažen vstal a šel se mnou

do kostelíčka. Alois kleče na kolenou počal se nábožně modliti: věřil nyní ve pří
tomnost Spasitelovu. Mimo to, jaký obraz objevil se zrakům jeho! Marketa a
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ostatní klečely s obličejem rukama zastřeným a nepozorovaly nás přítomných. 1
musel jsem nejdříve vstáti a k odchodu je vybídnouti.

Konečně po malé chvíli, v které uvnitř'bojovali, pozdvihli očí. Jak dlou
hým zdál se čas všem, kteří zde před svatostánkem klečíce se modlili. Žádného
slova nebylo slyšeti, jen zraky, jež plny účastenství, spojeného s úzkostlivou starostí,
hleděl každý odpovědi z obličeje druhého se dočísti. Zvláště oči Marketiny a Aloi
siovy byly výrazné, jež vše vyjevily, aniž by byl kde co dříve řekl. V krátké době
sobě porozuměli; v sestře zmizel všeliký nepokoj, kterýby novému štěstí duševnímu,
jímž srdce překypovalo, překážeti mohl; bratr pak účastný milosti a poslušný hlasu
svědomí, nezmýlil se v úsudku o srdci sesterském; on byl pevně odhodlán dle po
třeby v půtce ji podporovati a zuřivou bouři, která by se nad ní vznesla, od ní
odvrátiti. Láska Aloisiova k sestře byla věru rytířská, o níž ještě během vypravo
vání více se dozvíme. x

On byl se sestrou důvěrný a ač mladší považoval se vždy za jejího rytíře
a ochrance. Po prvním výlevu srdcí muselo se opravdu na to pomýšleti, jak by
se měli chovati v pádu nepříjemných události. Budete zajisté pronásledováni, pravil
jsem jim, a slovům mým hned uvěřili. Ač se skutečně domnívali, že' budou pro
následováni, neměli ani tušení o svízelích, které je později potkaly. V těchto okol
nostech byl jsem toho mínění, aby hned do lůna církve katolické přijati byli; neb
mohli býti uzavřeni, aneb vypuzeni, tak že by po delší čas nemožno bylo jim ku
katolické církvi přestoupiti a v boji přijmutím sv. svátostí se posilniti: nebo jest
moudřejší, pronásledování, jimž se vyhnouti nelze, co úd tajemného těla Ježíše
Krista snášeti.

Oba nověobrácení souhlasili sice s důvody těmito, ale poněvadž otec na
obráceného bratra Timothea hlavně proto se rozhněval, že jej dříve o kroku svém
nezpravil, a katolicizmu se přivtělil, tedy mysleli, aby se mui nyní ta samá zá—
minka ku pronásledování nepodávala, a kdyby ipotom krutě k nim se choval, pak
liby té záminky nebylo, byliby jen pro víru svou pronásledováni. Také doufali, zkuše
nosti poučeni, otce snadněji sobč nakloniti, když byl násilí staršímu bratru učiněné
co marné seznal; potom ho bude změna jejich náboženství dosti boleti, proč by ho
lest jeho iještě množili? Onje tak jemně miluje, a oni se důvěřovali v lásku jeho a
doufali, že láska nevoli jeho přemůže, a oni mohli by potom dle svědomí svého
jednati. _ .

Toho smýšlení dětinsky milujícího srdce mnou pohnulo; nemohlo se Bohu
nelíbiti, a já více nenutil. Uzavřeli jsme mezi tím Boha za sourozence vzývati;
Marketa i Alois měli býti co nejdříve článkům víry vyučení, které by se jim nej
spíše novými zdály; proto obdržel každý knížečku, zahrádku duševní nazvanou, která
mimo modlitby i výtah z katechismu obsahovala.

Dle dobrého mínění měli v sobotu, aneb v neděli ráno změnu náboženského
svého přesvědčení otci oznámiti. Oni nebyli více protestanty, a nemohli se také co
takoví chovati, týkalo-li se to výkonů náboženských; měli" ho poprositi, aby pře
svědčení jejich a hlasu svědomí, v němž vůli Boží poznali, neodporoval.

Druhého dne odpůldnc viděl jsem děvče rychle zahradou spěchati; toto ne
slo květiny a zmizelo brzy v kostele; když jsem po malé chvíli také vstoupil, kle
čela Marketa před oltářem blahoslavené Panny a na stupních jeho leželo mnoho
kvíti. Šel jsem do zakristie, kde Klara pro oltář pracovala. Za mnou přišla Mar—
keta- ukončivší s_voumodlitbu. Učinila přispěním milosti velké již pokroky, nebo
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cítila v sobě ono rostoucí štěstí, které jsem ji přislíbil: Ježíš připravoval ji k boji.
Později mi jednou psala: „vzpomínám sobě ještě na vše, co jste mi ve svém pokoji
a v zakristii byl pravil; připomínám sobě boj, jenž ve mne postal, a po kterém ve
mne pravda úplně zvítězila. Připomínám sobě také dobře slova, „slibuji vám Jeho
jmenem úplný mír od toho okamžiku, kde se rozhodnete“ A skutečně toho míru
jsem zažila od té doby, co jsem svolila. Myslila jsem často na Vaše slova, která
mne vždy naplnila důvěrou! . . .“

Naše rozmluva byla jen krátká..
(Pokračování budoucně.)

WAWM,.AAAN.„„

Povzdech k Srdci Páně.

Na nejvýše přeji sobě Tobě žíti, to))ě mříti,
Tebe vroucně milovat, V Marii ctít matku svou,

Na hlas tvůj dbát v každé době, Tvojím hodným sluhou býti
Celý se ti věnovat, Mezi svatou družinou!

_MWWMMMN

Osm kroků k úplnému života polepšení.
.(ŠDle iBrig. Bimota ©matňd;.)

T* Milč bitů)! toiba míle poílebnč jit z mé mcnlotoífe' n'tolt), pojoromal iíem že
mUozi z más jsou tai ílabi a malí, še neumi jeíítč ani djobiti (po ccftád; fpraroeblv
míti) To fe ones muííte naučili. Pozor!

Gio. angela 3 íšoligno (mlfta to na Stalii, blíje 916W, robifltč fm. íšrantiffla
Seraf.) přeb imám k Bohu olnáccnim prombaná a mífím poboblím toho fměta obbařená

blouljo žila to budu: gbojnc'm ftce ale na budm jmčtítém. *Bojebnou uílpfíclu <Btiua tlua
fouciljo ua bmcřc fibce „oteloři mi ícftro má" (pil. Čal. 5,2) — otemřcla mu, mpua
ftila jej a ftala íe melilou fmčtici 523oji. —- 'Jleílpífíě fnab i ti), milé bítlo, Šlitina tlouci

na bmeřc jrbcc ímčbo? Ejblc tluče roaličnóm fpůíobem: nemocemi, úmrtím příbujnňcl),
obgmláíftnč m fájaníd) slowa Božiho, me čtení budjomuid) inčlj. S nimi tluče — já bo
ílpfíim aš zde — 6 oteroři mu, ble menlu ic tal „d)labno! mrane, mrjne m frbcíd) líb:

íl'i)cl), ÚOllCllloteloři'a pojornč čti a bo irbce přijímej,'co ti ím. alltgcla přebllábá. Uza:

mřcšzli írbcc přcb tím, ujamřcě si i — mne!

„Dim frofů (prami uaffc ímřticc íama) muíela jfcm e buífí ímou učiniti, bych
na ccftu poiáuí přifíla. "

l. Sit—of. „Qieiprme' íícm přelittjfflcla o fmc'm ljřiííuém šimotč: přcbftaloila iíem

íi wsseckh břicbp ímé CCÍČÍ)Dšiloota, a tatomou bájni přcb mřčnům jaljpumim iícm bhla
naplněna "ic jíem az, plaiala "

Ciň pobobuč i tt), milé bitio! oblož na chwilkxl (6 bomolcním rooičů neb přeb:

flame—mm;)ptáci fífolní neb bomáci, pollcťui přeb iříšlcm imám, — a počítej můšcěali

míjcďt) hťťchh ímc' celého šimota ob pojllání ljřidjů aj E prmui ím. gpomčbi, ! 2. 3.

alb., íuab je ti jiš 32 Ict, ilmb íefftě mice, patříš iuab ! minu „inellpm" bitfám íflolnim,
tu Dube počet bltibů twých u QSolm jcfftč mětíji; pomaš meliloft těd) bťťchů, tteítuljob.,
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noft .. . toto pognání hřtjjuého šímota a z toho mhplhmající bájeň přeb aahhnutím meč
nhm bube i u tebe jal to ob jalžima u wssech lajicntfů bhlo, prmuím Eratem-f volání.

2. Shut. „mapotom jjem gačala hříchů jmhch je jthbčti a ten jtub bhl tal
melilh, je jím to nemohla amocí, abhch je z nich gúplna mhgnala; broto ifem příjtus
pomalu — bohužel čajto bc; mhguání z těch hříchů k ftoln <Hanč a přijímala jíem tatto

nebobuč. We bne to noci mne proto jměboml trápilo; ímoblila jím je f jm. otci
íšrantifffu, abl) mne hopomohl t apoměbnílu, jenš bt) mne pozual a jemuž bheh je acela a
gúplna mhgnatí mohla. Brzy na to nalegla jjem tnčje, jm. %eliciaua taplana, i umí,
nila jjem si pemnč a jmatofroatě celé jrbce mu mhjemiti. gnomíbala jjem je bobře
a obbršeta — poprmé juab prame' — roghřejjent, ale necítila jjem pojub šáhnou laflu,
jen trplojt, zahanbení a lítojt.“

Milé bttlo! tal muíí i u tebe po pognaní hříchů uájlebomati imunitní,
chceš-di ! jpajení přijítí. Stu mfjal je to ten pelelní) bareba, tento nepřítel mjjeho bobrého
jen; ubohému hřlffnítu gabrjuje jaghf f úplnému mhgnání a ítnb, tten') mu přeb hříchem

maat, po učiněném hříchu zase namracuje. Nedej fc mtto offibni mé statě bětátlo! pře.

máhej ae míjí jílt) faleffnh ten jtub jmattjm jebou opomršením a -— mhanej je upřímně.
Núsledky neplatné zpowědi jjou hro5ue', jejjtě hrognějíjí nájleblt) nehobne'ho přijímání. sBros

iBoha o bobre'ho gpoměbníla a Bůh paf ti ho poíjle. Necťlťš:li jejjtč bolonalon lójťu,
neboj je, gatím tí buB bojti, eítíti co pramí Seremiač : „še zlá a hořta měc to jejt, je's

opujtila Hospodina žBoha jiného.“ (Ser. 2, 19.)
3. Rent. „*Bo bobré jm. zpowědi přemhfflela jim o tom melife'm ano nejmlv

ne'm milojrbenftmt Božim, že mi QSůh popřál tu neoceniteluou milojt, bobře je mhgpomta
bati, a že tal ob trajc propajti mřčne'mne apčt přimebl. zum aačalo m jrbci a jmebomí
mém je rogebnímatí; pogndmala jjem jice mšbh jajuěji hřícht)a nebolonalojtí jme, bas
leto míee nešli přeb tím, z bruhe' wssak ítrant) tale' nejmírnd míloírbenftmí Boši; želela
jjem jiec a oplalámala hřltht) jíoe' míce nešli přcb tím a umínila jjem ji mšbh příjnějfjí
lonat Půdní, amíjal při tom mjjem negtratila jjem bůměru to miloírbem'tmí SBojí, še mne
Bůh nezalnitne ob jcbe. Spolu jíem je bůmlrně (jalo bítlo f matce) utílala f Matce
Uebesiě a fc mjjem jtoathm mghmajíc je o přímlumu jejích. 91 gbálo je mi, že mají upří:

mnou je mnou outrpnojt, a tal mi bano btjto, še jjem mžbh rába je moblila, at jjem
jiš útěchu z moblttbh měla nebo nic.“

Milé bítfo! tot třetí krok troůj na cejtě polaní: pognamfjí hříchh jme' a puma,
tujíc na nejmhšjfí jprameblnojt Qioší, pamatuj i na nejtončcné jeho milojrbenjtmí.
ijjem i tentrát roniti je bubon slzc tmě ano jejjtč hojněji neš bříme, an jít tal bobrěho
a tal milujícího Dtce mohlo tal čaíto a tal tčšce uragíti, ale trploít tme' jlrouffenojti a

lítojtí oílabí — nabčje bojašene'ho obpujjtční. —— „
Jesstť něco: Bajmítíalí jebnou milojt Boži bo tmého ttname'ho jrbce, pognáe í th

jalo ím. ?lngela m jobě mnohem wíce hříchů a uebolonalojtí než iji jobě mhjlíl; nebot w
tmamé ítořtnici tepnu tenlráte je bobře a bopobrobna fašbí) prájjel, bříme ani nepoaoroa
mam) pom-uje, jalmíle jlunečuí paprítu bo ní jmítí. Poznúš:li xeo—.;;bítfo brahe'! wíce
hříchů a nebolanalojtí to jobč, jej jjj bříme ani nepogorotoal, nelelej je, ano bus tomu ráb
a běluj Bohu, je je roaebnímá u) jrbci trnem, a je ti jluuce mílojtí uebejfe' jmítí.

4. Shot. „Na to jjem čafto roajímala lříš, umučení Wánť, Seííjje ——ufřišoa
manou lájtu nafji. “Bří tom pohlebu na jm. tříš a roajímdní nejlončene' lájlt) *Báněgmo

cnila je mne talomá touha po gabojtičínění aa hříchh mě, že jjem si umíníla, nejen
je wssť beblimoítí írbce i smysly oítříhatí, bhch nífbh, nilbt) mícc s_.Úoha neuragila, ale je

chei “1 minná 5 neminnhm Sežííjem trpeti a proto mjjeďt) nepříjemnojti a lříšlh a joua
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šení a utrpení tobo íměta trpěíimě ínaííeti. Tu mt ?Bůt) ímrtí obňaí niiíenou matlu, a
drzy na to manžela _a m freítíe' bobč i bčti. ?lčtotiro jíem je mííeďt) bořce optataía, nie
ménř přebíemgetí me' a obemgbanoít bo nejímřtčjííí můIe Božť mne utíííiíp (: pobIeb na

tříš sReine mne nemtjííomně tčííií. " .
'Dítfo! megmii tt; tiíšet *Bánč bo ruky a popatři na toho utříšomanébo $ána

a %paíitcre íměbo „mám, jeho jíou ííípp, tteréš i to nejtmrbííí írbce muíipronitnontt,"

pramí ím. Signori. %! naííe ímčvticepramí gřejmt, se při pobíebu na tříš *Bánč tafomú
Iítoít nab břítbp je ji zmocnila, ze mnobo a bořce slzeln a na rozpálené tmáře ítubeníjcb

lobtíabtů muíela ujímati. Řriítue sBain je jí čaíto oíobně na třížfu obiemií, utajuje ímé
brabe' tání) íIomtjz „SZo mííe jíem pro tebe ati-pět.“ SDítfo! neFIi také pro tebe? QI
patIi i pro tebe, sníhlbuje paf tmůj nemběf a tmou ebl'abnoít?

5. Krok. „Nubyla jíem tatomébo zalíbení na mointbě, še jjem čaíto pro ía;
mu mobíitbu aapoměía na jíolo; ano přala jíem íi ob írbce, abneb nemuíeía ani jííti,
ani íptíti, abpdj jen na mobíitbě mobla íetrmati. Bhla jíem i pofouííena ceíe'íbni ne,
jííti a mnohé noci neípáti, aneb jen něco málo ale pognaía jíen: že je to !íam; neboť
Duch Qbošími pramií: „íšáífu žábúm a nic jiného, í rbce chci a mam" celé írbce,
jíem B tím ípotojen, miluj mne info já tebe miluji; a patli mne miluješ, bube mi miIe'
i jíbIo mě i pití i ípaní, i mííe, cofoíim činíŠJ'

angeía gapomnčía nab mointbou na jíbío, jaf mnobé tiííeů líbí ale ptáme uao
paf gapomínají pro jíbIo a pro íamé rabomántp — na mobíitbu. Neni to ínab iu tebe,
bitte! pobobně? 91 přebee jiš z fatedjiímu míč, že nejímc na ímětě, abnebom jein, piti,
ípati, rabomali íe — ale abpcbom ŠEnina Boha poleali, jej miromaíi, poííouebati, jemu
ííoušili a tab jebnou ípaíeni bníi; Bťda mííem, „jidjžto bůtj břicbo jeít — tteříš o zem
ífé mřei pečují" (%ilip 3, 19).

6. Řrof. „thš jíem íe tatto moblitbon a [áífou rognícena Ebbíi $ána íméíjo
táaaia íe ím. sBatolem: „Pane co chceš, abtjcb činiía'P" ——neb jíem si wědoma bola, že

bod) mííeďo i šimot saň baIa —, obpomebtl “Bau jafobt) k Uchlazeni mému a k úplnéa

némum írbci mém to!)prágněni wssi famvláfťt) a bucbomní pýchy: „QIco
bbs mi tate' motjta báti? nemíš Ii,73e mííeďo jen obe mne máš, še i trpeíimoít i galia
bení m mobíitbč i Iáífa jíou mé barb? bámóš mi tebt) jen bart) mé apět. *Brotoš chci,
abns při mííí beinmoíti m aacbomání míjcb přifdgdní, při mííí Iáíce ímé te mně (a bue
bešfIi měrná benně íe roamnoší plamen te' Iáífp) íebe ja nebobnou mííetité miloíti Boži
powažowala; či zapomnťla jíi jiš tat brgo na břícbt) ímé? tbebt) jíi bola, tbpbt) tě ne:

bola gabršeía ruta má? sBroto cbei a přitasuji' tobě, abbé íe m úpíné a botonale potořc
a íníšení íebe íame' ro očícb míaítníd) cmičiía".

Widiš milé bítfo! tento krok se mi zdú u tebe nejpotřebnějííí, u maííjcb i u metu

fíjcb, ano 11mííecb. Widěl jíem más, je jíte 5 tvorů ainínřmjcb bobře íííi, ate při 6.

jíte npain ítoro mííiďni; proto beinmě íe to něm emičte 6 pomocí >Boší, abpd) mě! z
mdo raboít aš i 6. krok bobře učiníte i náílebující 2 poííební — ale třšfe'.

7. Shot. „Kďhž jíem tai bůtfliměbonapomenutí upoíIeebIa,promiími (Ban íám:
„Na obměnu za poítuíínoít tmou mnufnu ti tanmou Iáíťu bo írbce tme'bo, že jí jatíi
opojena i ob jintjďj libi mííeíiíe' fnížení ano i potupu a prondííebomání rába íneíeč,
a řetneíi ti Ebo něco cittimébo, trpte'bo, uíítepačnébo neb potupného, aa miIoít Boži to po:

mašomati bubeě, an tím to Iáíee Božť bubeě ptoípímati.“ QI taf je i ítan; nejen trpí,-4
Iimř aIe i raha ííem to ínáííetn, patíi mne tbo bobnč utajit, a k melite' raboíti mi íIouf
žito, sa nepřáteli) íe mobíiti; nebimita jíem íe mice ímatíjm nebeífíjm, že íe aa nepřátele)
a mrabt) ímé mobíiti.“
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Čím m—ágbnčjffíDubeč, bítfo! na íohč íamém, na íamotůíťť a íobčctroí, tím PF

nčiífí bnbcě Iáíton Boži, n naopat gaíe, čím mice pognáš neimpffší Božč melebnoít cí
floatoft, tím menfíí a nišffí bnbeč m očích mlaftníd). Sen tur fe bei mnímřtlití, fteraf

QIngeIa a mffiďní fmatí ícbon pobtbalí a že jím pobrbání jiuých a mffelítě fřímbt; a na
rúžky bon) mítúnt) ano raboít ípůíobilt). “Batti ale to, bítfo Boži! w podolmých pábect)
ílmeb zlosti íe pobámáč, jafe'bo buchu iíi? Ducha Bošiho neb ducha 51600?

8. Krok. „thš iíem ťafto a pobobnč po celí) šimot íwůj fe cmičiía, neměla

iíem \oíee 3alíbení vgábnébo me ímčtř, i toužila jícnu ípofoienn [n)ti íe čenichem nebeífúm
— tam nahoře. Ze wssak nebolo příregitofti šimot fmůj báti za Boha info mnčebníci

Púuč, profila iíem <Bána o boIefti a nemoce, abhch aípoů co bo boIeítí to_mnati fe mohla

ímatúm mučcbnífům. % mnílpn'ena jfem, cítím boteíti neímírnc', nemoce íe jen ftříbaií,
ale mčgte přátelé! nemoce iíou íama bobrobíní Božs nemoce iíou jistý důkaž nim;
Božť ..... " (toť bota íforo poítební íIoma ím. ?lngen) aš bo btašené ímtti 4. [ean
1309.) _— '

ŠDítE-i)míIe'! tafomínn boIeítem a utrpením nejíme romní, silh nan'e bcz toho

flabe' bofonce bt) m prmním ofamšcní hnít) gničent). SRení tebe) fe co bimítí, že ani íd

ani nn), ani tiíícc libí pobobnou proíbu f nebi nepomneícmc, teč hl) SBůI) fám ten
fříš na nás íeííat. — (Bani ale Bňb jakýkoliw fříš na mie fcíííá, paf chceme fnáfíetí,
trpčti a niforím reptatí: „nemohu to již íne'ítí", tím bychom šalomoli na Dtce nebcífc'bo
še nám mícc ícíítá nešli můšcmc ínéfti; a přcbce [u)cbom iemn fřimbu činili, an ítojí

Píál10)_„šť náš nab íííl) uaffe nebnbe zkousseti.ee Lépc tcbi) činíme, lootámesli m ncmocíd)
a boleítecb: „*Máme taf to chce Bňh, práwč tento kťtž íc bobí na má ramena, iinaf

bh mně I)o Dtee nebefh') mln)! ícftat .

NU iafž bítfp! bubctc lt) frofi) fpaíitelné fráčetí? ílnííím más: „ano! ano pane
učitel!" sBřebcewssak fe ptám ieíítč iebnon: „ale mííicfní?" . . .tn íe fnab mnobí)

a mnohá mnmlonmá, še [)o múzou fwazky manšelífé, poíInfínoíti f lobíčům, neb jiné žc
mu to ceftč ftoií přefáafn! ?lbnd) ale mífcďí) tafome' mínnínml) ícbním rágem nbnííí, při4

bámám ieííte poanámtn gbošne'bo gimotopífce ím. Mugellu „Wm nabutá monbroít tohoto
ímeta přeb měčnou Boži Moudrostť zabmtbrxm byla, mgbnbil iBůI; šenn ímaafr) nřšnúmí

připoutanon k mangeíí, f bítfám í k swťtu, mífebo m!)fíšíbo umění abamenou bobatítmím
opíínvaiící i mfíemi eogfoífmíímeta.21mffaf Bošť silou posilnťna xoztrhla mífeďt)
magor) pomocí tříše Kristowa boíábfa wrchol oofonaíoíti Eřeítanífé í nfaanje nám n\ííem
přítlabem ímt'nn, še ceftl; % (tnč tráčctí není \očcí nemošnon aIe ínabnou ano f(abťou."

Wc fm. QIngeIe noftamiía Monotoít Bozť iaffi na obim mngům ženu, phssným
oíobn potomon, mubrátům bnffí fproíton, učením ncnčenon, pobošnnm pokrytennt
(!) ofobn ro prambč 6 ícbou poor hající, chhtloskřto!;o fměta monbcoít ncbeífon,
zkrútka — moc miíoíti Boži.“

Tčmilo ílomt) na nmúšenou — prozatím pro bneífcf SIBáG propouíftí fe írbeč;
mým pogbramem

Wáš ivenřowfťí)učitel.
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O zpovědi.
(— ř —)

S velikou chutí přicházím opět k vám sem, žačkevé Školy B. S.-P., a vy
pravovati vam budu veliké věci a noviny, kterým jsem se od 'té doby, co jsem tu
u vas nebyl, přiučil. Myslím se vám-tím velmi zavděčiti, nebot co vím, svědčí o
pokroku, osvětě a vzdělanosti a tomu budete jistě rádi, a stojím vám za to, že
honem opustíte tuto školu a půjdete za mnou.

Co pak to asi tak slavného a důležitého jest?jsmc žádostivi 'a posloucháme
s napnutou myslí. — _

Nyní jest čas velikonoční, a mnoho lidí jest posud tak žatemnělých a
sprostých, že dílem již byli u zpovědi, dílem jíti se připravují. Půjdete také
ke'zpovědi?

I ovšem že půjdeme, a to rádi a s ochotností; což pak ty nepůjdeš?
„To bych šel?! “— Já. od té doby, co jsem přišel k světlu, nic nedržím

na zpověď.“
Kde pak jsi ale nabyl toho světla? Ve které pak škole jsi se tomu vyučil?

My víme, že dle sv. Jana 1, 9. Kristus jest světlo, kteréž osvěcuje každého člo
věka přicházejícího na tento svět, a že (8, 12,) tento Kristus Pan-' náš praví: „Já
jsem světlo světa; kdož mne následuje, nechodít v temnostech ale budet míti světlo
života, a (12, 46.) „Já světlo na svět jsem přišel, aby každý, kdo věří ve
mne, ve tmách nezůstal.“ Možná ale ty, když nejsi s Kristem, ale proti Kristu,
poněvadž mimo Krista jest tma, že vlastně miluješ temnosti, dle téhož sv. Jana
(3, 19,) že jsou zkutkové tvoji zlí, a proto nejdeš k světlu — k s_v.zpovědi — a
nenávidíš světla, aby nebyli trestáni skutkové tvoji. Kde pak medle jsi asi na
sbíral takovouto moudrost?

„Já vám vše povím a poradím. Kupte si za několik krejcarů v Barmenu
r. 1863 11J. H. J. Biermanna vytištěnou a od Vupperthalské jednoty vydanou
brožurku, ——možna, budeteli chtít, že ji i dostanete darmo .— pod názvem: „Pojď
k Pánu Ježíšil“ a z té nabydete světla, še nepůjdete víc kzpovědi, po té tam není
pamatky.“*) _

A co pak tam medle stojí? Vylož nám 'tu moudrost. Kde pak medle
zůstává. ten Pan “Ježíš, ku kterémuž mame jíti, kam pak? — kde pak jej
nalezneme ? .

'Slyšte. Na str. 2. čtu: „Řekl-li Lutr,-neb Aug. Heřman Franke k zarmou
cenému! Pojd sem! tož můžeme býti ouplně přesvědčeni,. že s ním zamýšlel dobré
věci. Tedy hlas se k těmto mužům, tit jsou jeho apoštolové, a oni ti ukážou k
Pánu Ježíši“ Slyšte dál, jaké tam rozkošné učení. ——Na str. 12. „když umře věřící,
tedy jeho duše jest ihned u Pána Ježíše, tedy nebojte se žádného pekla, ani očist
ce, jenom věřte. Pán Ježíš má klíče brány do nebe, a On do kořen otevřel ji
všem hříšníkům,“ ano str. 13. „byt bys sebe více i zlé činil, a sebe horší byl,
předce má býti nebe tvoje a jistě jím bude, přijdešli k Panu Ježíši. On za tvé
hříchy umřel, tedy — smíš směle hřešit — jen věř -—a on vysloví po jednou,. že

*) Částeční příčinu k tomu pojednání podalo rozšiřování řečených spisků po Čechách; třeba
tudiž, aby veleb. páni pozorlivi byli na spisy, které se věřícím jejich péči svěřeným roz
dávají a v počtu bohužel nemalém již rozšířeny jsou. Redakce.

\
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jsme čísti ode všeho hříchu, že se nám dostalo odpuštění a vykoupení; (na str.
17.) naší vlastní dobří skutkové nemohou nás spasit, nejlepší naše skutkové jsou
poškvrněni hříchem. Tvá snaha po odpuštění, modlitba: „Pane Ježíši! spasiž mne,“
tot znamená přijíti k němu (str. 24.) A to nečekejte s modlitbou svou až budete
v chrámu Páně, modliti se můžete vždy a všudy (str. 25.), a sami si odpustit
hříchy. Věř jen, a nalož na Pána Ježíše hříchy své (str. 27), věř v Pána Ježíše,
a spasen budeš (str.“ 33.)“ '

Již jsi domluvil?
„Ano, již jsem v koncích, jest toho dost.“
I ovšem žet toho dost. Toť. víry až hanba! Věř ale také, že jsme právě

tušili, že ty jsi volný zedník, á že pravdu pravíme, že celá tato tvá moudrost dle
I. Kor. 3, 19. „bláznovství jest u Boha“. a že jdeš ne za světlem, ale za světýlkem,
kteréž tě zavádí do bahna nepravosti a vzdělá tebe v muže, ne,podle Srdce Božího,
ale v muže bohaprázného. Tot se arci nedivíme, že nechceš jíti ke sv. zpovědi,
neb dle té brožůrky jí k odpuštění hříchů není třeba, každý si hříchy odpustí sám,
jen když uvěří že hřešil. Ale podívejme se předce té brožůrce na zuby a zkoušej
me tu sv. zpověď.

Ovšem nápis jest velmi vábivý, tak že by v blud uvedeni býti mohli, by
možné bylo, také vyvolení (Mat. 24, 24). Ale proto nás nic neodloučí od lásky
Kristovy, aniž proto opustíme Školu B. S. P. a jak nám zde ukazuješ Krista, ne
vyjdeme. Takovýmto učením isi pražádného z nás nezískal, ale my tě spíš s tako
vými bludy a kacířskými náhledy odtud poženeme, neobrátíš—li se a nezřekneš-li se
takovýchto převrácených, neznabožských zásad. '

Milý hrachu! „Hřeš, jen věřl“ — anebo jak víme ještě o jiné brožůrce,
pod názvem „Přítel líříšníků“, v Praze, nákladem traktatní společnosti vydané, kde
jeden článek nadepsán jest, na str. 4, „Spasení skrze víru — ne skrze skutky ;“
věř ty že nám při tom vlasy vzhůru vstávají, a jako by si nás za vlasy rval, když
nás takovým jedovatým, zhoubným učením otráviti se přičiňuješ, a nemálo tě litu
jeme. že s takovou smolou zacházíš, jíž se pomažeš. Slyš že takovým prorok Isa
iáš (5, 20) volá běda, řka: „Běda vám, kteříž říkáte zlému dobré a dobrému zlé,
kladouce tmy za světlo a světlo za tmy, pokládajíce hořké za sladké a sladké za
hořké.“ Tot ovšem při takové víře smíš smilnit a cizoložit, vraždit a krást, křivě
přísahat a všecky ohavnosti tropit, a jen věřit, že Pán Ježíš za'ty hříchy umřel, a
všecko jest dobře, máš je promiuuty. Tot se nedivím, že se Melanchthon (jeden z hlav
ních rozšiřovatelů porotestantismu) vyjádřil, že v takové víře bez skutků se pohodlně
žije, — ač předce radil matce své, aby zůstala katoličkou, že se ze v její víře lehčeji
umírá. Uznal, že po jeho víře nic není, ale poznalé křesťanské pravdě odpíral.

Věř ale také, že ten tak porouhaný Pán Ježíš, k němuž nás zvěs, jinak
učí. Když učinil Kristus za hříchy za dost, tedy sám směl nejvíce hřešit. — A
proč toho neučinil? Proč byl tak nevinný, že se mohl veřejně tázati: „Kdo z vás
bude mne trestati ze hříchu?“ tak že sv. Pavel, (II. Kor. 5, 21) o něm píše, že
hříchu nepoznal, a sv. Petr ve svém 1. listu (2, 22—24.) „Kristus hříchu neu-
činil, aniž jest lest nalezena v ústech jeho. Když mu zlořečili, nezlořečil, když
trpěl, nehrozil, ale vydával se soudícímu ho nespravedlivě. Kterýžto hříchy naše na
svém—těle sám vznesl na dřevo, abychom — snad pouze věřili? — o nikoliv, ale
abychom hříchům zemrouce, spravedlnosti živi byli.“ Škoda že máš svou bibli,
třeba zfalšovanou, i v té to nalezneš, a nerozumíš a nevěříš tomu. Otevři se mnou
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ovandělia sv. Lukáše kap. 24, 47., a čti: „Musí kázáno býti ve jmenu Pána Ježíše
pokání a odpuštění hříchů mezi všemi národy, počnouc od Jerusaléma. Vy
_- uěedníci — jste pak svědkové těch věcí“. Vidíš? Pokání vzhledem na věřící, a
odpuštění vzhledem na Boha, co z toho medle jde? To, že věřícím k odpuštění na
pouhé víry, ale pokání potřebí jest. Nebo nebudemeli pokání činiti, upadneme v
ruce Páně a ne v ruce lidské (Ecci 2, 22), nebot nemůže lháti sv. slovo Páně:
„Nebudete-li pokání činiti, všickni zahynete“ (Luk. 13, 3). A v Skutc. apošt. 3.
19: „Čiňte pokání a obratte se, aby byli shlazeni hříchové vaši“. „I zlí duchové
věří, a -— třesou se“ (Jak. 2, 19).

Takové ale víry zbav nás Bože. A ubohý sv. Pavel, kam ten se octne,
ten zasluhuje se svým učením podle tebe vysmání, když píše I. Kor. 6. 9, 10: „Ne
mylte se, ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani zloději. ani lakomci, ani
dráěi královstvím Božím vládnouti nebudou ?“ Proč medle plakal, když si žaloval
k Filip. 3, 19. 20. řka: „Mnozí chodí, o nichž 3 pláčem pravím, že jsou nepřátelé
kříže Kristova, jichžto konec jest zahynutí, jichžto Bůh břícho jest, a sláva v za
hanbení jejich.“ Věříš-li tomu?

Věříš-li ale tomu tak, že při tom všem bez vší lítosti, bez skroušeného

se vyznání, bez pokání může býti člověk spasen, tedy věříš jako ďáblové a třásti
se budeš.

Slyš Pána Ježíše u sv. Matouše 7, 21. „Ne každý, kdož mi říká Pane Pane,
vejde do království nebeského, ale kdož činí vůli Otce mého, kterýž v nebesích jest,
ten vejde do království nebeského“ A co řekl u sv. Luk. 11, 28. oné ženě ze zá—
stupu, jenž mu řekla: „Blahoslavený život, kterýž tebe nosil, atd.“? „Ovšem blaho
slavení, kteříž slyší slovo Boží —- a ostříhají ho.“'Ty nemoudré panny, o nichž sv.
Matouš píše v kap. 25. také měly víru ale bez skutků, lampy bez oleje, a proto
musely slyšet ona přesmutná slova, když žádaly, aby jim Pán otevřel, „Amen pra
vím vám, neznámt vás“, arci, nebot dle sv. Pavla I. Kor. 13, 2. kdyby měl člověk
všeoku víru, tak že by hory přenášel, lásky pak neměl, nic není. Ty pravíš: „Spa
sení skrze víru,“ no skrze skutky“. Ale tu docela se protivíš sv. Jakubu, jenž (2,
24. 26.) píše: „Vidíteliž, že ze skutkův ospravedlněn bývá člověk, a ne z víry to
liko, nebo jakož tělo bez ducha jest mrtvé, takt i víra bez skutků jest mrtvá.“ —

Proto i Syn člověka, jak čteme u sv. Matouše (16, 27.) když přijde ve slávě otce
svého s anděly svými, neodplatí jednomu každému podle — víry jeho, ale — podle
skutků. Ostatek vy věřící, máte neustále v ústech protestantismus čili na jazyku
víru a plýtváte a chlubíte se v ní, a máte v bibli, na kterou držíte, mnoho věcí
na které nevěříte.

Tak k. př. máte v bibli: „Ty jsi Petr“ (Mat. 16, IS.), a předce nedržíte
na Petra, a kdyby ste mohli, na lžici vody by ste římského papeže utopili. A nebo:
„Totot jest tělo mé“ (Mat. 26, 26. Mark. 14, 22. Luk. 22, 19.) &.předc to za pravé
nemáte, a pohrdáte chlebem aneb vyšplichujete víno, jak medle jest po požívání;
A nebo: „Hle matka tvá“, (Jan 19, 27.) a předce Pannu Marii co Matku Páně
nectíte a do mocné přímluvy její se neporoučíte; A nebo pesléze — abych příliš
obšíruým nebyl, máte u sv. Jana (20, 23.) „kterýmž odpouštíte hříchy, odpouštějít
se jim, a kterýmž zadržíte je, zadržány jsou“. Komu pak měli učedníci Páně odpu
stit hříchy, když žádný k nim by neměl přijít, & povědíti jim je. A tak ta pro
slavená víra u vás jest jalová chlouba, každý takový věří co chce, a mnohý tolik
věří, že se to směstná na nehtě, totiž: „Hřeš, jen věř“ Tolik vzhledem na práz

10



—146—

nou víru. Ale slyš nás zde ve Škole B. S. Páně, my ti nyní povíme zvlášt co ví
me 0 Zpovědi, a budeš vědět, komu budeš měti věřit. —

Zpověd jest tak stará, jak staré jest pokolení lidské. Již první rodičové
napomínáni byli od Hospodina, aby se vyznali, ale dábel, otec lži a pýchy, držel
je, že sice nezapírali, ale vinu jeden na druhého strkali. Tolikéž napomínal Ho
spodin i Kaina, aby se uznal a vyznal; — poněvadž ale srdce jeho bylo zatvrzele,
tedy i ústa jeho byla němá. Israelitům v Starém zákoně. (4 Moj. 5, 6. 7.) nařídil
Hospodin: „Muž nebo žena, kdyžby učinili ze všech hříchů, kteříž se přiházívají li
dem, a skrze nedbanlivost přestoupili by přikázání Hospodinovo, a provinili by;
vyznají hřích svůj, a navrátí sumu hlavní, a nad to pátý díl tomu komuž
zhřešili.“ Ejhle! k odpuštění hříchů nestačovala pouhá víra! — A takové vyznání,
dle III. kn. Mojžíšovy 5, 6. 8. musilo se díti před knězem, co zástupcem Hospodi
novým. — ..

Když David zhřešil, nebyla to víra pouhá k Hospodinu, kteráž ho osprave
dlnila, nýbrž dle II. kn. Král. 12, 13. vyznal se David prorokovi Nathanovi řka:
Hřešilt jsem Hospodinu. I dal mu na to ve jmenu Hospodina Nathan rozhřešení
řka k Davidovi: „Hospodin přenesl hřích tvůj“, t. j. odpustí tobě.

O těch, jenž Janovo kázaní u Jordánu poslouchali, a od něho se křtíti
dali, čteme (Mat. 3, G.), že vyznávali hříchy své. A co se týká písma, dlouho
takové ještě nebylo a zpověď již byla. Sám Syn Boží poukazuje na ní ve vypra
vování svém o marnotratném synu, u sv. Luk. 15, 21., kterak se nespokojil syn,
když se uznal a litoval svého provinění, ale vyznal se, a nezapřel, řka: „Otče, hře
šil jsem proti nebi a před tebou“. Tak sv. Maří Magdalena nespokojila se s pou
hou věrou v Pána Ježíše, ale šla a veřejně se dostavila co hříšnice, — a to sice
ne k Šimonovi Farizeovi —- ale k Pánu Ježíši, vyznání své projevila plačky, nebot
věděla, že každý o ní ví, kdo jest, a že Pánu Ježíši, jenž zná ledví i srdce její,
netřeba povídati, co pro pláč vyřknouti nemohla. A Pán nepoukázal ji na pouhou
víru, ale pravil: „Odpouštějít se tobě hříchové“ (Luk. 7. 48) t. j. on jí dal roz
hřešení, absolucí, a potom teprv, když tomu dobře rozuměli přísedící, že odpou
ští Pán hříchy, a divili se, řekl: „Víra tvá tebe ku spasení přivedla“. Jaká me
dle víra? Ne pouhá, prázná, jalová, ale oučinlivá, so skutky spojená víra, což
ztvrzuje opět Pán řka: „Odpouštějít se jí hříchové mnozí, neboť milovala mnoho.“
Tedy ne že věřila mnoho, ale milovala mnoho, víra jest tu tolik co láska —- víra
s láskou spojená, — a pak teprv propustil ji Pán řka: „Jdiž v pokoji“. (Luk. 7,
50). A teprv po takovémto rozhřešení dosáhla sv. pokoje, jakého by ani za 1000
zámků takových nedostala, jakého měla v Magdala. Ona neměla pokoje dokud ne
slyšela ona potěšitelná slova: „Odpouštějít se tobě hříchové.“ Nebot pokoj, pravý
pokoj pouze v Bohu může nalezen býti, a takový svět nedává, takový zůstavil nám
pouze Kristus, nebot na' světě nedojdeš pokoje, ve světě panuje samý nepokoj, roz
broj, samé vady, rvačky, protivenství, zbujuictví, odboje, zpoury.

Takový sv. pokoj nalezl i Zacheus, vrchní nad celnými. A kdy? Tenkrát,
když vyznal: „Ai polovici statku svého, Pane, dávám chudým, a oklamal-li jsem v
čem koho, navracuji čtvernásob“ (Luk. 19. 8.), nebot na to obdržel od Pána roz
hřešení slovy: „Dnes spasení stalo se domu tomuto“. —

A co ti všickni zástupově svatých kajicníků, jenž se po všecky časy hrnuli
ke zpovědnicím, aby dosáhli rozhřešení, museli medle býti sami pošetilci a blázni,
& neurození, & zpátečníci a zatemnělci, a jen Luter a Heřman Franke a stoupenci
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jeho jsou mudrci a pokročilci a osvícenci, ti jedině maji slova života věčného, po
něvadž zformovali, vlastně rozformovali anebo deformovah Klista a lépe všemu ro
zumějí, nezli Kristus a učedníci jeho?! —

Viz Jidáše, i on věřil v Krista, i on želel toho, že zradil krev spravedlivou-.
navrátil zase třidceti stříbrných knížatům kněžským a starším, řka: „Zhřešil jsem,
zradiv krev spravedlivou“, (Mat. 24, 4.) — a povrh stříbrné v chrámě, a ——došel
rozhřešení? — Nikoliv, slyšel v radě: „Co námdo toho, ty viz — byl vysmán.
Došel pokoje? Nedešel, ale šel, a. osidlem se oběsil. Hledal pokoje tam, kde ho
není, hledal ho u světa & nenalezl.

A tak se i tobě stane, nevyznáš—li se Pánu Bohu Všemohoucimu, budeš v

církvi tulákem _apoběhlíkem, jako Kain nezdárný, jenž nedbal na napomenutí Pána
Boha svého, a naposledy si ještě budeš zoufati jako Jidáš. Věz, zoufalci, učinili to
s rozvahou, nepřipravila-li je pomatenost, — v jakém smutném pádu není sebe ná
božnější člověk před takovým pádem bezpečný — ale spáchaji-li samovraždu při do
brém vědomí, jako Jidáš, jsou sami rouhači a nemodlenci a neznabohové, jenž ne
chodí ke svaté zpovědi. Vyznávají se svým spolutovaryšům, ale na místě Božím
ne, nýbrž někde v krčmě u sklenice páleného, drží na čáry, na pověry, ale na ná
boženskou víru v pra-vého Boha nic, bojí se ďábla, že jim může uškoditi, ale Pána
Boha, že je může potrestati, se nebojí, uznávají moc dábla, nikoliv pak moci Boží.
— Slyš, jakého pokoje užívá člověk bez Boha..

V Holandě zabil tajně jeden sloužící svého bohatého pána, všecky jeho kle
noty pobral“ a do Anglicka se přeplaviv zde obchod provozoval. Po čase se boha
tým kupcem, váženým mužem a posléze měšťanostou stal. Každý ho měl za hod
ného člověka. Po mnohých letech měl nad jedním'vražedníkem před velikým shro
mážděním soud smrti pronésti.

Když k tomu přišlo, nebyl s to ani slova promluviti, celý zbledl a třásl
se, až na jednou, nemoha déle své procitlé svědomí k mlčení přemluviti, zvolal:
„Jak já tohoto nešťastného člověka k smrti odsoudit mám, sám jsa vražedníkem ?“
Načež k velikému zhrození se všech přítomných celý svůj zločin vypravoval a asi
takto skončil:

Těm, jichž hříchy nikdo neví,
myslíš, Bůh že něco sleví?
náhle jako blesku proud,
zastihne je Boží soud,*)

a naplní se, že pomsta Boží přichází poma'lu, ale přichází jistě. A při témž je
denkrátním věčném soudu, dnu hněvu Božího vypočte všecky tvé činy spravedlivý
Soudce sám, a budeš se musiti vyznati ku svému nemalému zahanbení před celým
světem, at si chceš nebo necheš, at si věříš nebo nevěříš.

.Viz sv. Petra. Tomu, jako k. p. Jidášovi, že Pána zradí, bylo též předpo
věděno od téhož Pána, že zapře, ale on se s jinou potázal, ou nežaloval radě ži—
dovské, ale rozpomenuv se na slova Páně, nezoufal, nýbrž vyšed ven, plakal hořce.
(Luk. 22, 62.) Tak k. p. čti Mat. (9, 2.) a dočteš se o šlakem poraženém, jemuž
Pán Ježíš pravil: „Doufej synu,“ tedy ne pouze věř, doufej, odpouštějít se tobě hřír
chové tvoji. Pán Ježiš viděl víru jejich, jenž mu šlakem poraženého přinesli, a ná
sledkem této pouhé viry nedošel odpuštění. U téhož sv."Matouše (8, 2,) čteme.

*) Katechism od kněze Fr. Valoucha, v Praze 1667 str.. 11 1 *O
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kterak málomocný přišed, klaněl se — tedy ne pouze věřil — Pánu Ježíši řka:
Pane, chcešli, můžeš mne očištiti. Pán Ježíš neřekl: Věř, ale vztáh ruku, dotekl
selho, řka: Chci, bud ěist. A oěištěno jest málomocenství jeho. Nuže .ale si všimni,
co pravil dále: „Jdi, ukaž se knězi, a obětuj dar, kterýž přikázal Mojžíš na svě
dectví jim.“ A to též dosvědčuje nám jiná událost o 10 malomocných, jak vypra
vuje sv. Lukáš v kap. 17. Z toho poznej, kterak Pán Ježíš očistuje málomocného,
ale kněz ho prohlašuje za očistěného a očistěný jest povinen obětovati dar přede
psaný. Tak i Pán Ježíš sám sice odpouští hříšníkovi jeho hříchy, očištuje ho od
málomocenství jeho duše, ale skrze kněze; — kněz to jest, jenž ve sv. zpovědi, kde
se mu hříšník ukázati má, odpuštění oznamuje a za očištěného ho prohlašuje, a
hříšník jest povinen vykonati pak to, co mu kněz uloží. Jen že Pán Ježíš co
vševědoueí, věděl co se v srdci jednoho každého děje, jemu nic skrytého není, kněz
pak není vševědoucí, protož potřebí, aby málomoený, hříšník — všecky své nešváry
& záhyby a těžkosti knězi pověděl a se“ s nimi svěřil. A nebo ty chceš k Pánu
Ježíši samému, bezpostředně jemu chceš své bídy a nedostatky a potřeby a neduhy
pověděti? Ten jenž odpouštěl hříchy na zemi, nenavštiví tě víckrát, aniž přijde víc
na zem, aby odpouštěl, nýbrž přijde až jako soudce; aniž uslyšíš hlass nebe. Od—

pouštějít se tobě hříchové, aniž, kdybys křičel dopnebe o odpuštění, budeš slyšán,
nýbrž budešli chtít ěekati na hlas s nebe, uslyšíš hlas, jaký se stal onomu boháči,
o němž vypravuje Pán Ježíš u sv. Lukáše 16., kterýž na světě také neVěřil, až v
mukách byl, a uvěřil— pozdě: „Majít Mojžíše a proroky, necht jich poslouchají!
— t. j. majít biskupy a knězi, necht k těm, jako málomocní se ukážou, těm jsem

dal moc hříchy odpouštěti neb zadržeti, tit mají moc ode mne, jak nad mým tělem.
tak i nad duchovním, kteréž jsou věřící. Hřešil--libys bratre, tedy to pověz církvi,a
neuposlechnešli církve,věz, že dle sv. Mat. 18, 17. jsi jako pohan a publikán, a že
by se naplnilo na tobě vyrčení Abrahamovo k boháči onomu, že bytby kdo z mrt
vých vstal, byt by Syn Boží přišel na svět, neuvěříš, nebudeš pokání činiti. —
Nemysli, že zpovídaje se, zpovídáš se knězi. Kněz jest zde na místě Božím. Vždyt
pak, zaěínaje zpověd, — a tu snad umíš, vždyt jsi chodil do školy a učil si se
katechismu, říkás: Já bídný hříšník, zpovídáma vyznávám se „Pánu Bohu vše
mohoucímu,“ nebo kněze, jakožto lidského soudce, bys mohl obelhati, a bereš
za. svědky blahosl. Pannu Marii, a všecky milé svaté, a vám otče duchovní — na
místě Božím, a klečíš co kající, _dobré, upřímné, ne svévolné, nezbedné dítko
Otce nebeského, abys Jej odprosil a On aby tě co marnotratného syna přijal do
náiučí své, a jdeš jako ku bravnému rybníku, o němž sv. Jan ve svém evang. v
kap.5 .píše, a vyhledáváš člověka kněze, aby, když se zkormoutí voda pravého po
kání, k obmytí duševních neduhů, vpustil tě do iybníka, abys uzdraven byl, od
které koliv nemoci trápen bys byl. — A nebo zdali Bůh potřebuje tvé lži? (Job.
13, 7.) kdybys chtěl býti 'neupřímným, tu bys byl svatokrádežníkem a tu by byly
tvé poslední věci horší nežli první (Mat. 12, 45.) A naplní se na tobě, co povědíno
jest v knize Jobově (12, 25.): „Makati budou jako ve tmách a ne ve světle, aučiní
Bůh, aby bloudili jako opilí.“ A co psáno jest v knize přísloví (1, 26, 30)? „Volati
budou ke mně, a nevyslyším jich, ráno přivstanou a nenaleznou mne; protože v
nenávisti měli kázeň, a bázně Hospodinovynepřijali; aniž povolili radě mě
ale utrhali všelikému trestání mému“

A protož čteme v Skutc. apošt. 19, 18. 19. kterak, když sv. Pavel byl v
Efezu, „mnozí z věřících přicházeli k Pavlovi, vyznávajíce a vypravujíce skutky,
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ano není dost na tom, ale i mnozí z těch, kteříž všeteěných věcí byli hleděli, snesli
knihy o těch věcech, a spálili přede všemi, a spočetše cenu jejich, shledali toho
padesáte tisíců peněz.“ — Ejhle, a tak jdi i ty, učiň též, všecky ty své brožůrky
přede všemi námi snes a spal, aby tě nemálily. A sv. Jakub dokladá (5, 16.):
Vyznávejtež se tedy jedni druhým ze hříchů svých a modlete se za sebe ve spolek,
abyste spasení byli.“ A miláček Páně a. Jan ve svém 1. listu ], 9. učí : „Pakli
budeme vyznávati hříchy své, věrnýt jest Bůh a spravedlivý, aby nám odpustil.
hříchy naše a očistil nás od všeliké nepravosti“

Z těchto výpovědí písma sv. můžeš zároveň chápati, že zpověď není nějaký
kněžský vynález po časech apoštolských, ale od jakživa za potřebnou podmínku
k odpuštění hříchů se považovala. Dokládám se spisy sv. Irenea, jenž 100 let po
Kristu byl živ, a ten vypravuje,že mnohé ženy v zo ufalost upadly, poně
vadž se hříchy své vyznatistyděly. A Tertulián 200 let po Kristu vypravuje zřejmě
a tvrdí o pokání, že lépe jest hříchy své vyznati a rozhřešení dostati, nežli je zata
jiti a zatracenu býti. Ano ve východních krajinách pozůstává podnes náboženská
strana, tak zvaná Monofisitů, jež již 400 let po Kristu odpadla a u nichž posud
zpověd v obyčeji jest. Z čehož jde, že zpovědi již před rozkolníctvím v církvi
stávalo; kdyby ji byli pozdější papežové zavedli, tedy by onino něměli žádnou zpo
věd, jenž již 1400 let ničeho o katolické církvi věděti nechtějí, ale zpověd katoli
ckou podrželi. Ano ještě dlouho nebylo písmo, když zpověd již byla. Dám ti podo
benství. Kdyby měl lékař 1000 nemocných a žádného se netázal, co mu jest, ný
brž stejného, jednoho a toho samého léku předepisoval, zdali by byl na tom dobře
nemocný? A takový lékař jest zpovědlník. Kdyby nade všemi najednou rozhřešení
vyřkl, a jim něco namluvil, zdali by tu mohlo býti pomyšlení na uspokojení a
uzdravení duše? Každý hřích jest rozmanité ovoce pýchy, proto potřeba pokory a
skroušeného vyznání a zvláštního léku proti každému takovému ovoci, v každém
vyznání spočívá něco uspokojujícího' a usmířujícího. Ale věř tomu, oni ti novone
věrci by rádi obmyslili kněze, ženami, zato ale mají kněží jim odpustit zpověd.

Cheverus, biskup Bostonský, požíval tak velikou důvěru, že mnohé i prote
stantské paní z nejvznešenějších stavů k němu přícházely, jemu své srdce otvírajíce
a nejtajnější těžkosti domácí i svědomí svého mu svěřujíce. Jednoho dne pravila
jedna z těch paniěek biskupovi, že zpověd jest posud to nejprotivnější, co ji od
katol. víry odvracuje a zdržuje, aby ji přijala. I vece na to biskup s usměchem:
„Ai, má ctěná paní! Zpověd se vám tak neprotiví, jak myslíte, ano vy uznáváte
jeji potřebu a cenurneb již dávno jste se mi zpovídala nevědomky. Vždyť. pak
zpověd právě nic jiného není, nežli svěření se s těžkostmi srdce, a trápením svě
domí, a s tím jste mne na vlas obeznámila; a to jste mi dokonale pověděla, aby
jste ode mne rady přijala.“*) _

Mnohý myslí, když za přestupek svůj si odseděl trest časný někde v káznici
nebo když odvolal pomluvy a na cti utrhání, anebo vrátil cizí statek, nebo učiniv
úpadek, vyrovnal se na 50%, že již na tom dost, a že již kdo ví jak jest spra
vedlivý, a že již nic více mu třeba není činiti, poněvadž věří, že Kristus za hříchy
tyto za dost učinil. Tot ale omyl. Polepšením se pouhým, pouhou kající myslí se
starý dluh nesmaže, ten člověk ze své moci ze své duše sejmouti s to není, aniž
ústavy trestní mají moc vyměřovati neb odpouštěti itrcst věčný, tu musí jiný býti

*) Šmidů katechism. 111. str. 126.
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prostředníkem, jenž by rozhněvanému Bohu zadost učinil, a ten musí býti sám ten
nejnevinnější, vší poškvrny prost, nejčistší, Bohu rovný; takový nás jedině smířiti
může s rozhněvaným Bohem. A to se stalo. Ježíš Kristus, Syn Boží, z lásky k lid
skému pokolení hríchy naše vnesl na dřevo, abychom hříchům zemrouce, spravedl—
nosti zivi byli a Jeho zsinalostí uzdravení jsme. On sice se modlil, ale chce, abychom
se také modlili, on se postil, ale chce, abychom se také postili, on trpěl, ale chce,

, obychom také trpěli, volaje k nám: „Chceli kdo za mnou přijíti, zapřiž sebe sám,
a vezmi kříž svůj a následuj mne“ (Mat. 16, 24.) Všimni si toho -— nepraví Pán:
věř pouze, ale: vezmi kříž, a to ne můj — ten bys neunesl, ale „svůj,“ kterýž dle
tvé možnosti na tebe složil jsem, abys jej za mnou nesl. A tu to opět do
chází na katechism, že hříšníci, i když Kristus za hříchy dosti učinil, chtějíli téhož
dosti učinění Kristova užití, se také mají přičinit, konat, seč jsou aby křivdu
kterouž Bohu učinili, zase napravili, a teprv co možnost jejich dostihu ti nemůže,
se jim zásluhami kříže Kristova doplní. My sice všickni vykoupení jsme, ale jed
nomu každému člověku milost téhož vykoupení přiřknouti se musí, a to se stává
skrze .absolucí čili rozhřešení. — A to rozhřešení nuže přiříká se v katolické
církve skrze biskupa nebo kněze, nebot k těm řekl Pán, jak to i ti nevěrci ve
svých biblích mají.“ „Přijměte Ducha svatého.“ Ejhle, všimni si toho každý dobře,
mocí Ducha sv. se to milostné rozhřešení stává — „kterýmž odpustíte hříchy, od
pouštějít se jim (od Boha), a kterýmž je zadržíte, zadržány jsou a (Jan 20, 22, 23.)
před tím: „Jako mne poslal otec, i já posýlám vás,“ dal Apoštolům svým moc,
aby, jako on činil, i oni činili, aby nevyhynula až do skonání světa tato moc v
.církvi Jeho. Tak tomu i učedníci Páně rozuměli, tu moc šetřili a vykonávali, a
tak to trvá až po dnešní den a trvati bude až do skonání světa dle slibu Kristova:
„A. aj já s vámi jsem po všecky dny, až do skonání světa (Mat. 28, ZO.). Bisku
pové a kněži ve zpovědnicích sedí na místě Božím, slyší zpovědi věřících, věřící
se k nim hrnou, a po zpovědi uložené pokaní s pokorným srdcem, věrně a bez od
kladu vykonávají. — A tak já bych měl jíti k zpovědi ke knězi? To bych nerád,
kněz jest hříšník jako já! —

Zdali jest hříšník, nevíme, tolik ale víme, že se kněžím ne v jednom pádu
velká křivda děje, že jsou kněží u zjevných svých nepřátel hříšní z předsudků, ano
že pro jednotlivý mnohdykrát ani náležitě nedokázaný pád předpojatí nepřátelé
knězstva každého kněze z téhož poklesku napořád odsuzují a viní. Mimo to kněz
jest nade všecky jiné postaven na svícnu, a tu co se jinému promíjí, klade se knězi
za hřích, & co u jiného jest hříchem, proto již kněze chtějí kamenovati. On má
-ěerný oděv, a na tom jest hned každé smítko vidět — ale kdo jest beze hří—
chu vrz první naň kámen! Ten, jenž beze hříchu byl, ten vysoký kněz podle
řádu Melchisedechova, jenž hříšníky přijímal a jedls nimi, ten toho nečiní, shovívá,
a; praví o sluzích svých: „Kdo vás slyší, mne slyší, kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá;
kdož pak pohrdá mnou, pohrdá tím, kdož mne poslal“ (Luk. 10, 16.); jen člověk, které
muž skrze kněze tolik milostí se poskytuje, nechce knězi ničeho prominonti a odsuzuje
ho. Já jsem též kněz — praví jeden žák — a nic sobě vřeleji nepřeji, jako aby někdy

před mou poslední hodinkou třebas ten nejpotupenější kněz mne s Pánem Bohem na
vštívil, a smířil. A tu jak tu často se naplňuje sv. slovo Páně: „Hledati' mne budete
a nenaleznete“. (Jan. ,7, 34.) Nedostane se rouhačům a tupičům kněžstva kněze, ne
budou ho hodni, ač by si ho přáli, jako zlopověstný bohaprázník Voltair. nebot
opodstatní se výrok sv. Pavla ke Galat. 6, 7. „Nemylte se; Bůht nebývá psomíván.“
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A dále dokládá v 8. „Nebo cokoli rozsíval by člověk, to bude i žíti. Nebo kdož
rozsívá v těle, z těla i žíti bude porušení; kdož pak rozsívá v duchu, z ducha žíti
bude život věčný“ ——Co ti to škodí, jeli kněz hříšný? — Bud rád, že jest kněz
též tak křehký a pokleskům podrobený jako ty. „Jeden_každý své břímě ponese.„

(Galat. 6, b.); vždyt tomu již katechismus učí, že jest sobě zpovědník svých křehv
kost-í povědom, a proto polituje hříšníka; nebot kdyby moc tu měl cherub nějaký,
nebo anděl tvůj strážce, který nehřeší, ten, dle sv. Jána Zlatoústého. přísněji by s_
tebou nakládal a neušetřil by tebe, aniž by odpustil, když pohřešíš.“ (Enod. 23, 21.)
Voda čistá tak dobře teče troubou mosaznou, jako železnou, jako porclanovou, jako
hliněnou, jen když se ti jí dostane. Nehled na tok neb troubu či rouru, nesud ji,
nekopej do ní, nech ji na pokoji, abys jí neublížil, a nedostalo by se ti vody žádné:
však ona se roura též čistí a eidí, a pečuje o sebe, aby se ti dostávalo hojně vody
dobré, vody živé, vody vskakující do života věčného, (Jan 4,14.) Slyš sv. Ambrože*),
jenž dí. „Lidé to jsou, jenž úřad svůj konají k odpuštění tvých hříchů; ale hříchově
ne v jejich jmenu, nýbrž ve jmenu Otce i Syna i Ducha sv. se odpouštějí.“ U sv.
Jana, 11, 49—51. čteme, kterak Kaifáš bískup řekl o Pánu Ježíšovi v radě:
„Užitečné jest vám, aby jeden člověk umřel za lid,a ne aby všecken národ zahynul.
Toho pak sám od sebe neřekl, ale biskupem byv léta toho, prorokoval, že Ježiš
měl umříti za národ.“ Pěkný výklad na to podává Sv. Augustin.**) „Z toho se učí
me, že i zlí lidé prorockým duchem budoucí věci předpovídají: což ale evangelista
připisuje božské svátosti, ——božskému posvátnému úřadu — že byl biskupem, to
jest vysokým knězem.“ Co by to bylo k. p. hluku, co za omastek pro proticírkevní
novináře, aby se nedím každý dvanáctý, ale někde nejaký biskup —' oběsil; aeihle,
Jidáš, jeden ze dvanácti to učinil, a žádný se nad tím tak nepozůstavoval, aby ho
to zuráželo, církev svatá proto předce květla a rozšiřovala se. To by bylo smutné,
aby milost svátostní závisela od hodnoty kněze neb biskupa, milost Boží není uvá
zána, ta má hlubší prameny -— v nebi totiž, odkud se řínou.

Viz, kterak lidé všecko na vlas na sebe povědí, v jakékoliv k. p. nemoci
těla postaveni jsou, když lékaře povolají, bytby i mnohdykrát střízlivý nebyl, anic
nedbají, at si má jakékoliv vady na sobě, a i sebe nejtajnější neduhy nestydí se
mu vyjeviti, a jsou rádi, jen když se hodně vyptává, a..,těžce to nesou, když s
nimi mnoho nemluví, a soudí, bud jakoby nemoci dobře nerozuměl, bud hrubě o ně
nedbal, bud je opouštěl, jakoby již nebylo pomoci jim a oni již blízcí smrti byli:
jedině váhavě se jedná ve sv. zpovědi, tu dábel hříšníka němým činí, 3 naplní se
výrok sv. Jana Zlatoústého: „Dábel odejme člověku stud, když hřeší; před zpovědí
mu ale opět stud vrátí.“ Ty pak, milý příteli, raději s těmi zástupy, co u sv. Ma
touše (9) slyšeli, že Pán Ježíš šlakem poraženému odpustil hříchy, „boj se a voleb
Boha, kterýž dal takovou moc lidem.“

„Víte, co mne ještě odráží od.zpovědi?“ Nevíme, co pak? Snad se bojíš,
že kněz zpověd tvou vyzradí?

„To ani ne, nevím žádného příkladu, aby byl kněz kde zpověd vyzradil,
toho se ani nebojím, nebot spíše vím,že ani magnetisováním kněze se zpověd nevy
zradila, kněz takový byl nepokojný, když tázán byl na zpověd, dostal třesení, a
nic nevyřkl — mlčel, a vím, že za příkladem sv. Jana Sarkandra, spíš hotovi jsou
smrt mučedlnickou podstoupiti, — ale oni z toho dělají kázaní.“

“) Breviar. rom. fer. VI. infr. octav. Passion. lect ILI.
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Ale ale, považ jen, zdali to pravda? Ty k. p. nejdeš ke zpovědi — a že,
kdybys šel na kázaní, řekneš, že ten kněz káže z tvé duše, jako by ti do srdce vi
děl, jako by jsi mu do napřed řekl, vidí tvé chyby jako v zrcadle — kdezto o sopě
ani neví. Ku kázaní není zapotřebí zpovědi. Což všecky ty nepravosti, proti kterým
kněz káže, nepášou se veřejně? dějí se ve skrytě, ne zjevně? Což pak nejsou zjevní
skutkové těla, jakož jsou dle sv. Pavla (Galat. 5,19.) ,cizoložstvo, smilstvo, nečistota,
nestydatost, chlípnost, modloslužebnost, čarování, nepřátelství, svárové, nenávisti, hně

'vové, vady, různice, roty, závisti, vraždy, opilství, hodování a těm podobné věci?“
„Však ja nejsem takový hříšník, abych musil jít k zpovědi. Já žádného

nezabil, já necizoložil, žádnému jsem ničeho neukradl — to trochu klení?“
A vidíš, i to klení jesthřích, kteréž ty, poněvadž jsi mu přivykl, za nic

nepočítás. Všemohoucí Pán“ posud živ jest a neodvolal své přikázaní: „Nevezmeš
jména Božího na darmod' Pomni, aby tobě někdo nadával, lál, hanlivých jmen dá
val, zdaliž bys to strpěl? A Bůh. Pán, Vykupitel a Posvětitel tvůj má si nadávky
od tebe zlehčováním svého jména nechat líbiti? -—A nebo když jsi celý čistý beze
hříchu, jako hvězda na nebi, tedy tě postavíme na oltář, a budeme tě ctíti co sva
tého? Možná že jsi žádného nezabil, ale tys zabíjel bližního svého utrhačny'm a
pomlouvačným jazykem svým, nebo sám sebe opíjením se, nebo raněním sebe neb
jiného v ostudných pračkách; nebo trápením zvířat, kdy překládáš dobytek svůj,
nakládajo víc na dobytče, než může utáhnouti, a k tomu krmíš je místo obrokem
třebas násadkou, nebo sedáváš sám v teplé krčmě, kdežto mnoho hodin při kruté
zimě, na větru. ve vánici necháváš dobytče své o hladě venku stydnout a mrznout.
Možná, že jsi se žádnému nedostal pod zámek; — ale učinil bys to byl, kdyby
bývalo bylo možná. Ty spásáš cizí trávu dobytkem svým, podkopáváš cizí zemáky,
řežeš klasy, přesazuješ mezníky -—-a hledáš tak příčinu k právní při; a vyřezalbys
sousedovi zelí a pobral bys mu na poli řepu, kdyby tam nebývale hlídače. Jdeš to
lesa, jako do svého, a bez strachu a-bázně, směle pleníš, pustošíš jej, lezeš do
zahrady cizí, a obíráš tam ne housenky. ale ovoce. A z toho ze všeho si svědomí
neděláš aniž na náhradu myslíš, kdežto bez navrácení a nahražení není žádného
odpuštění! Není na tom dosti. Ty nespravedlivě motáš, buď na dva rohy, bud mí
sto 20 pouze 15 nití do pásma, a okrádáš chudého tkadlce; ty nespravedlivě vážíš
a měříš, máš na kupování velký, na prodávání malý věrtel, v něm máš dvě dna,
do prostředka daváš špatné, zunovaté obilí, a pouze na vrch,' co by mohl rukou
projetí, několik vrstev dobré, dle úmluvy; prodáváš na trhu máslo, to koupí chudý
člověk, a najde v něm kámen nebo vodu, neb cokoliv jiného. Onehdy o trhu ti pře
dali, a tys jsis to nechal, a nejen že jsi to nevrátil, ale vysmál jsi se jim, že
jsou hloupí.

Ty děláš falešné peníze. 'Viz, onehdy prodala na zaplacení dluhu jistá,
vdova svou poslední krávu, a tys jí dal samé falešné peníze, za které ona potem
neznajíc peníze, nejen nic nedostala, ale měla ještě odpovídání. Ty lichvaříš, půj
čuješ peníze, ale za 50 pro., kteréž si na směnku přímo napřed dáváš vyplatit, na
píšeš 100, a věřitel dostal pouze polovic, a pak bez milosrdenství kážeš majetek
věřitelův prodati, aneb jej ujmeš za nízký peníz, uhnáním, neb uplacením, bez 0—
hledu, zdali sirotci budou volat k nebi o pomstu. Ty jsi předc koupil peníze za
polovic. Tys měl pěkné jmění, počítal jsi tisíce, a nyní tě das tak oslepil, že jsi
způsobil úpadek a tím strhl jsi mnoho jiných, nevinných, jenž jinak se chtěli po
ctivě živiti', a ty jsi je přivedl na žebráckou hůl. Tys upřel, ano odpřisáhl bližní
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mu dluh, mzdy nedáváš čeledínům, a vypočítáváš i ji, abys nemusel nic dát, za
škodu za rok v domě učiněnou, jako by čeledín všeho toho byl příčinou.

Tys onehdy nalezl 100 zl. BN. a víš, čí tobolka jest, v níž ta BN. byla,
a ty si to necháváš, počítáš to za štěstí od Pána Boha, kdežto vlastně ďábel po
kouší srdce tvé, zdali si to necháš, a tys ponecháním si toho, co nalezl, prodal jsi
svou duši za pomíjející věc, kdežto jedna krůpěj krve Kristovy, jíž vykoupena jest
tvá duše, nemůže všemi světy zaplacena býti; onehdy ti přinesli kradené věci ko
stelní, tys to koupil, a za malý peníz, kdežto se kostelu učinila značná škoda, scho
vals to, pochválils zloděje, že tak dobře; syn sousedův vzal otci svému věrtel obilí,
tys to přijal, dcera přinesla slámu, tys ji za to pochválil a utužil v tom řka, aby
opatrná byla, aby se neprozradila; ona se slízala u tebe se svým svůdníkem, tys
je častoval a poskytovals jim přístřeší, utužuje je, aby se nebáli. Ty v neděli roz
síváš, klidíš obilí, kde toho potřeba nekáže, sušíš sena, opíjíš se, jdeš sice do ko
stela, sedneš si tam, a co zatím jest mše sv. ty tři čtvrtě hodinky se tam vyspíš
a pak vyjdeš, a do bílého rána bdíš a hejříš v hospodě a myslíš, že jsi celý zá
kon 0 slyšení mše sv. vyplnil.

V pátek jíš maso, v adventě, půstě a pátek tancuješ, čeho hrdlo ráčí, uží
váš, o ujmě, neb postu ani řeči, tomu se směješ, a jinými, jenž se dle přikázaní
Božích a církevních řídí pohrdáš. Ty necizoložíš, ale kdybys měl příležitost, tedy
bysi se jí uchopil, kdežto Spasitel dí u sv. Mat. 5, 28: „Každý, kdožby pohleděl
nestydatě na ženu ku požádání jí, již zcizoložil s ní v srdci svém,“ a mimo to trá
píš ženu a dítky doma, a zanedbáváš je. Doma nestrpíš, abys měl svěcenou vodu,
aneb hromničnou svíčku, tož prý pověra, k čemu to? ale máje dávat do hnoje, a
trní, to připouštíš, na čarodějnice držíš a_lítáním čarodějnic tak nazvaných posled—
ního dubna, tomu nebráníš. Máš staré rodiče, těm nejen že nesloužíš, ale jim u
křivduješ, a čekáš již jen, abys je brzy zahrabati mohl. —

Máš toho zatím dost, a řekni nuže příteli, 'jsi posud spravedlivý? tohle
máš všecko za nic? Vidíš co jsi za hrozného hříšníka, a ty se neznáš! Toho všeho
příčina jest ta, že se neznáš v katechismu, kde se učíme že křesťanská spravedlnost
pozůstává ze dvou dílů. „Varuj se zlého a čiň dobré.“ A varuješli se i toho všeho
zlého, co jsem ti nyní vyčetl, jako že ne, tedy předce ještě nejsi křesťansky spra
vedlivý, anot jsi k bližnímu žádnou lásku neprokázal.

Ty máš pěkné jmění, mohl bys, ale žádný na tobě ani půl stotiny posud
neukroutil aniž vymačkal, ano, s tím evandělickým boháčem nadáváš žebrákovi ani
ty drobty, kteréž padají se stolu tvého. — A jak nuže doposud trváš při tom, že
se nemáš z čeho zpovídat? — Věz že naplní se na tobě vyhrůžka Kristova: „Slu
žebník ten, kterýžby poznal vůli pána svého a nepřipravoval se a nečinil podle
vůle jeho, bit bude mnohými ranami“ (Luk. 12, 47).

Zákon i proroci záleží na lásce k Bohu a bližnímu a kdo tu má, zákon
naplnil. Když již nevíš ani, z čeho bysi se zpovídal, tedy se podobáš obrazu, který
tak zašlý jest, že pro špinu rozeznati nelze, koho představuje, — tak jsi zašpinil
obraz Boží na sobě; nebot dle Přísloví (24, 16) „spravedlivý na sedmkrát padne“
_ a sv. Jan (L 1. 8. 10) píše: „Dímeli, že hříchu nemáme, sami se svádíme, a
pravdy v nás není.“ „Dímeli, že jsme nehřešili. činíme jej (Boha) lhářem a nenít
v nás slova jeho“, nebot žalmista Páně 13. 3. dí: „Všickni odchýlili se, spolu ne
užitečni učinění jsou; není kdo by činil dobré, není ani jednoho.“ Jen ty jedinký
na světě jsi vší viny prázdný?!
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„A co, nepůjduli k zpovědi, co bude víc, kdo mi za to co udělá.“ _
Tot je pravda, jsili jen pro svět živ, u světa se ti proto nic nestane, ano

budou tě mít spíš za pokročilce, za osvíceného, ohváliti tě budou, že jsi se vyma
nil a vymknul z kněžských pletek. Ale ale, zajisté pravím .tobě: Čiň co čiň, do
hlížej konce, jinak soudí svět, jinak Bůh, všeho do času, Pán Bůh na věky. Ne
zapomínej na věčnou pravdu v knize Eklestka 5, 4. 9; „Neříkej, hřešil jsem a co
mi se z toho přihodilo smutného? Nebo Nejvyšší jest shovívající odplatitel; náhle
příjde hněv jeho, a v čas pomsty rozptýlí tě.“ .

Věž, ty máš kříž, buď v kostele nebo doma, a tu se na tě s kříže dívá
tvůj Spasitel, nemysli že bude pořád tak, jak Jej vidíš, bud ze dřeva, buď na plátně,
bud z kamene, shovívající, ke všemu mlčící. On jest živ v nebi a patří na tebe s
pravice Boží a než se naděješ, stihne tě pomsta jeho, a on tě povolá a odsoudí,
nebot jeho pomsta přichází sice pomalu, ale přichází jistě a nenadále, než se na
děješ, neštastný budeš, nebot „žádný neví, kdy přijde Pán, u večer-li, čili o půl
noci, čili když kohouti zpívají, čili ráno“ (Mark. 13, 35), a až někdy svou pouhou
věrou dovolávati se budeš u brány nebeské svatby Beránkovy, nebudeš vpuštěn, od
poví tobě ženich nebeský: „Neznámt .tebe“; a to můžeš pak věřit nebo nevěřit a
mluviti v onen “denjak chceš, že jsi ve jmenu Páně prorokoval, a divů mnohých
činil, Pán vyzná, že tě nikdy neznal, „odcjdi ode mne, kterýž činíš nepravost“ (Mat.
7, 22). Protož pokud čas jest, čiň pokání, nebot přijde čas, když žádný nemůže
dělati. (Jan 9, 4). —

Tož ovšem můžeš pátek, aneb v jiný církevně zakázaný den se masa na
jísti, tot se neotrávíš, ano spíš tělu posloužíš, nebot což vchází v ústa neposkvr
ňuje člověka (Mat. 15, 11), ale zdali „to prospívá duši, kteráž se poskvrňuje a otra
vuje neposlušenstvím, pýchou, nadýmáním se, nezdrželivostí, muhavostí tvou při
tom?! „Tělo žádá proti duchu, duch pak proti tělu, tyto zajisté věci vespolek sobě
se protiví; abyste ne co by ste chtěli, to činili“ napomíná nás sv. Pavel (ke- Gal. 5.
17). A nebo v neděli a ve svátek pracuješ a co se ti za to stalo? Nic. A nebo
v pátek, neb adventě, neb v půstě tancuješ a co se ti za to stalo? Nic. Nejen nic
ale mohl by se ti opovážiti někdo říci, tomu bys se podíval do očí, a utrží si
důtku. -- Ale věz také, jaká přikázaní dána nám jsou skrze Pána Ježíše, jak píše
sv. Pavel (I. Thesal. 4, 3—6): „Tat jest vůle Boží, posvěcení vaše, aby uměl je—
denkaždý nádobou svou, t. j. tělem svým, kteréž jest nádoba duše — vládnouti v
posvěcení a cti, nev náruživosti, tělesné žádosti, jako i pohané, kteří Boha neznají:
nebo mstitel jest-Pán toho všeho.“ Protož uposlechninapomenutísv. Pavla,
jenž (k Řím. 12, 2. 3.) píše: „Nesrovnávejte se s tímto světem, ale napravte se v
novotě smyslu svého, tak abyste zkusili, která jest vůle Boží dobrá a dobrolí
bezná a dokonalá. Neboť. pravím skrze milost, kteráž dána jest mi, všechněm, kte-—
říž jsou mezi vámi; aby ne více smyslili než sluší smysliti, ale aby smyslili ke
střídmosti; a tak, jakž jednomu každému Bůh udělil, míru víry.“ Napomíná sv.
Pavel, neříditi se dle světa, poněvadž věděl, že všecko, což na světě jest, jest žádost
očí a žádost těla a pýcha života, kteráž není z Otce a jest ze světa, a že svět po
míjí i'žádost jeho, ale kdož činí vůli Boží že zůstává na věky“ (I. Jak. 2, 16. 17.).
A dle toho učení se od jakživa řídili věrní ctítelé Boží, jenž nejen nedbali na to,
zdali přestupovati přikázaní Boží a církevní jim dovoleno jest čili nic, ale pilně a
bedlivě šetřili přikázaní těch i tenkrát, když od císařů pohanských jim přikázáno
bylo, aby jedli zapovězeného masa, aby modlám se klaněli a před nimi tančili. N0—
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učinili toho, anobrž raději podstoupili smrt a to rádi, aby za život časný vyměnili
sobě život věčný, majíce za to, že nejsou rovná utrpení tohoto času budoucí slávě,
která se zjeví v nás“ (Řím. 8, 18), a pamatujíce na slova Spasitelova (u sv. Mat!
10, 39): „Kdo nalezá duši svou, ztratít ji; a kdo ztratí duši svou pro mne, na—
lezne' 'i.“ —

J Vidíš, tebe žádný nenutí, abys přikázaní ta přestupoval, máš na vůli, pouze
žádný že ti nebrání a nehrozí 'holí ouřednickou, a již směle a drze si počínáš proti
Bohu a jeho sv. církvi; co pak kdyby měl nastati čas, aby tě měla k. p. vláda
nutit k odpadnutí od víry, tož napořád Boha zapřeš a víry a sv. církve se odřek
neš. Pán Kristus dí 11téhož sv. Mat. (jak, výš, 10, 37), že kdo miluje otce neb
matku více, nežli mne, není mne hoden; což pak ten, jenž miluje tělesné rozkoše
a žádosti masa, tance a radovánky více než Pána Krista!?

Rádi se podíváme, oč při tancování budou míti lidé víc, na čem získají,
zdali jim lépe poroste a pokvěteli lépe obchod?! Ale věz, ten budoucí věčný, spra
vedlivý, vševědoucí soudce, jedenkráte pro tebe pošle svého dobrého četníka, kterýž
uchopí tebe, aniž se tě spustí, aniž tě ušetří, aniž lze ho uprosit neb nplatit aniž
se mu vyrveš. Víš kdo ten četník jest? Jest to ona holá, s kosou v ruce ——smrt.
A pak, jak píše sv. Pavel (II. Kor. 5. 10), „jako všickni, tak i ty ukázati se buf
deš musit — chtěj nechtěj, — před soudnou stolicí Kristovou, abys jako jedenkaždý,
tak i ty přijal vlastní věci těla, jakžs činil, budto dobré, nebe“ zlé.“ „Protož čiň
ovoce hodné pokání“ (Mat. 3, 8) a slyš posléze, co ti Pán připomíná u sv. Lukáše
řka: „Jakož se stalo za dnů Noe, tak bude i za dnů Syna člověka. Jedli a pili;
ženili se a vdávaly se až do toho dne, v kterémžto Noe všel do korábu: i přišla
potopa'a zahladila všecky. A též podobně jako se stalo ve dnech Lotových: Jedli
a pili; kupovali a prodávali: štěpovali a stavěli: ale dne toho, když vyšel Lot ze So
domy, pršel oheň a síra s nebo a zahladila všecky. Takt nápodobně bude v ten
den, když se Sýn člověka zjeví“ (17, 26—30).

Nuže mi:-Poslechneš, čili nic? —
— „Uposlechnu vás, udělám vám to po vůli a půjdu k zpovědi.“ —
To my nechceme tak nám to dělat po vůli, to my chceme, abys to konal

z přesvědčení svého dobrého. Ty si to musíš počítat za zvláštní milost od Pána
Boha. Bůh tvého pokání nepotřebuje, ale ty potřebuješ jeho milost, jeho smilování.
Nám nic tím nevyvedeš, nepůjdešli, \budeš v naší škole sám, každý na tebe co na
vyloučeného budeme ukazovat prstem, a za tebe jednoho jich přijde ke sv. zpovědi
jiných 100, a to rádi, a ti nepůjdou snad jednou za rok, ale chodí čtvrtletně, ba
měsíčně, b'a mnozí, nejen jen jeden, i týhodně a těší se na sv. zpověď, poněvadž
vědí, že se potěší a posilní tělem a krví Páně & vědí, že kdyby šli zřídka kdy, že
by zemdleli na duši, rovněž jako tělo zhyne, kdyby se mu nedával pokrm. Tedy
poslechni. Neposlechneš-lí, tedy dle sv. Pavla (k Tit. 3, 10) se toho do kacíře bu
deme varovati, a budeš u nás považován (dle Mat. 18, 17) jako pohan a publikán,
pak dle sv. Jana (15, 6) vyvrbne tebe ven, jako ratolest, a uschneš, aseberout tě, a
na oheň uvrhnou a hořeti budeš a až bys někdy umřel (dle 4 Lateran. sněmu, od
1'- 1216, tě ani na náš katolický hřbitov nepochováme) a za tebe modlitby konati
nebudeme. Protož dnes voláme k tobě slovy žalmisty Páně 94, 8. Slyšíš-li hlas
náš, nezatvrzuj srdce svého. S Bohem! Po druhé k nám s takovou nechod, nás ne
svedeš, aniž ulovíš, sic tě ze Skely B. S..P. vypovíme a poženeme.
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Prvni oběti pronásledování křesťanů za.
Chogunsamy.

(ŠDIe Crasset-a, 3e Seudb. b. 1). H. S.)

(Pokračowúni.)

W Meaku npcileno 7. října 1619 52 ťřcffanú. Mnčednickú
smrt mona kťefkanú to Nangasaki a jiUých městeche

Rok 1619 bn! pro fřeftant) Sapanífe' totem iefftě tťžssť zkousskh, jesstě prubčeii

byti pronáítebománi; mnobo wěťicich ftrábalo n): mě3eníd), mnoho iid) umřelo 3aíe fmrtí
mučebniďou.

Mezi prmčjfíími naIe3aI fc Ambrož Frrnandez, Init (bratr řeboínt';) tomarnčftma
Sešíffoma. Nurozrn m štítě m biecefi Borto w sBnrtugatecty, měnomal se neim-mé fw
pectmt', pat se íta! moíáfcm m Snbii, a když se přcptamomaí, bn! bouří na břehu čtníté
3a13nún. Dbtub n'eI bo S&panu a mftoupit tu bo tomaměftma Ježťfsowa, w němž br3t)
íe.fta[ m3orcm náboženífé botonatoíti, 3m1áíftě zachowáwajr chudobU a neustúle 3apíraie

fama íebe; 30 Ict jiš by! ítrámit m tomarnšítmu, 11:93mě! býti obměněn 3a namáhání
ímá. Kdyš byli wypowězeuri miéítonáři 3 Sapanu, 3ůíta1 tam a byl přibčten P. Spia
notami, oba bnti po bcIfff čas Ukrhli a prámč fc hotowili bnblifftě ímé poíamábní 6 ii:
nám 3mčniti, fbnš 3 rána 14. proíincc 1617 pochopowé bmcřebytu jejich whpúčili, a oba
utrutně fmá3ané bo hmotu mtabařoma obmebti, tbcš je po celí) ben a celou noc podle
chťěwa pob ssirým nebem [ešeti nechali, mnbamífc jc tubě 3imě a mííí íIotě a nebobč po:

mčtrnoftt'. 3 %angaíaři bnti obmebeni bo Dmitri) a tu bo šatářc umršeni; byla to ale
jenom chýsse fpoře pofrnta ílamun, b1í3fo příítamu na wrchu ležici a taf na ípabnutí, že
ton) muícta btjti' pobpírána.

Zúroweň 6 P. Spinoťou a čcrnanbc3em na1c3a1i fe w témž nač3cní, ieš jen 40

braní btoubé a 20 ffirofc' bylo, 3 bnminifáni, 1 frantifffán, 8 katechistů a jiní bma tře;
íťaně 3 íširanba. Dítatnč proměnili 3ajati bíbnou chaloupku m pramť) fláfíter. lečži

sloužili benně mffi fm., nato 111710ro3iímánt pro mffcďt), načež iebni baobnmním čtením,
bru3t ouítní mobtitbou íe bamiti; toto hnutí i obpoíebne, namečcr mobtiti se tma a brna

brcmiář neb bobinťt) :) <Banně Marii a ítončiti ben mobtitbou a 3pntmváním ímčbomf.

Galů ieíid) pofrm bhl něco r.';še 6 uěiafou 3c1eninou, kčemuz čaíem 3fa3enň páchnoucí íta,
ncčeť přibán bn[,a1e i o této ítromné potramě iefítě fe poftili a fc wssem útrapám a
obtíším připoinmati iefftě mšbn něiafé ítutft) přííné faitcnofti.

Pončwadž fe báli, že bt) tonečnč mě3em' přebcc fbroutiti íe mohlo, uíneíía fe

měftffá raha, nomé wnítamětí u) pobobném ítobu; bořub nebolo uprameno, 3amře1i umč3—

něné bo icítnnč, bo níš paprfftcf ítuncčm') nepronitl a kdež imenomitě [)orfem (bhlo to w

čcqvenci) a pucbem po 18 bní tolik fc naítrábati, še, jat íšernanbe3 11) mm na přebfta,
mcnébo swého prawi, bnío fe n) ffutfu co bimití, 3c mfficbni ne3a1)t)uu1i. NicméUč [:on

trpčti umě3nčn1'7m,fbnš 7. írpna bo nomébo mč3ení 3amřeni bnti. “Into mělo 24 patem

(bIaní) bém; a 16 ssiťkh, a w tomto těfnént proftoru na1c3a10 is 28, něťbn i 33 mě3ňů;
ítčnt) butt) 3 foIů a ptetima, stťecha byla taíftami krhta, poblaba print) mnttábána; tof

Icm tc'to chýsse bhťa ssřrokú chodba pro ftráš_ a wsse to obklopowal jesstě bmoifplot
3: 3aoítření)cb foIů, nahoře trním ptoptetenť). Dweťe 5911) tu! onzké, 3: fotma muš pro:

ffeí; na ítranč chýssr bn! mah) otlnor, ftcn')m3 mč3ňům pofrm pobámalí tať íhomninh'),

že prámč ftačit, abt) blahem ne3cmře1i. K tomu iefftě mffeďn nechwsle pomětrnofti, neu
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fmlrné tocbro m lctč, prámč tal Erutá jima w jimž; nitbh nbbomolili nměgnčnhm pře:
„(a-i fe, nifbh mégenf opuftiti, tal je P. Spinola prámem napíal: Inn-him, še nifbo z
nás není, fbobh, trápení jen po [íbjfn beta, nemolil upálen bhtt za žima, než béle “jíti

w tomto wčzenť. Bťdě poblehli fonečně jeben fllšb zc řábu ím. "Dominifa a mhffe zpou
mcnutíj laif (bratr řeholnh) QImbroj %ernanbeg. Spotuou potramou semblelh fill) pojleb:

nějffího, aimou prúmě tehbdš gnřleí přifjel o řeč a fonečnč ho ranila mrtmice; thj ben
přijal ím. ímútoíti, proto mu uočlil P. Gpinola jenom obecné rogřefíení. Dlolo půlnoci,
tbhš jcho tonec zdúl je blíúhm, hoblal umírajícímu oáti jejftč poílební pomagání a profil
ftráš o ímčtlo; tato obepřela a P. špinola gapálil bontnáf (lnnt), a při flabém jmitu
jeho ubřlomal tuto ím. jmdtoít, načež íšernanbeg; ani mjfiehni oftatní měgňome' je moblili,
buchu fme'ho mhpuítil 7. leona 1619 m 69. roce mčfu fme'ho, kdhž bh! 1 rok a 22
bní outraph umčgnění 6 refomnou trpělimoftí jnáffel, fněg wssak, ptamí P. Gpinola,
ftct't') tenfráte thben měl, nejopěl „De profundz's (z hlubofoíti mola! jíem k tobě $ane),

nhbrj šalm Laudate Dominum omnes gentes“ (chmalte Púna wssichni nárobomé), mč3ni
plafali raboftf, je opět jeben obefíel zc stťch jejich, jenž je aa ně přimlouwati bube u
trůnu Božťbo. 

*Babíwanou jiného bruhu pojfhtomalo Meako, tehbejíft' hlamní měíto eele' řífíe
Supanjfé 7. října r. 1619. Již rof přcb tím bhl tam jťat pro míru P. San ob frontě
Marie ge řdbu jm. íšrantifffa.

Sprúwccm mčíta bhl Sngenbono, melmi bobromhjlnh muž, jenž neminnoft tře,
ítanůro nandmal a je na potoji neehámal; ale že jim jeho, jcnj ptáme obe hmota cíjařoa
ma fe zvrátil, mu ognámil, lterat jcít jiftá jáhnba jeho robính a nebubeáli je ínajiti, abh
mhplenil nábošcnftmí fřcftanjfé to MeakU poble rozkazU et'íařoma, toš bal 36 fřejťanům

umřgniti. Mezř nimi nalegal je i abošnh ftařičft') léfař, jmenem Salah, jenž nebámno
fprámcoma fhna ze [mrtclné nemocí whhojil, a jeji zase propuftiti chtěli; on ale ařejm'e'

pramil, že je tale třejtancm jařo oftatnf, jej uměgnili, a že s nimi taté umříti fi přeje ;

jefítč míeefrát pobáwoli mu přllešitoít z wězeni uprchnouti, on ale mhtrmal ftatečně u
bruhhch mhjnámačů. albh jcfftč \ot'ee ztskal pťtzeň eííaře, jejž bo Meaka očefúmali, bal
Sngenbono me wssech ulicích přibíti přlíné liíth promolací proti'těm, fteňl bh lřeítanh u

fcbe přechomámali a bal mffedjnh bomh prohlebati; mnoho fřeíťanů utello bo lefů, aneb
bobromolnč obeffli bo něhhnanftmí, babouee je w ssaUc míjí nouai a bíbě. thž Eonečnč

cííař w skUtku w čermenei bo Meaka přiffel, bal Sngenbono jejftě jinhch 63 fřejťanů aaě

tfnouti. ERení se co dřwiti, jal z mhjíe umebenc'ho mhpiín mějenl Sapanífe'ho mhímítá,
je mesi umčsnčnhmi fřejfanh m MrakU za řrátlh čas pornu, hlabu a bíbř 8 poblehlo,
“ťiPrme' 2 bítth m outlém měla 2 let. Cťfať Meako prámč opoufftěl, 3 měílce tam po:

bhm, lbeš rozkaz mhbal, abh wssichni třcít'ane' w Meaku Uwťznčnť bez rozdtlU ftamn, ftáří

a pohlarol upálení bhli: 52 potlal frájnh ojnb,šefn1ěli pro Kriska trpěti, a mi; be; ohleá
bu pooúmáme jmena jejich.

Sčejpřcbnějffí m tom gáftupu mučebníťům bhl San íšachimnto Iafíoje, mnš'jaf
ffledotou robu, mf bohatítmím a cnoítí ítejně mhtočnť) na bmoře cííařome; 6 ním trpěla
manjclfa jeho Ihcťla, těhotná, 6 bítfami Slateřinou in 12., Iomáífem m 11., šrantifj;
fenu w 8., “Boltem n) 6. a Qneií m 3. roce wěku ímého; nejítarffího íhna nechal íprúmce

ua žiwč f nejmětíjímu gármutfu oteomu, abh fjlcchtiďá robinaonplnč nemhmřela. Z Meaka
““B“" fe bále mesi mnčcbnířhSan ©uiíalo, jeho manšclfa Majdaleua a2letá beeta Re:
gina; Wčeneins Duimiro, Submit Montagaro a bma jiní fřeíťané, otec a íhn, oba flouli
Frmttisskowé. Sí“tomu připojili je potom jefftč z jinhch frajin: Ěomáě ©uían, Maria
Ř“11910a San Sakuraje G nemlaítní feftrou Urfíulou z BUnga, Tomáš Jchgam z čo:
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lulu, Binue ?Rifroje' a jeho manželfa Mariaz TschongokU, Kosma, Tomúš (Ehinchico,

jeho manželfa Maria a jiná Maria 6 bcerou MonikoU, jejiž otec břime bhl mučen, z
Samachui; sllntonin, Sachim Dgama a jiná MoUika ž Samati; ©abriel, EUřajbalena,To:
máš Sonemon a jeho manžella Séneia ERufina a jeji 8letá bcera Marta, Sem ©uiníaque6
.a jeho manželfa Maria ; Dmari; jiná Marta o bmoulethm íhnáčlem $enebiltem z Raf,
maqui; Maria, Petr, (Emanuel Kurosaburo, tomáš (»Shoíemon,jeho matla Qinna o jiná
Maria z Tamby; Monita, Qáta, ílReria a jeji 3letá muučla Bucie ž Unie; Sarolhn'
Soroku a jeho manžella Bucia z Nqui; lonečně Salah Ieníu, jehož robifítč nežnámo. Tuu
diž je naležalo mcži těmi 52 mučebnifh 22 mužífhch, 21 ženílhch a bimef (paluby mel ieft

ubán) a 9 bitel meži 2 až _12 leth; f tomu bitř, jež to nejmlajtnčjjjím íloma ímhílu tře:
ftem ohně pofřeftřno bhlh.

Sngenbono nžnámal nefpraioeblnoíť a lrutoff mhrolu ciíařffe'ho nab temito lře»
fťanh, a pln íoueitu pomhfjlel na to, jal hh umežnčné potají propuítil, amífal přebroibaje,
že bh mu to žáhubu připramilo, a že bh uměžněni íami nepřijali swobodU jim nahiženou

uftanomil je na tom, proroe'j'ti lonečnč rohrol ten, ač přece B toážnoftí a foucitem l mu;

čebnifům. Sibežto to Sapaně umažmoáni bhli jinbh na ímrt ohněm objoužení jenom fe
folům, bal Sngenbono 27 tal fráíně bělanheh ťřižů žhotomiti, že ht) m fažbe'm foftele

mohli) bhti poftamenn: hhla to žroláíftná útěcha pro blahoíl. mučebnilh, že jmelí umřiti
umážáni na břemu potnph a žátomeň mitěžoflátop. Sřonečně bal íprámce ofolo fřížů meIile'
množítioi břimi nahromabiti, ahh co možná ulcátil útraph mučebnifům.

_ 7. října ohli umežněni že žaláře mhmebeni na mííto otemřeně, k johě přimážáni

jíouee; tu ftálo 9 Eát po hototoe, ltere' bh je na mučijítčboptamilh; niloh nebhlo mibčti
tafomé množítroi libftma w McakU, jalo tehbáž je sesslo prowúzet tento průmob witřžo:

flamnť). Napťed ssel trubač, jenž to fažbé ulici promolámal: „(Ehogun, ciíař Sapanjli')
táže, ahh tito libé ža žitoa upálení bhli, poněmabž jíon lřeffath' QI mežbh bobámali
fřeífane': alno, tal jejt, mh umřeme pro Sežiffc Ščriíta. Tak je bral tento průmob až ža
měíto Meako a m;; boffli mijta, lbe fřiže rožthčenh bhlh, fločili mučebm'ci rhchle že
íiohch lár a ípěchali plni útěchh fe lřížům těm, k nimž po bmou žábama f jobě uroážáni

hhli a to tatto. 'Dřime bojflo na muže, uprojtřeb paf ftálh lříže pro ženífě a beti;
Marta měla 'btooulete' ímé bitfo na rulon, bmonletá Negina hhla u matlh, comnřž tal
tříletá Sueia; Marta a matla jeji iRufina hhlh tale' na kťťžiípojenh; žmláfftě hhlh
obrácenh oči roffechna jebnu ílupinu: proftřeb bitel ítála Ihefla, tříletou beernfílu Buciu
bržic na rulou, Iomáfje po pramici, %rantifjfa po lemici, a na bližfém fřiži obě bruhe'
oitfh jeji *Betr a Slateřina. $oftarali je o to, app mučebnici nebhli příliš umážáni, ahh
je lehce obmážati a přcb ohněm beroucím fe k nim utéci mohli; nicméně roffichni mhtt:

mali a jmenomítě žaíli nab matfami, jež je ínažilh mhfli bobati bítlam k mhtrmalojti
napomináním a cclománím. žBhl juž fonmral, tbhž najebnou hranice aapálena bhla;
foui obňal na čas bimáfům mučebnilt), atofíal kdhž uítoupil, bplo mibčti projtřeb plamenů
fmati') žáítup, mětffinu beže žnámlh boleíti :; očima k nebi obrácenhma; jtále mžhmali

nejímčtějfji íme'no Sežl'č, aš lonečně jméno toto na rtech poílebních mučňů božnělo. 9130

7 bni ftřchli mojáci ípálenifftě, přebce mífal pobařilo fe lřeíťanům žachrániti mnoho fmaf

thch oftatfů; mp paf íi naíbírejme že žiioota těchto ítatcčnhch mhžnámačů mich nejafe'

oftatlh, jež bh nás bílem žahanbilh, lano !? noloé horlimofti m fonám' wssech cnojti
pomžbnbim.

Dotekli jíme juž pobimaně, jalou poílhtomala Sheila, obflapena bitťami ímhmi.
Qateřina, 12 letá beera její, na polo iná ípálená, žmolala najebnou k matce: „Matko,
íamá tma jeft fotem mne. „Milé bitě, oopoloěbela matla, tožhioej Sežiffe a Marii, beží
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bnbeme „, ráji." Nato celowala aaíe bitto, ješ chomala na ruton, fnffila slzh jeho a tof

pemnč je tiílla l íobě, že jeíitě po fmtti je w rUkoU jejich nale5li. Tak občiomala Ihefla
[cbm bitel ímhch *Bánu, hobna matth malfabejjlc', hobna, abh ím. %elicitě, im. Symfo:
rofe po born poftamena byla. — Také Messia rogala tříleté bitfo Bucin 6 íebou bo ja:
(éře. *Bohané činili feč thi, abt) ji ob mich obmrútili a taf ji a bltfo gachomali; brali

.ku pomoci mffeďt) cith přirogeně proti milofti, a oblagomali mailu zwlússtě na tu boleít,

že bnbe muíet miběti fteraf bitfo jeji přeb očima jejíma fhoři. „Wsserkh bitth ímé obě
tomala jíem $ohu," obmřiila sbošná maila, „i nemohn jim šáhneho metffiho n'těíti zjev—»

nati, než tbhš z tohoto čainého bo měčne'ho šimota přejbou, co je mne bothče, jeft mi to

thoítejné, fbe a ja! nmrn pro Boha.“ — $%th iRufina bo wčzenť nmršena byla, \vgala
8 leton bcerufflu MartU 6 íebou; fatané, majice útepnoft 6 bitfem trúínhm, neminnhm,
obmebli je ftranon, abh utcflo, awssak ono platalo tai hořce, je je ihneb matce obemgbati

muíeli. Sefftě we wčzeni zkousseli mífeďh proftřebfh, abh bitě to k outčfu přiměli, hro:

Bili mu nejhrognějffimi mufami a flibomali mu aaíe wsse ltáíně a bobré jme'nem íprám;

comhm: neš wsse nabatmo, bitto íe mhílomilo ftatně, že chce nmřiti B motion pro miru,
mi je ani mojáci na strúži nemohli obepřiti pobimu mlabe' mhgnamačce. Htraph žaláře
biwfn lonečně oílepilh; jebnoho jen se bála Marta na tom ftamu, aby ob matte) oblou:
čena nebhla. thž tebl) jati na ímrt mebeni bhli, přiminula se tak filnč k matce, že ji
ani obtrhnouti nemohli; tal bhlh obě roebenh na mnčifftě a na thá kťiž Uwúzánh, s

něhož fpolu bo nebe mítoupilt). ——-Co tomu řetnon nelteré matth, čtoueli tafowé rhjh

(obrům) 3 břjin mučeni nároba teprm w nomě obráceného?
' Ncž máme jefftě jine' mučebnictmi mhpíati pro rok 1619. umeni; fřefťan, Salob

Řangajama %aito, bhl pro miru jiš mffech ftatfů- fmhoh abamen a 6 tobinou mffi nongi

whbán, kdhž bhl mnoho Ict šil na bmoře fnišecim. In bhl safe přeb fnišete pohnc'ni,
jen; jej nejprmé mhgmal, abh fe obřetl with ímé, a fbhž ob ftatného w tom nic mhmoci
nemohl, jej na fmrt obíoubil. Ze bmora je obebral %aito bomů, abh fe jeíítč rogloučil
6 manšelfon a bceron fmou, ftertjm jen to bhlo líto, že aůftanou opnfftěnh obe wssi
pomoci libífe' a že neíměji ibileti los otcům, abh pro Krista zemťelh; hobina jejiď) jefftě
nepřinla. Když fe bhl tebh rojlončil, mthl fe břeh obrazem utřišomaného na folena, pofa

roučil fe Božskému Spasiteli a jeho nejjmětřjffi Matce, oběl je p_otom to nejlepffi ímé
ffath a mítoupil na člunef, jenž jej měl přeměíti na popramifjtě. Glunet opuítim mhsul
ítřemiee, abh boíhma nohama mftoupil na pahrbet, jcjšfi bhl amolil za oltář fmůj oběhu)
a tam přiffeb, polleřl, poabmihl oči a ruce k nebi a nfúaal latu jefftě mifto, fam bt)
nbeřil; tat pabla hlama jeho 15. řijna 1619 m 54 roce mčln jeho.

Iéhoš rotu a téhož hne nmřel m trálomftmi Bungo:skem fmtti mnčebniďon
fřeífan jménem Sbaltaaar, trálomífi) úřabnif. Rbhj bhl již pro miru ze země mhpngen,
bhl na ímrt obíongen. Co íe jefftě loučil 8 matfou, manžellou a bcerou, mítoupil iluha
íonbni a tágal ie, fbe'bh umřiti chtěl. „Sebe mam. libo", obmětil SBaltagar. Tož minila

bccra, aby je bal jťati bama a to proto, je jeít to méně potupné, a je bh tafé ímčbfh
bhlt) ímrti jeho. „Spasitel můj, obmčtil otec, chtěl umřiti mimo Setugalem mezi bměma
lotrh, já chci tafe' umřiti, tbe zločinci jfon obpramomdniť po tom mhfonal jefftě frátfon
moblitbn, manželfa a bcera umhlh mu nohh na znamení tabofti a úcth, a kdhž bhl
oblcll fmátečnh ímůj občm, pobal íe fatanům, jež ho na imrt mebli. Baltazar měl
jebnoho íhna, Safoba, chlapce 4 letého. Iento miba, ani otce obmábčji a to na ímrt,
mrhl je mu E nohomn a profil ho, abh ho [měl promágeti. Qtec hleběl mu to mhmluf

miti, a bobal, lje jeít jefftč mláb, obi) S ním umřel, at fůůftane n matfh, a čefá, až
bnbe mětffi, pat at proleje frem swou pro miru. K této řeči plata! chlapec hořce, chopil

/
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fe ffatu otcoma (: prohláíil fe, že chce umřlti s otcem, tai že tento ionečně pomolil a
malého 6 íebou mžal maje ža to, že oohleb na ímrt mn obeime mn'eďu touhu po mučebf

'nietrm', aneb že bube, paili íetrmá, účaften forum), iíž bh be'le žili) iía meži neměrci
ínabno požbhl. Tož ssli oba na popramifftě. Sem přiffeb řečnil SBaltužar fe íhromdž
betlému množítroí, obeial a políbil iefítě fona, poileil a bhl tot ranou ímrtelnou; bhl
ftúr 47 let. 91 na bitono, chlapce neběfí fat o mečem obnbženhm, ani hlama na žem fe
futúleíieí, ni mrtmola jeho irmí žbrocená, nhbrž on llefá, íepíná ruce, mhílomnie nejímč:
třiffi jména Sežťffe a Marie a co ueibři'ro bčlí meč, o něhož jefftě tupá iren) otce, i

hlamn bltčte obe tlupu, a čiftá, newinnú buffe mhítupuie iáíaiíc E nebeíům.
- Batím fe naplnila i meženi Naltgasackú třeítam), a ž nich žmolil taměifíi miftos
btžitcl Ghoníoio 11 neihorlimčífíích, abh gamebl proti nimíonbní říženi. Na otážfu fouba
eorou, iíoufli třeítanh a chtějígli obřiei íe with, mhílomili íe, že iíou fřefťanh a hotomi

pro ím. míru umříti; ihneb bhl mhrot ímrti nab nimi rohneíen a že fat. třeíťan mhie;
mil žřeímř, že rabě'íi žiioot občtomati chce, než abh nepramh tento nálež mhional, tož:
fážal míftobržíeí ítohm mlaftním lihem, abt) rožíubef mhfonali: tai bhli neiftatečněiffí
mhžnamači, fbhž bhli neilepffi ímé ffath obložili, ža měíto mhmebeni a tu ftati. sJieipřeb:
nějfíi těchto mučňům bhl Iomáš, ž iebnoho uejpřebněíflfch rohů ž'S-iianbffheha neibližfft

přtbužnl) farne'ho míftobržitele. Dn bhl přijal třeít hncb po fmém narožent a opnftil 6
otcem ílohm m 20. roce ímém %iranbo, poněmabž tn mira jeho bhla w nebežpečenítmf a
obebral se bo sJiangaíati; 900 oíob núílebomalo přítlabu jeho. 20 let ftrámil to tomto
bobromolném žajctí, a jeho žimot bhl pramh mhraž emanběliďé boÍonalofti, ieho bům
protonu ffiolou ímatoíti. Střih-úte bo thhobne fe poítil a toliirát i bičomal; poílebni tři
leta žimota íloc'ho bičomal íe fažbou noc, Dobrou čáít noci ftrdmil pí,-obebweřmi foftela,

w němž bhla chománq neiím. Swatost; tal fe připramomal, abl) ionečnč obbržel forunu
mučebniďou.

Roku 1619 28. liítopabu mhtrpčl taie' wNankasaki ímit ohněm QeonaebŘimuta,
bratr řeholní) ž tomarhífítma Sežlífoma; S ním trpěli jefftč 4 iini fřeíťane', Dnbřei 932W
rajame Ioiuam, San Ghochibe Ghun, Řožmao be Qoieh a Donlinik ©eorgiu6 (Siií),
gBot-tugalec,_jcnž P. SpiUolu n íebe hoítil. Soonarb Řimnra narobil íe w Nangasaki a
bhl ob mlaboíti mhehomán n Seíuitů. Siž w 13. roce mžneíli naň úřab fatechiíth, a
on jej žaítámal měrně, až r. 27. miru fmého batomarhfíítnia mftoupil, abl) tu info bratr
řeholnh žBohu roe wssi pokoťe íloužil, ač bofti bhl ftubotoal, abl) mohl bhti fnčžem. žlReži

fřeft'anh r. 1616 w Naugafakř íathmi bhl i P. Šiarel Spinolll, jenž požběii bo Dmurh
bhl obmeoen a Fr. LeoUUrd Kimura, jenž i nhni toe měžcní fmůi úřab iatechiíth B tato:

mou horlimofti a o taÉhm mijílebfem mebl, že během 3 let 86 pohaníl'hch Sapaňanům a
ípoluměžňů pofřeítil. guláš fám proměnil íe pro fieítanh to něm na pramou moblitebnu;
ražbobennč obětomali ráno hobinn rožiímám', na to hobinu úítné moblitbe, oftatm' čao
měnotoán bhl práci, buchomním čtením protfámanou, ben pal fe foniímal moblitbou , toe
ítřebu, páte! a m íobotn (něitcřii to ponbčlí) íe poítili a bičoioali, a fažol) měííe tonali
jelftč 40 hobinnon pobožnoíf, abl; mhprofili ob SBoha pro třeítanh a hlaíatelh emanbělia
potřebnou ítáloít. Když íoubee se bomřběl, že třeltaue' Siimurowhm mebeuím taiomť)

žimot mebou, a že i pohanlfe' měžnč potřeítil, balho bo tai nížfe' íebničft), že íotma žpříma

íebčti mohl; celi) tof ítrámil Ščimnm na tomto měžcní, bičomal (: poftil fe iašbobenně

mhimonc nebčle a hotomil le tai na mnťh. iBo mnohaleté mažbě bhl íšr. Řimuromi a

čthrem botčenhm fřeíťanům mhroť ímrti ožnámen. geíítě m poutách přeb fonbeem tážali fe
' ftatného whžnamače, proč žůftal to Sapaně proti rožťažu c(íařomu, a Siimura obpomčoil:

„?lbhch hláíal žáťon Ježisse Kristu, což bubu Éonati, holub žíti bubu."
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Práwě proto, obmětil íoubce, „info Jerita učitel nůboženstwť ťřeíťaníťe'boumfeč

imf" ohněm po rozkazU clsaťowěg“ Bodobnť whnesl íoubce týž wýrok i hrubým čtyřem
Eřefťanům a tak“ bhli, prowúzenř welikým množstwim Iibu, ibneb ua popramifftě obmebeni.
Gem boffebffe obeiati se zbošnť wyzanačř na poíreb a nechuti fe uwúzati na kolh pro
ně určené. Brzy bntí obklopeni mučebníci ťouřem. anž tento uítoupit, bylo slpsseti, jak
Kimura nabl'as motat: Neeťtťm ždbné bolesti a žába, Eterd fpatuíe oubt) mé, gbú fe mi

bbti roíou chladiwou. QI kdhš oheň umolnil prowazh, jimiž fe foru umúaán (mt, zdwihl
nětoíif šhawých uhlí! a položili: (neboť m S'apaně iíou znakem nejwhšssť pocty) na brama,

zpiwajc při tom slowa žalmu: Chwalte Hospodina mífiďni nárobomé : damalte'bo mfíiďni .
libé atb. (Salm 116). Rřeífauě šaíli nab takowým bimabtcm a wzýwaťi bíaíitě nejímětěiffí

iména Sešíš a Maria; tafomá paf ie uchwúxtilatouha po foruně mučebniďč, že mnozi fe
poftamiti těfnč k ními, zboufaiíce, že vie bo něho uwrbnou, něfteří pak fami bobromoíně
chtěli fe umrci me prameny; i na fame' pohanu) půíobita raboftnd ftdloíf mučebnífů tai
mocně, že fe obrátili prámě k tomu náboženftwí, jež tak pronáííebománo ohněm. Kosti

mučňů bhly sice whozenh bo moře, aby je 11131110infřefťané ctíti, přebce wssak fe pobařito

fřeíťanům, íforo mneďl) ie whlowiti.
(Pokračowúnť buboucně.)

Píseň o nejsv. jménu Pana Ježíše.
Pro varhany. (Dle sv. Alfonsa)
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tys v ra —do-sti, tys v ža - lo - sti můj Je—žíš,

Bůh a Pán, tys v ra - do - sti, tys v ža - lo - sti

můj Je—žíš, Bůh a Pan!
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Královna vyznavačů.
„Královna vyznavačů -— oroduj za nás! “Litan. Loret.

Rozešli se apoštolové po vší zemi, by hlásali víru v Ukřižovaného; s pohr
dáním a s výsměchem přijímalo je staré pohanství, kdežto židé je juž mučili. Když
však i bohové pohanští zatřásli se před křížem, když modly kácely se před ním
v bázni a nicotě své; tu pozvédlo pohanství hrdě hlavy své, a blížeji podívalo se
na ten kříž,“— a přibíjelo na něj jeho hlasatele. Nastala pronásledování krutá a
dlouhá, nastal boj na život a na smrt; života však dostalo se křesťanství, kdežto
pohanství kleslo v hrob. Krev mučedníků byla semenem, z něhož'vyrostl strom
mohutný, jenž nyní po celém'světě šíří větve své — církev katolická.. V prvních
třech stoletích, kde trpěla církev Cbristova nejvíce, kde počatkové její zalívány byly
krví dětí jejich, v prvních těch stoletích přece největšího přinesla ovoce, jehož marně
bychom hledali v časech pozdějších. Prvních pět století převrátilo pohanský svět
a zrušilo vládu temnosti, jež jevila se v mrzké modloslužbě. Tu vypučel prvý krásný
květ na stromu víry Christovy, z něhož povstalo ovoce duchu lidskému neobsahlé.
A kterak to? Kde vzala malá, v plénkách ještě se nalézající církev, kde její děti
k tomu síly? Předkem byla to dojista pomoc Boží, pak ale to byla ta láska, která
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co statek zděděný po prvních apoštolech i učně a. nástupce jejich táhla k tomu
kříži, na kterém za ně skonala Láska svrchovaná, kterou nadšeni neohroženě šířili
a hlásili se ke své víře, nedbajíce tělesných muk a hanby světské. Byla to ta
láska ku Ckristu, která z prvních křesťanů dělala mučedníky, která z nich dělala
v y z n á v a č 0.

A kdo sílil v nich tu lásku, kdo byl jim vzorem? Nezmýlím se, řeknu-li,
že především to byla sama přesvatá Bohorodička, Maria Panna. Kde jinde by
našli lepšího, mocnějšího příkladu, nežli na ni? Či nebyl celý její život ustavičným
vyznáváním Syna Božího? Vyznáváním často strastiplným? — Lehce a rád zná se
člověk k tomu, co mu je ke cti, ba chlubí se tím. Toho ale 11Marie nenalezáme—
Když její dítě Božské leželo v jeslích a přišli od východu tři králové, by se mu
poklonili; tu hrdě mohla říci: „Aj, já matka jeho!“ a dojista by i matce vzdali
králové čest a dary své.7Však nadarmo hledáme něco podobného ve sv. písmě, aniž
nalezáme toho v ústním podání. Když v slávě jako král později Ježíš naposledy
vjížděl do Jerusalema a veškerý národ plesala holdoval mu co Pánu svému — ani
tu nevidíme Marii. Ovšem ale nalézáme ji putující s chvátáním přes hory k sv.
Alžbětě, aby mohla vyznati s plésáním, že navštívil Pán lid svůj Israelský a
vyvolil si ji dívku nehodnou za matku svou; nalezáme ji dále na outěku skrze
pusté pouště do cizého' Aegypta, aby to své Božské dítě zachránila před krvožížnivým
Herodesem; vidíme ji, kterak s bázní hledá syna dvanáctiletého, když se jí ztratil,
zůstav v chrámě. Když pak opustili Ježíše v zahradě Getsemanské všichni učed
níci- jeho, když ho i Petr zradil, ano když Christus želá s kříže: „Bože, Bože!
proč jsi mne opustil ?“ — tu pod tím křížem stojí žena, žena bledá, obraz smrti
a vtěleného bolu, a pohlíží zrakem vroucím k Synu umírajícímu. Nestydí, nehrozí .
se tu veřejně jednáním svým vyznati, že ten muž, který jako zločinec tu umírá
na kříži, že ten muž jest jejím synem.

Byli v zajetí židé, a nepřátelé utiskovali je velmi, ano královský přední
úředník Aman pomýšlel na jich záhubu. Však on myslel a starý Bůh Jsraělský
jednal. Jeho zajisté milostí stalo se, že žena, z lidu o povrženého Esther stala se
královnou, ku které našli přístupu rodáci její, a která jim vyprosila milost u krále
nebot nestyděla se za lid, z něhož pošla, a veřejně před králem přihlásila se kněmu,
ač lehce mohlo se státi, že by i ona jako Mardocheus návodem Amanovým mohla
přijíti u krále o milost, ba i o život. Nedbala nebezpečí hrozícího a vvsvobodila.
od pohromy lid svůj, a lid ten vděčný na její památku zasvětil svátek Purim;
světí ho vesele, .ba až rozpustile až dosavad. Mají-li však židé svou Esther, my
křestané máme svou Marii. Esther vyznala svůj lid a prosila za neho u krále, jehož
milosti požívala, Maria pak vyznává veřejně před týmž národem muže toho národa
největšího, jenž zneuznán a zrazen od svých vlastních bratří byl přibit na kříž.
Mardocheus prostý žid to byl, jehož zastala se Esther především u krále; Maria\
však tu vyznává krále všech králů i krále lidu lsraělského. Kdežto s Esther, ač
skrytě, stejně smýšlí veškerý národ její, zde týž národ zjevně staví se proti Marii,
a proti tomu, jehož vyznává.

Památku Esther slaví židé radováním a veselím, proto že Esther při ho
dech, když král Asverus byl rozjařen, vyprosila lidu svému milost. Církev sv. též
zasvětila památku první svaté neohrpžené vyznávačky zakladatele svého Ježíše
Christa, zasvětilaji tím, že nazvala ji „královnou vyznávačů“, & památku
její, co takové, světí ne radováním, ale pláčem a postem, & dojista vším právem.

11'
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Vyznávači Christovi jsme a máme býti všichni, nebot všichni neseme sv.
jméno jeho, všichni se nazýváme křestany. Jméno vyznávačů zvlášt ale přikládá
sv. církev těm,kteří s nebezpečím vlastního života, se ztrátou jmění i zdraví svého
i svobody své vyznávají neohroženě víru svou, víru v Ježíše Christa, jak ji hlásá
církev katolická. Takových nalezáme veliký počet v prvních stoletích pronásledo—
vání, kde ještě v křestanech nevymizela pevná povaha a statečná mysl, jež koření
v lásce ku Christu a jeho kříži a jež z nich dělala světce Tak n. př. byli vyzná
vači sv Isidor, rodem Španěl, jenž neohroženě vyznával a hájil víru katolickou
proti ariánským Gotům, tak že by byl málem život ztratil; sv. František Paulin
ský; sv. Řehoř Veliký. A co vytrpěl pro horlivé hájení a vyznávání pravé víry
s_v. Athanáš, kdož to neví? Opětně a opětně pryč poslán od svého stáda do vy
hnanství, protože ho bránil proti bludům kacířů, týrán všemožně i osočován u moc
ných a podezříván u věřících neustal slovem i skutkem hájiti a vyznávati pravou
Christovu vílu. Vyznávači byli sv. Antonín, sv. Filip z Neri, sv. Alois, sv. Stani
slav Kostka, s_v.Norbert — a jiní a jiní, jež vypočísti všechny nevešlo by se na
listy tyto. Všichni z nich vyznávali víru svou nejen “životem svým celým, ale
mnozí i při zvláštních příležitostech ukázali, že Christus a víra v něho jim jde
nade vše. Všecky však dojista předčí sv. Panna. Nejen celým životem svým doká
zala, že věří a přesvědčena jest, že ten její syn jest Syn Boží, ona ho zvláště vy-_
znala v posledních jeho hodinách, ona ho vyznala, když zapřel ba zradil ho celý
takměř sfvět, ona _ho vyznala v jeho utrpení. — Když rozutek-li se učedníci a Chri
stus veden jest v oné osudné noci, v které zrazen byl na hoře Olivetské, k soudcům,
když souzen a sužován byl, když byl mrskán a pohaněn trnovou korunou _apláštěm
šarlatovým —-všude, všude tu byla jeho matka Maria; tak aspoň jistí nám oustní
podání. Myslila si, že přece na jevo přijde nevinost jeho a že bude. propuštěn, a
chtěla býti při ruce, aby' ho pak vzalav ošetřování. Ubohá, jak se zmýlila! „WH
žuj. '“ volal lid, a _Pilát bázlivý povolil. Christus jest odsouzen a s křížem těžkým
na ramenou béře se již na místo popravné, na Kalvarii. Zástupy zvědavého a bez
citného lidu ho provázejí, smějou se mu, plívají naň, strkají jím, kopají ho a
Christus jest bídnějším než ten bídný červ_; kámen, na který padá jest měkčí, než
to srdce lidské, nebot změkl pod svatým tělem jeho, tak že, jak vypravuje legenda,

otiskly se moc i nohy Ježíšovy v něj. Člověk ale ten slitování nezná, a darmo bys
hleděl v zraky lidí, nikde by js1nespatril slzu outrpnosti: katané Christovi promě
nili se v divou zvěř. A hle, v tu zvěř odvažuje se matka Ježíšova! Nemohouc se
prodrati k němu zástupem, jde ulicí po straně, spěchá, by nadešla průvodu a tu z vrat
domu vrhá se k nohoum milovaného, mučenóho Syna svého! Nezná bázně, ale sta
tečně jednáním svým ukazuje, že ten, jehoz tu vedou k smrti kříže, jest její, jest
Boží Syn! A co to muselo zakusiti svaté její srdce při pohledu na Syna toho?
Dvouostrý zajisté meč plonikl ho, jenz hlouběji a hlouběji zarážel se do něho, čím
blížeji byla Kalvarie. A když konečně Christus dokonal a _položenobylo jí mrtvé
tělo jeho na klín, zda tu jasněji nad slunce, jež zatmělo se při smrti Tvůrce svého,
zda tu nedokázala víru v Syna Božího? Béře toho na klín, jenž od lidí za lotra
jmín mezi lotry ukřížován jest. O statečná matko, ty Matko Sedmi bolestná! Ty
neprcháš od hanebného, bezectného kříže! Jak zahanbuješ nás slabě, chladné víry!
My stydíme se často za ten kříž, jenž nyní přece již v slávě jest a podmanil sobě
celý svět. 0 drahá Máti, jak možno, abychom my radovali se, kdyz ty pro víru
svou trpíš tolik!
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Dojista káždý křestan souhlasí se sv. církví, že v smutku a pokání slaví

památku Marie, královny vyznávačů, že postem & pokáním vyznává s ní Krista
ukřížovaného. Pakli ale nazvala sv. církev Marii královnou vyznávačů, chce též,
abychom ji v tom vyznávání neohroženém následovali. Pravít sv. Bonaventura:
„Vy všichni, kteří Marii milujete, následujte ji též! Ona budiž vám světlem ve
vašich mravech a hvězdou ve vašich jednáních.“ A sv. František Saleský: „Není
dojista prostředku mocnějšího pro ty, kteří jsou dobré vůle, aby zůstali na cestě
dokonalosti, jako ustavičný pohled na příklad cností Mariánských. Tím dosáhneme
duším svými toho prospěchu, že nepozorovaně a lehce staneme se jí den od dne
podobnějšími, a že vykonáme jednu z nejpřednějších podmínek následování jejího:
že budeme následovatí její cnosti.“ A jestliže kdy jindy, tu dojista' za dnů našich

jest potřebí horlivých a neohrožených vyznávačů víry Kristovy, kterou víc a více
v posměch uvésti usilují nepřátelé jeji. — Jak praveno již, snadno vyznává člověk
to,cco mu je ke cti, k pochvale, a není-li při tom žádného nebezpečí; potom ovšem
nezasluhuje za to odměny, an vyznáváním tím již jaksi se odměňuje sám. Dobře
ale sluší rozeznávati mezi chválou a zalíbením světským, a zalíbením Božím. nebot
obojí si na mnoze odporuje. Svět smyslný nemá citu pro to, co jest Božského, a.

nevšímá si toho, ano jest tomu i na odpor. Tak byl na odpor pohanský svět ná
boženství Kristovu; co hlásal Kristus Bůh tomu st'ayěI se svět na odpor; cnost
a pravda bojovala s hříchem. Ovšem že cnost a pravda zvítězily; věčné zajisté jest
panství jejich. Bojovníci však té cnosti a pravdy zkusili mnoho, mnoho práce a
potu-, potu často i krvavého. Bůh je odměnil však, a jeho sv. církev je poctila
jmény významnými, ctíc je za svaté. To ale není po chuti světu; nebylo mu to po
chuti ovšem ani tehdy, když kříž ovládnul svět, a chtěl'to slunce věčné pravdy, to
svaté učení Christovo, chtěl ho zatemniti rozličnými kacířstvími a bludy, ano na—
jímal si k tomu i za náhončí lidi ze samého stádce Kristova. A jestliže byl ve
12 jeden Jidášem, stalo se i z křesťanů mnoho kacířů, a nový těmto nastal boj
svaté církvi. Ale ona zvítězila; jest přepevná ta skála, na níž zbudoval církev svou
Pán, jenž slíbil, že zůstane s ní až do skonání světa. Povstáli mužové vyznávači,
á vyznáváním neohroženým piavé samospasitedlné víry Christovy potírali bludy.
Kdo neví tu o sv.F1antišku Saleským, kdo o sv. Ignáci z Lojoly a mužích z ře
hole jím založené, a o jiných mnohých jim podobných? Akdo byl tu vzorem mu
žům těm, kdo je tu sílil? I tu se nezmýlím, řeknu-li, že to byla přesvatá Boho
rodička, Malia Panna. ——„Synu můj, vína nemají,“ tak řekla jednou v Káně k
Ježíšovi, a tento opatřil vína v hojnosti. Není-li tu krásný obra'z života duševného
církve svaté? Když již vymízela poznenáhla v církvi horlivost náboženská a chladný
duch křesťanů lhostejně trpěl urážky, jež činily se od kacířů Bohu, zdaž tu nepro
sila ta Božská Máti za děti své asi takto: „Synu můj, víry nemají! Nemají té víry,
té setrvalosti v dobrém a statečnosti, té lásky, která dovede zachovati a rozplame—_
niti srdce lidská pro Tebe.“ A jako v Káně pomohl Ježíš, tak vzbudil i v oněch
smutných časech muže, jak jsem pravil, pravé vyznávače, již dovedli ubrániti od
každé pohromy svatou Jeho choť, církev katolickou. že ale prosili křestané tehdy
Maiii o přímluvu. že ji následovali v jejich cnostech, o tom nám svědčí ty mnohé

svátky, jež v oněch dobách byly ustanovený, otom nám svědčí „růženec“, jímž
právě o něch dobách začali věnčiti křůtané „královnu vyznávačůď jež stala se jim
mocnou pomocnicí proti kacířům. , .

1 za dnů našich jsou mnozí nepřátelé církve sv., jsou tím nebezpečnější,
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protože tajně hledí podrýti zaklady skály oné, na níž zbudována církev. My'kře
stane katoličtí věříme pevně, že se jim to nepodaří; nepodvratí nikdy skálu Petrovu.
Ovšem ale mohou snadno mnohý kamen z ní vyrvati a zničiti, mohou rozdrtiti
mnohou jeji čast ——mohou mnohých neprozřetelných, krátkozrakých uvésti v zá.
hubu. Umějí to chytře, jak to dělají, mnohdy jsi se mohl dočístí v listech těchto,
a dočetl jsi se též, čeho se ti třeba proti nim uchopiti. Jest to ovšem nejdříve
modlitba. Jako ale Bůh dáva požehnání svého jen pravým a pilným dělníkům na
vinici své, a jako každý neužítečný strom, třeba se byl i zelenal jednou a kvetl,
bývá. přece vytat a na oheň uvržen, tak musíme i my k modlitbě připojiti i čin—
nost a práci rukou svých. Platí-li slova Kristova: „tak svit světlo vaše, at
vidí skutky vaše dobré“ vždy, tu platí zvlášť za dnů našich, kde pohanství novo—
věké odvážně vyhlašuje tmu svou za světlo pravéa svádí příkladem svým mnohých..
Veřejně a bez bázně musí kat. křestan vyznavati víru svou, tak jak to činila
Matka. Boží, kterou vzývaje v litanii Loretanské prosíme: „Královno vyznavačů —
oroduj za nás!“ 'W

Spolkový Kalendář.
Květen čili můj,

měsíc nejsvětější Rodičky Boží,

přiffel opět a e m'm trdíná a polěífná pobošnoít máiomá.
Kdekoťiw šijí tatoličtí fřefťané, lbeloli bije irbce katolické w těle libífe'm, tamt

zajisté naibeě i obraz neiblaboflameuěiffí $Benni) Marie, naibeě růženec poímútm'), Uslyssiš
něžně pííně marianfle'. ?Doftaloali fe not to talomé oíabř tobe melife'bo íftřítí, je má bot:
limébo, pro čest Boži nabíjeněbo tněge a bncbumníbo íprómce, jenž ípolu ieft melilbm cti
telem Matičkn ňují, iaiiflé tam mají přemírou pobošuoít marianífou po celí) měííc hnětení
neb můj, to ieft, pobošnoft májomou. Gible! iaté přípraml) již bloube přeb prmním
lmčtnem fonaií, kUěz, abl; bůítoině a bůtlabnč iebnati mel)! o cnoftecb a cbmálócb Strá

lomnt'; nebefle', nebo o jejím přefmatém šimotě pogemffe'm, — zbožnč owečky pal iebe, abl)

bůftoině ozdobilh oltář neb obra; marianffb! eible jat bei—lime namfftřmuií obrům úšáně
— ráno na mssi ím., u oltáře marianfřébo, na mečer paf fu tajbobenním léčením
:: moblitbům ípolečnňm; eible iai bůměrne tu tlečí přeb MatkoU Božť zbožnš běďo, tam
íbtbenú babičla, zde ftaroftliml) etec neb pečlimá boípobpnč meble bcert; nbroftlc' a tam

xzase mlábenec neb cbaínít . . . . nebo wssech iicb fpolečuon paní a matťou ieít ta llbegnó

Pamta B ufmímaiícím fe bítfem Božim na ramenou! ble, jal írbečnč zni prosba z tlííce;
rých ůít a z tisicerých írbcí: „orobui za nás! — orobui za nás!" a což teprm, lbbš
ípolu e buďyomním swým wůdcem zapějť frbce pronílamou pííeň:

.Iifíďrát pogbramujemeIebe '
o Matičko Krřsta Ježisse!“ atb.

nebo melebnou piseň:

d„szomeťi o Krúlowno milč,
je nebylo ílbcbdno, ,.—

abne lubo opuftlla,
kdhž k tobě left molánol
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a mšbt; mroncněii opntomane' ofroěbčenf:
Rrátomno nebes milá!

celi) fmět to bofmčbčnje,
je fbo je Ti bůmčřuie,
nabarmo Tť erzýwú.
ív uttvttíš a motrnníš iebo vtom) aaiít'ta!

Wssak tt) fi ítěguicě, milí) čtenáři! je n más je neobbt'mú tato fráfná pobožnoft,

ze ínob melebnt') pán o m' ani metot! D mf bobře, milí) bracbn! ale bet poebobt), je mu
ffpatnč cbobíte bo foítcla, ze fi málo múgíte floma Bozťbo že o knčži neftoiite a pobobnč,
tu bt) omffem bot blábomo, aby na febe tatomé břemeno brat a e mdmi brjet pobožnoft
máiomou!. .. a tam zase slysfim, že máš boteto bo kostela a nemůješ, i kdhby se aa.
mebIa pobojnoít ta, na m' je súčaítniti. Proto slhš, co ti robim: !onei fám poboanoft
májomon tomu a ziskúš toffeďt) miíofti a obbnftťo, iaťobbe ji to chrámu ?Báně bn! příto
men, totij m tajbt') ben zistúš odpustkh 300 bm', a můj má 31 bnt, to iij běIá mnoho
[et obpnítfů čili ntemeni na časných trefted), a co bije po tom [et 11?Boba fptatil ja

ímé učiněné blunt). AUo fu tonci mčíice prnomocne' obpuftto t. i. obpnfjtěm' wssech wssudh
treítů časných.

Ale jat ii mám tonati, číoměf pracující a nemám) m tafome'to pobožnofti?
ŠDne 30. bubnu u mečer, bříme neštift [ebneč, mejmi obrúzek iRobičh')58ojí,5oměfiš

bo nab [mi)m tícťdtfcm neb Iůšfem, můžeš si bo i oměnčiti a obětní íe Rrátomně nebeíťe'
mroneím růšeneem, neb jeli ti to mnoho, e Dtčenúč a Bbrámae fe cti 7 boteftí a 7 to
boftt—Marie sBenni), přibei i mobíitbn: „Bbrámae Reálomno“ neb „Bod ochranU tmou“
:: přiílib Matce Boži„ je na tomto mčfíci ji cbceš obzwlússtě ctíti a mbmati; abys wssak
pro jiné břídm nejůítal bej whslyssenl, Iitni jicb benně a přiflib, že nebnbeě mice břefjiti
je je obřeťneč břtebů, imenomitř toho, bo ftere'bo tak čafto pcháč a pros o íeií mocnou
? tomn ocbranu.

Rúno po mroueí moblitbč ranni (Étcrá — nemůjeli iinař bt')ti -— nemnjí ani 10
minut trmati) učiň přebíemgetí, ale íitné, slhssťš, fiIné a pemné: bnee z (dfh) k Bamtš

Marii bám pojor, obyč) toe mffem přemábat netrpělimoft ftoon, nebo ztost, abhch nebrat
inieno Boži nabarmo, atb. Th již míč, co se PanUč Marii na tobě nelíbí . . . . o při
práci čaítčii mčpomeň na přebíemgeti me, na obraz *Bannt) Marie, na jinou pobožnoft, a

na mečer zasc n) bortimé mobtitbě Rodičce Boži je obpornčij. Růženec kažďodenUť ne

bnbe sskoditi,xziskúš tím i obpnítft) růjeneomé, totiž na ťašbt') 100 bm' obpuftfů, o paklč
jej bennč fc mobliš, fn fonci mčííce pInomoené.

Dbffirnčii iebnali jíme o této pobožnoíti to Ioni (roč. II. ftr. 154), proíbi to
lebo, iofoš i ji na mojí nroeb jiné pobojnofti, tteré na iebnotíime' bnt) připabaii.

Bratrstvo sv. Jana Nepomuckého a. blahosl.
Panny Marie.

V našich česko--moravských vlastech jest řěčené bratrstvo dosti rozšířeno &

svědčí o vděčné úctě ke svatým svéwtčiny, ke svým nejpřednějším zástupcům u
Boha Rozmanitost katolických bratrstev není zajisté na ujmu zbožnosti, alebrž ji,
dle častějšího vyslovení hlavy církve, tím více rozhojňuje, an jeden se cítí více k
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tomuto světci, jiný k jinému táhnut, všechna ale úcta svatým vzdávaná vzdává se
zároveň Bohu a vede k němu.

Měsíc květen zasvěcují Čechoslované namnoze Bohorodičce a spolu sv. pa
tronu našich vlastí sv. Janu Nepomuckému. Potřebno tedy účel, závazky a výhody
toho bratrstva sděliti.

A. Účel bratrstva. Účel bratrstva sv. Jana Nepomuckého,divotvorného
obhajitele cti a mučedníka pro tajemství svaté zpovědi, jest:

1. Čest a sláva Boží, ctění Marie Panny a sv. Jana Nepomuckého, aby Bůh
„jenž ve svatých svých chválou bývá“ (žalm 150) skrze úctu proukázanou sv. Janu
Nepomuckému zveleben byl, a pobožná úcta Marie Matky Boží slavného rozmnožení
dosáhla. 2. Hájení a zastávání cti a dobrého jmena bližního.

B. Závazky. 1. Jeden každý spoluúd vykoná v den zapsání do bratr
stva sv. zpověd a přistoupí k sv. přijímání, a pomodlí se na úmysl sv. katolické
církve sedmkrát „Otče náš“ a „Zdrávas“ a jednou „Věřím“, aby získal plnomocné
odpustky. Odporoučí se“též pod“ochranu sv. Jana Nepomuckého s tou jistou nadějí
že mu bude věrným přítelem, a silnou zbraní ve vší života případnouti. (Sir. 6.)

2. Vyvolí sobě sv. Jana Nepomuckého za obzvláštního patrona s tím úmy
slem, že cnosti a krásné příklady jeho následovati bude, aby skrze orodování sv.
patrona milost Boží dosáhnul, v ní se zachoval a podlé velikého milosrdenství Bo
žího jak od věčného, tak od časného zahanbení uchráněn byl.

3. Zavazuje se podlé příkladu sv. ochránce a patrona k zvelebování slávy
Boží, že chce Boha z celého srdce, z celé duše své a z celé mysli své i ze vší síly
své milovati, (Mat. 22, 27), a dle výpovědi věčné pravdy: „tak svit světlo vaše
před lidmi, at vidí skutky vaše dobré a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebesích“
(Mat. 5, 16) —- každému dobrým příkladem předcházeti a bližní své povzbuzovati,
aby tolikéž Boha, Pána našeho milovali.

4. Prokáže se vždy horlivým ctitelem nebes Paní, Panny a Matky Boží
Marie za příkladem sv. Jana Nepomuckého, kterýž předně modlitbou svých boha
bojných rodičů od Rodičky Boží vyžádán byl, a napotom skrz celý život svůj hor
livým ctitelem a služebníkem Marianským býti nepřestal.

5; Bratři a sestry bratrstva sv. Jana Nepomuckého pokládají za určitou po
vinnost, pro Boha bližního svého jako sebe samého milovati (Mat. 22, 39) a slo
vem i skutkem pro čest a zachování dobrého jmena bližního horliti. Protož sami
zajisté se pilně vystříhají všeho nadýmání, na cti utrhání, pomlouvání, křivého po
dezření a opovážlivého posuzování; avšak také k tomu přihlížeti budou, aby od ji
ných čest bližního zlehčena nebyla. Kdyby. u přítomnosti spoluúda sv. bratrstva
počestnému jmenu jiného se křivdilo, opatrně se cti jeho ujme, věda slušně a přísně
jak před nižším, tak před vyšším věc bratra v Kristu zastati.

6. Aby každý spoluúd tohoto závazku stále pamětliv byl, bude medalii sv.
Jana Nepomuckého nositi a každodenně se modliti: a) Ke cti sv. Jana Nepomu
ckého: Jednou „Otče náš“ a „Zdrávas“,. ku" konci říkaje: „Sl'á'va Bohu Otcii Synu
i Duchu svatému, jakož byla na počátku, tak budiž nyní i na věky. Amen.“ b) Za.
živé bratry a sestry: Jednou „Otče náš“, „Zdrávas Maria“ a „Věřím v Boha.“ c)
Za zemřelé spoluúdy: Jednou „Otče náš“, „Zdrávas Maria“ a ku konci: „Odpočinutí
lehké dejž jim Paneasvětlo věčné at jim svítí,at odpočívajíve svatém pokoji Amen.“

O. Výhody. Spoluúdové bratrstva sv. Jana Nepomuckéhodosahují plno
mocné a neplnomocné odpustky.
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l, plnomoenó: 1. V den zápisu do bratrstva. 2. V hodinu smrti po' při

jmutí nejsvětější Svátosti Oltářní, aneb kdyby nemocnému nemožno bylo přijímati
aspoň když s opravdovou lítostí Nejsvětější Jmeno Ježíš bud ústy aneb dokonce jen
v srdci vzývati budou. 3. Každoročně na hlavní a titulární svátek sv. Jana Ne
pomuckého dne 16. května.

ll. neplnomocné: Na čtyry menší titulární slavnosti: 1. ZvěstováníPanny
Marie dne 25. března, 2. Navštívení Panny Marie dne 2. července, 3. Narození
Panny Marie dne 8. září, 4. Nepoškvrněné početí Panny Marie dne 8. prosince, 5.
Tenkrát dosáhnou spoluůdové odpustky sedmero let a sedmero čtyrycetidenní, když
po vykonání sv. zpovědi a sv. přijímání sedmkrát „Otče náš“, „Zdrávas“ a jednou
„Věřím v Boha“ na úmysl sv. církve se pomodlí;

6. Kdykoliv v chrámu Páně bratrstva přítomni budou službám Božím, na
procesí k soše ke cti sv. Jana Nepomuckého se zúčastní, velebnou Svátost v slav
ném průvodu aneb když se k nemocnému ponese následovati budou; kdykoliv v p'ří
padu nemožnosti aspoň za nemocného „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“ se pomodlí
jakmile zvonek uslyší; kdykolvěk za mrtvé údy pětkrát „Otče nášu'a „Zdrávas“'se
modliti, nevědomé poučovati aneb některý jiný skutek milosrdenství vykonávati bu
dou: vždy z pokladu církevního šedesáterodenní odpustky dosáhnou.

". Mimo to dosáhnuly mnohé kostely bratrstva tu výhodu, že se skrze
mši svatou na kterémkoli oltáři jeho obětovanou jako na oltářích privilegovaných
dušem zemřelých, za které se ta mše svatá obětuje, plnomocné odpůstky na způsob
přímluvy přivlastňují.

'Nadřečené *odpustky se mohou také duším v očistci na způsob přímluvy
přivlastniti a mají platnost při tom bratrství na věčné časy.

Způsob vyvoliti sobě sv. Jana. Nopomuokěho za. patrona,;
M 0 d l i t h a.

O svatý Jene Nepomucký, já tebe dnes volím zapatrona, ochránce a oro
dovníka u Boha. Tobě poroučím pod ochranu tělo i duši svou a žádám s milostí
Boží podle Tvého příkladu v cnostném životě setrvati až do smrti. Vyžádej mi o
veliký služebníče Boží tu milost, abych všech hříchů, jimiž Velebnost Boží uražena
bývá, pilně se varoval, k pravému pokání skroušeně pospíchal, odvvšeliké časné a
věčné hanby dle velikého milosrdenství Božího osvobozen byl, podlé vůle Boží tento
život štastně skončil a s Tebou Boha v trojí osobě Jediného v nebi věčně chváliti
zasloužil. Skrze Ježíše Krista Pána našeho. Amen.WWW

Bratrstvo sv. Isidora, rolníka.
Sv. Isidor narodil se v Madridě, hlavním městě španělském okolo r. 1110.

po narození Páně. Rodičové jeho byli chudobni ale bohabojni, pročež také syna.
svého již od mladosti k tomu vedli, aby při všem, cokoli myslí, mluví neb činí,
pamatoval na P. Boha a varoval se všeho hříchu. Dle příkladu svých rodičů na
vštěvoval Isidor velmi pilně služby Boží, a poslouchal pozorně kázaní a křesťanské
naučení, čímž prospíval v moudrosti a ve všech cnostech křestanských. Když vy
rostl, vyvolil si stav rolnický za- své životní povolání,- a vstoupil; co. oráč do-služby
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u jednoho šlechtice v Madridě, kterýžto mu svěřil obdělávání svých polí. Později
pojal za manželku Marii Torribiovu pannu chudobnou ale cnostnou a bohabojnou.
Pánu svému sloužil věrně až do smrti, a pracoval pilně ve svém povolání; každo
denně však, než se dal do práce, vykonal svou ranní modlitbu, a když možná bylo,
šel též na mši svatou; při práci nebylo z úst jeho slyšeti klení neb nadávání, ani
žádných neslušných slov, pročežpožehnával Bůh práci jeho, a pán jeho ho měl více
za bratra než za dělníka. Ačkoli nic více neměl než co si vysloužil předce podle
možnosti uděloval almužnu chudším bližním svým.

Když mu bylo již 60 let, roznemohl se, a cítě, že se jeho poslední hodinka
blíží přijal svátosti umirajících s tou největší skroušeností a vroucností, a zesnul v
Pánu dne 15. května 1170, pohřben jest v Madridě. Po 40 létech bylo tělo jeho
vyzdviženo a k nemalému podivení neporušené shledáno. Byv i jinými zázraky od
Boha oslaven vyhlášen jest za svatého roku 1622. Lid rolnický ctí ho co svého
patrona. —

Pod ochranou a jmenem tohoto světce zařídila se bratrstva lidu rolnického
a právě pro svou příhodnost byla i na Moravě a v Čechách dosti rozšířená a na
dacemi obohacená. Ve smutných časích světské vlády nad těmito náboženskými
spolky za císaře Josefa II. bylo všechno jmění jejich jakož i jiným bratrstvům po
bráno, spolky ty zanikly a v mnohých farnostech sotva pozůstává upomínka na ně.
Našeho vědomí jest na Moravě jediné bratrstvo toho jmena, v Náklu arcidiecese
Olomoucké, které již roku 1775 zde bylo,*) od cís. 'Josefa II. však necirkevně zru
šeno a nyní, r. 1864 opět zřízeno bylo. Čítá 400 údů. — Zajímati musí každého
příznivce bratrstev katolických ta okolnost, že řečené bratrstvo v Náklu opět ve
starém spůsobu se objevuje, majíc nadání 700 zl., jichž úroky, jakož i příspěvky
údů při ofěře vložené, se vynakládají na potřeby spolkové a ostatek podporování
chudých údů a slušné jich pohřbení. Není sice nevyhnutelně potřeba i hmotných
prostředků k zachování kázně v bratrstvu, nicméně jest to věc jistá, že časnými
výhodami, jež bratrstvo poskytuje, účel jeho ku blahu duší mnohem snadněji se dá
dosíci. Bylit zbožní naši předkové moudří ve zřizování bratrstev a jich dotací a
potřeba jest, abychom dle nich se řídili. '

Jaký jest tedy cíl a uspořádánibratrstva sv. Isidora?
Cíl a konec bratrstva sv. Isidora jest: v rolnickém stavu a obchodu podlé

příkladu sv. Isidora Bohu všemohoucímu a katolické církvi v zachování svatých při—
kázaní věrně sloužiti, křesťansky živu býti a věčného spasení dojíti.

Aby toto bratrstvo prostředkem milosti Boží užitečněji a pořádněji zacho
váno bylo, potřebí jest jistými správci je opatřiti:

1. Duchovním otcem neb správcem. Duchovní otec neb správec má býti
farář, pakliby z důležitých příčin takový úřad míti nemohl, způsobený k tomu kněz
schválený nejdůstojnějším bisk. ordinariatem.

2. Dvěma neb třemi představenými bratrstva podle příležitosti místa a vla
dařem k vydání příjmů a zachování věcí bratrstvu náležících. Tito jmenovaní mají
každoročně k vánocím své úřady složiti a jiní od bratrů pořádným způsobem vo
leni neb předešlí potvrzeni býti.

3. Kteří do bratrstva žádají zapsáni býti, nemají mladší šestnácti let
a tak způsobni býti, aby zlé pověsti v obcování, a zlého ani se strany zjevného

*) Mimo Náklo býlo r. 1775 toto bratrstvo u farygv Knihuioich & v Bučovicích.
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hříchu podezřelí nebyli, a mají dostatečné znamení na sobě ukazovati, že žádají
dobrý křesťanský život vésti; protož u duchovního otce neb správce se ohlásrtl a.
od něho naučení žádati mají, aby chvalitební údové téhož bratrstva byli a odpustků
a jiných dobrých skutkův účastní se státi mohli. Duchovní otec neb správec má
seznati, jak jsou ve věcech křesťanské víry naší zběhli a vyučení. Pakliby jednomu
neb druhému v dostatečné vědomosti něčeho se nedostávalo, má je vlídnými slovy

vyučovati, co jednou pochopiti nemohou, po druhé, po třetí i po čtvrté opakovati,
až by dobře vyrozuměli, k čemu toto bratrstvo cílí. Což duchovnímu otci za ob
tížné nebude, poněvadž jsa farářem netoliko z povinnosti a lásky bratrské, ale i z
úřadu svého a jako i ze spravedlnosti to činiti jest zavázán. Zvláště pak pro uva—
rování nedorozumění duchovní správec při počátku všecky a každého má dobře vy
učit'l, že tudy žádné nové povinnosti a závazky pod hříchem na sebe neuvazují, než
toliko více povzbuzeni bývají Boží a církevní přikázaní (což bez toho povinni byli)
tím bedlivěji zachovávati. Kdyby se tedy některý ohlásil, má nějaký čas zkoušen
a potom s dorozuměním představených bratrstva ve veřejném shromáždění skrze
zvláštní k tomu modlitbu přijat a bratrstvu pro milost Boží a darmo přivtělen a
jeho jmeno v knize bratrstva pilně zapsáno býti.

4. Bratři a sestry nejméně čtyrykrát v roce mají ve farním kostele odpoledne se
sejíti, což se jim před tím zevrub má oznámiti, totiž po vánocích na den sv. Štěpána,
na druhý svátek velikonoční a svatodušní, potom na den nanebevzetí Panny Marie;*)
při kterémžto shromáždění nemají jiní bez dovolení duchovního správce než údové
bratrstva připuštěni býti. Duchovní správce s počátku hned má před oltářem kleče
modlitbu k svatému Duchu a sv. Isidoru na hlas a srozumitelně říkati, potom když
se bratří a sestry posadí, do bratrstva ty přijímati, kteří zkoušku svou přestáli,
pak má duchovní správce něco vzdělávajícího říci údům bratrstva, aby cíl toho bra
trstva vyložil, aby dobře se modliti, zpovídati, přijímati, svědomí zpytovati je na
učil. Po napomínání mají společně litanie Panny Marie říkati.

5. Co bratrstvo darem dostane, má se v truhličce s dvěma zámky schovati.
K tomu má duchovní správec jeden a některý představený bratrstva druhý klíč
míti, a jestliže něco se má vynaložiti, má se to s dorozuměním představených bra
trstva státi.

6. Duchovní správec a představení'bratrstva mají na bratry a sestry bra
trstva pozor dáti, váhavě napomínati, velkých hříchů se dopouštějící trestati, a po—
kud žádné naděje není k polepšení, je z bratrstva vyloučiti, a slovem žádné příle
žitosti nezameškati, když mohou něco dobrého ke cti Boží, duši k spasení, zrostu
víry katolické, vyplenění'hříchu a bludu vyříditi. Duchovní správec má též při
visitaci nejdůstojnějšímu bisk. ordinariatu o dotčeném bratrstvu zprávu podati. Pro
kteréžto starosti bez pochyby zde od Boha požehnání a tam hojné odplaty mají očekávati.

0 d p 11s t k y. 1. Plnomoonó.
1. Na den, když po učiněné dobré zpovědi a přijímání velebné Svátosti ol—

tářní do bratrstva bývá někdo připuštěn.
2. V hodině smrti, když ze svých hříchů se vyznal a Svátostí oltářní opa

třen byl, pakliby to nemohl aspoň skroušeným srdcem jmeno Ježíš pokud může,
pakli ne srdcem toliko vzýval.

*) Tak to stává v bratrstvu v Náklu, odkudž tyto stanovy též vyjímáme; mohou však jiní
dnové určeni býti.
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3. Na den sv. Isidora, (16. května v olomoucké diecesi jinde: se'světí 10.
aneb se může i jiný den vyvolíti a\ ke stvrzení svému biskupovi předložiti), jakož
i v těch- 7 následujících dnech, když po vykonané svaté zpovědi-a sv. přijímání'ko
stel bratrstva navštiví,- a tam za svornost' křestanských knížat; vyplenění kacířství
a zrost katolické církve se modlí.

II. Neplnomooně: 1. 7 let a tolik 40 dni.
Na den narození, na' den: nanebevzetí' Panny Marie, na den všech“Svatých,

na den sv. Jana Evandělisty, (které dní podobně od“bratrů bratrstva voleny a od
nejdůstojnějšího Olomouckého ordinariatu: schváleny. byly), když kostel“ bratrstva
aspoň skroušeným srdcem navštívíi a' tam na způsob nahoře poznamenaný se modlíi

2; Šedesůte dni :

a). Kolikráte v kostele=dotčeného bratrstva při mši svaté neb“ při službách
Božích přítomni budou. b) Kolikrát'e'“při procesíchI od rieidůstbjnějšíhtíl bisk; ordi;
nariatu-schválených budou. c)—Kolikráte'Velebn6n Svátost, bud- že k nemocným, neb
jinam se nosí, doprovodí, pakli jsou zaměstnání“ kčzvonění jeden Otče náš' a' Zdrá
vas Maria se pomodlí. d) Kolikrát za mrtvé bratry a-"s'est'ry bratrstva pětkrát
Otče náš a Zdrávas Maria říkati budou.- e) Kolikrát dobrý skutek neb lásku“ k lili“
žnímu- činiti budou.

Vše ty jmenované odpustky: mohou. také duším-v očistci na způsob“přímlu:
vy věnovány býti. Znamenati sluší, že když?někdochce odpustků'účastbn býti,“po
třeba jest, aby v srdci lítost a skroušonost' nad=hříchy měl“s pevným předsevzetíin
jich snažně se vystříhati a. z nich- svým časem se vyznati.

Způsob-obětováni sebe v bratrstvo sv. Isidora.

Všemohoucí věčný Bože, jenž jsi chatrný a-prostý lid miloval, že tvůj nej—
milejší Syn za něj svou předrahou krev vylíti a skrze své zásluhy mimo jiná mnohá
dobrodiní pokorného rolníka Isidora v nebi oslaveného, na zemi pak pro své divy
slavného učiniti ráčil: prosím tebe co nejvroucněji, aby mně skrze přímluvu toh'o'
tvého věrného služebníka takové milosti uděleny-byly, abych tvá sv. přikázaní stále“
mohl zachovávati a po cestě spravedlnosti kráčeti. Dej také nejmilostivější Bože,
aby. od této přítomné hodiny až do smrti mé sv. Isidor' u tebe mým věrným oro-*
dovníkem byl, aby mne ve všem činění a vší práci tak vedl a řídil, abych všecko
podletvé Božské vůle činil. Na vzájem pak toho ch'ci skrze tvou milost tebe;
Boha svého, jakožto. své svrchované dobré nadevšecko a ze vší síly své vždycky mi
lovati a-svému orodovníku sv. Isidoru'náležitou čest prou'kazovati až do“smrti mé
skrze JežíšeKrista tvého milého Syna, našeho jediného Spasitele. Amen.

Způsob přijímání do bratrstva.

Což rač Bůh dáti k zvláštní cti nerozdílně Trojici a k rozmnožení našeho
bratrstva sv. rolníka Isidora já N. dotčeného bratrstva na ten čas pořádný správec
vás zde přítomné do něho přijímám a účastny činím, -jak všech milostí, odpustků
tomuto bratrstvu milostivě udělených, tak všech dobrých skutkův, kteří se ode všech
tomu bratrstvu přivtělených činí. Moc také dávám všecko to přednésti a raditi,
coby k prospěchu našemu bratrstvu- sloužiti'mchlo, a to všecko ve jmenu nejsvě
tější a vždy požehnané Trojice, Boha Otce, i Syna, i Ducha svatého Amen—..
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Modljltba.
Všemohoucí věčný Bože, jenž ve světě mdlé vyvoluješ, abys zahanbil silné,

ponížcně tebe prosíme, abys, jako jsi svého služebníka Isidora, prostého rolníka, na
zemi i na nebi k veliké slávě vyvýšíl, _tak i nás tvou Božskou milostí vždycky
chrániti ráčil, abychom v zachování tvých svatých přikázaní tobě stále sloužiti „a
tam se všemi vyvolenými na nebi věčné radosti požívati mohli. Skrze Ježíše Krista
Syna tvého Pána našeho. Amen.

Proč jde kněžím 0 školy '!*)
Oč ale _těmkněžím jde, že pozdvihují hlasu svého proti odloučení školy od

církve? Což jim ty školy náramně mnoho užitku přinášejí? O užitku zajisté každý
nepředpojatý ví, že ani řeči býti nemůže a že kněží ani haléře ze školy nemají.
Jediný užitek záleží v tom potěšení, že za příkladem Bož. Mistra mohou dítky vésti
k tomu, aby prospívaly věkem a moudrostí a milostí před Bohem a před lidmi,
aby byly poslušny svých rodičů, a věrný svému povolání, dávajíce co jest císařovo
císaři a co jest Božího Bohu. Proto .se kněží hlásí 0 školy, poněvadž tyto jsou
dcery církve, kteréž ona zplodila, kteréž ona odchoyala a bedlivě střežila, aby mar
nými slovy nedaly se svoditi, proto se dovolávají škol, poněvadž jim je. Kristus
Pán„ Božský ,přítel dítek sám odkázal; Proto jde kněžím 0 školy, poněvadž vědí,
že konečný cíl, žádaného oddělení školy od církve jest úplné tvyhostění sv. nábo—
ženství a křestanských mravů. ' ,

I uposlechli by kněží rady osvícenců, zřekli by se sami dohlídiky nad škola
mi, kdyby nevěděli, že by se potom „změnila pravda Boží v lež, a lidé že by slou—
žili tvorům raději než Stvořiteli“, a protož vědouce kněží, že nynější kulturníci &
pokročilci nevědí, které věci k pokoji jim jsou a jsou skryty před očima jejich, ne
chtějí se vzdátí škol; nebot kdyby bili pastýře, rozprchly by se ovce stáda. (Mat.
14, '27). '—

Pokud tomu dobře rozumím, tedy dle navržených stanov -i na. čistě kato
lické škole smí býti učitelem literního umění .i jinověrec, pohan, _evandělík i žid.
Avšak nepůsobí již to dobře, když na vyšších .nčilištích na gymnasiích, na univer
sitách přednáší jinověrcc jakýkoliv vědecký předmět, což teprv na obecných školách,
kde každý předmět napomáhati má k mravnému náboženskému vzdělání. Takovému
učiteli množství příležitostí se naskýtá, posluchačům svým vpravití zásady nevěry,
které s to jsou .v jedné hodině jejich náboženský cit udusiti a vykořeniti! Vím to
ze zkušenosti. Každý ví, že jsme na gymnasiích více než polovici hodin v týhodnu
učili se pohanským autorům v latině & řečtině. A tu se vím pamatovat, že pro
fesor, kdy se přišlo na místo, že ten neb onen vojevůdce si vzal život, aby nebyl
vydán v.ruce nepřátel, takovou okázalosti vylíčil takovouto samovraždu, kterou prý
se obětoval za vlast a za čest svou, že přímo se zachtělo též tak učiniti, aby se
stal nesmrtelným „&aby o něm v dějinách se mluvilo a'hrdinství takové obdivovalo.

*) Jedná se nyní 0 to, aby školy obecné, _vekterých se dosud vyučovalo .v duchu náboženství
a nad kterými právě proto duchovenstvo mělo dohlidku, tohoto náboženského ducha zba—
veny byly, dohlídka kněží tedy úplně odstraněna byla, — škola od církve se odloučila!
Dokud tedy ještě času jest, slušno o té věci rozmýšleti.
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-— A odtud to jde, že zvlášt u takových, jenž ani nevystudovali, nýbrž jak se ří
kává sprostě, nějakou školu proběhli, mnoho samovražd se přiházívá, obyčejně z fa
lešného studu po spáchaném zločinu neb dostižení v nepoctivostech; takoví jsou
jako pohané, kteříž Boha neznají, myslíce, že zde mají místa zůstávajícího, a tedy
budoucího nehledají, jsouce. jako němá tvář, nevědouce ničeho o blažené naději, a
nebo nanejvýš věříce, že po smrti vejdou v kočku nebo psa. — Víme to ze zkuše—
nosti, že každý přidržován byl, aby se dobře naučil mythologii —- a každý student
znal dobře Boha Peruna, bohyni Venuši, ano celou tu řadu pohanských bohů a bo
hyň, křesťanského pak pravého Boha v trojích osobách, všemohoucího Stvořitele
nebe i země, toho znáti se učiti zanedbával ano učení o Bohu obmezenováno v týdni
na dvě hodiny.

A takovéto učení se pohanským autorů-n — tot pokrok, tot osvěta! poně—
vaďž to není katolictví — věřte pak, že takovéto zbožňování pohanství v pravém
smyslu zpátečnictví jest, nebot stojíme se svou osvětou, jak před sta lety stáli po
hané, nepokročili jsme aniž předčili je, když posud za vzor nám slouží. Nediv se
tedy žádný, když vyjde student ze školy, že dokonale zná pohanské autory, o kře
sťanských pak klasicích a autořích, o svatých otoích a učitelích církevních ani
zdání nemá, — jako by se byl rovněž z těchto nemohl naučiti správnosti řeči la
tinské neb řecké? aneb aspoň pro porovnání řečí těch klasiků církevních s pohan
skými užíti jich by nebylo prospělo. Dobře píše Komenský, jak předlonský časopis
kat. duch." VII. str. 525 přináší, že se učíme „oplzlosti z Plauta, sodomářství z
.Ovida, neznabožství z Luciana, kejklířství z Diogena, šermířství z Aristotela, rap
sodictví z Plinia, chlubnictví z Cicerona, a že již jednou máme zmoudřeti a ne
blázniti“ ——a tot mužové, jenž posud za hlubiuu osvěty a pokroku slouží a slá—
vou a domnělou výtečností ve vědě prosluli.

A o tomto vyšším vyučování ani tak dalece mluviti nechci, nebot student,
jenž od matky z domu a od správného učitele z venkovské školy jasnou jiskru víry
přijal do Srdce svého, ne tak snadno tuto jiskru uhasnouti nechá, nedá se svésti
na necesty a učí se z pohanských zásad vlastně pouze správnosti řeči, ostatek pak
pustí mimo sebe, — a takový obyčejněi štastně vystuduje —; ale na zřeteli mám
vlastně školy venkovské. Nebudeli učitel vázán opakovati s dítkami náboženství,
——a jak by mohl býti vázán, budeli jiné víry? —- jestli že místo 4 hodin, kteréž
mimo sv. evandělium v sobotu, se obyčejně v každé třídě věnovávaly učení o Bohu,
totiž katecheta 2 hodiny a učitel též 2, a i víc, aby totiž učitel dítkám vštěpil to,
co katecheta přednesl, — proč i učitel při hodině katechetově přítomen býti má,
za jedno aby dítky viděly, “že sv. náboženství jest předmět, který každému člověku
i učiteli jest potřebný a drahý, pak aby věděl, co má s dítkami opakovati, jakoži
aby udržoval dítky v tichosti, — jestliže pravím, náboženství se obmezí' na 2 ho
diny, a nebudouli ostatní předměty protkané směrem náboženským: tehdáž veta po
po zbožnosti u dítek, a běda rodičům, jenž očekávají u dítek vzdělání náboženské
a poslušnost od nich; nebot učitel víry mdlé, neb chladný, byť by i nebyl jinově
rec, mnoho zlých zásad dětem dodati může; nebo jak medle odejde katecheta, on
jim celé učení jeho jinak vyložiti, vyvrátiti, slovem zkaziti může. Jak nesmírně
mnoho se mu naskytá příležitosti! — při čtení, kde dosyta najde látky, při dobro
a kraSOpisu, diktováním a předpisováním nevěreckých zásad, při počítání, prohoze
ním lecjaké nejápné anekdoty, čím semeno sv. víry od katechety vhozené buď se
pošlape, bud na skálu padne, bud mezi trní _anepřinese užitku.
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Ato nemluvím zase pouze o farních školách, kde kněz místo ve škole, v ko
stele bude moci učiti náboženství, ano před nevěreCkým učitelem pilně se střežiti
bude kněz o sv. víře mluviti, aby nebyl za zády vysmán; ale mám zvlášt na zře
teli školy filiální. V takových obcích, kdy nebude učitel dobré a té víry, kterou
dítky vyznávati povolány jsou, musi zhynouti víra v takové obci.

Jednou za týden má prý tam kněz školu navštiviti. A kdyby aspoň jednou
za týhoden, ale pro vánice, velké sněhy, závěje, kteréž mnohdykráte celou zimu na
držují, pak z jara pro močály, necesty, bahna není se tam lze dostati.

Mimo to chce nedávají příležitosti pro kněze, a kněz stařičký neb churavý
nemůže do filialních obcí na hodinu cestu vzdálí běhati, a stranu příležitosti —
občan, jenž poručeno měl, pro kněze jeti, nepřijede, a pokaždé nalezne výmluvy
dosti, proč nemohl; aneb přijedeli, tedy v tom i zároveň dostavuje se příležitost
pro téhož kněze ku zaopatření nemocného sv. svátostmi, a to do jiné obce, opět na
hodinu cesty vzdálí, nač příležitost školní s nevyřízenou prázná odjetí musí, aniž
po druhé opět přijede —- všecko okolnosti, kteréž vyžadují náboženského učitele,
dobré víry. Ato se obyčejně přiházívá v zimě kde nejčetněji navštěvují dítky
školu, kdežto v letě, kdy by nejsnáze kněz školu navštiviti mohl, dítky školu za
nodbávají.

A tomu ještě jeden poslanec na sněmu předhazoval, že prý má duchoven—
stvo školu za zaměstnání vedlejší. Smysl předhůzky té jest podlý, obviňování ne
zasloužené. Za vezdejší zaměstnání má kněz školu, ale dle možnosti na. roveň staví
školu s ostatními povinnostmi stavu a povolání svého, nebot nemůže kněz pouze a
jedině školu na starosti míti, on má i na starosti kazatelku, zaopatřování nemoc
ných, jak svrchu praveno, pohřby, církevní oddavky, — aco ubere času, a toprávě
nejvíce v čase, kdyby mohl jíti do školy, neodložitelné kancelářské práce, kde osoby
žádají ihned 0 vyřízení záležitostí svých, a čekají si na to a tak meškají kněze.
Kde jest zvláštní katecheta, a ničeho jiného na starosti nemá, než pouze a jedině
školu, ten se může na hodinu vázat, ale knězi ve správě duchovní ustanovenému,
při 2000 a více duší, při 6 a více přes hodinu cesty od kostela vzdálených vesni
cích nelze se vázati na jisté hodiny; kněz jest rád, když v prázných rozličných,
neurčitých hodinách školu navštiviti může. Vždyt i tu každý ze zkušenosti ví, že
se přiházívá, že i v těch hodinách k vyřízení sv. obřadů na spěch odvolávám bývá
kněz ze školy. Ostatek se rádi podíváme, zdali ponavržené nové školní rady be
dlivéji a pilněji do školy nahlédati, a školu za přednější své zaměstnání považovati
budou, než to činili kněží, jenž u povolání svém — aspoň dle svědomí — od rána
do večera zaměstnáni jsou, a nezřídka i noci, kdy každý v pokoji si odpočívá, na
saditi musí.

Rádi se podíváme, oč při beznáboženských školách budou lidé vzdělanější,
oč budou míti rodiče zdárnější dítky, a naučili na katolických školách jinověrci dí—
tek lépe číst a psát, atd. nežli katolík? Ale na mnohých školách to bude váznout,
nebo ač nyní pojednou kněz ničemu nerozumí a učitel všemu, předce nebudeli kněz
napomáhati, bude učitel s dítkami pokulhávati, — nebo, aby na jednou takových
učitelů dostali, jakých sobě přejí, jenž by dítky šermířství a tělocviku, přírodopisu,
učili, to bude léta trvat a sesadit neb prepustit nynější učitely, toho snad úmyslu
oblažovatelé jejich nejsou. Ano takovými zásadami se i jinověrcům neposlouží, ne
bot nedopustí k. p. evandělíci, aby na jejich školách učitel víry katolické vyučoval,
a s nedůvěrou by ho přivítali — rozněž jako i rodičům se takovými školami žádný
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nezavděčí, nebot posýlají rodiče do školy své dítky nejhlavněji a ba 'jedině pro ná.
boženské vzdělání, a děti do škol takových posílati zdráhati se budou, kde sv, víra
literní umění provívati nebude. Pouze literním uměním, počítáním, tělocvikem, pří—
rodopisem se nenaučí dítky poslušnosti k rodičům a učitelům, ani vlídnosti ani sprave
dlivosti, ani bázni Boží, tot všecko jest víry květ, jakýž zřídka mívá svět, 0 liter—
ním pak se dá spíš říci se sv. Pavlem: „Umění nadýmá, ale láska vzdělává“ I. Kor.
8, 1., víra nám praví, že člověk není němá tvář, a že ne k obrazu opice, ale“ k
obrazu Božímu stvořen jest, a že dle Genes. 2, 7.: „HOSpodin Bůh v tvář jeho v
dech dchnutí života“ ne pak ve tvář opičí. (Dokončení příště.)

Rozšiřování bratrstev.
Horlivý a spolu moudrý duchovní může dobré věci přemnoho posloužiti a

ji v život uvésti. Neméně je však s to v tom ohledu působiti každý horlivý nekněz,
zvlášt jeli od duchovního v tom poněkud bud přímo bud prostředně podporován.
Mimo jiných častých příkladů toho psalo se nám z jistého města Českého o mla—
dém sice a, jak se praví, neučeném mužovi, který ke bratrstvu sv. Michala přistou
piti i tím mnohé povzbudil, kde duch katolický zdál se býti žalostně umrtveným.
Muž tento miluje sv. Otec a tísně jeho dojímají ho velmi. Ve „Skale B. 8. Pán'e'“
roč. H. četl pojednání o bratrstvu sv. Michala; toužil tedy po tom, aby se řečené
bratrstvo i mezi jeho spoluobčany zařídilo, měl však mnoho příčiny o uskutečnění
svého přání pochybovati, an 'v jeho okolí takové jednoty nejsou ani známy a lid na
marné a zbytečné věci peněz sice nelituje, ve prospěch však duševní i jediný halíř
vynaložiti si obtěžuje a výloh těch nejmenších se děsí. Poslední dny masopustu
1. r., kdy množství lidu nelituje ani výloh, ani cti, ani zdraví, aby jen na všemož
ných přečasto rozpustilých rozkoších podílu bralo, tu právě umínil si onen mladý
muž dle příkladu těch světáků své spoluobčany povzbuditi, aby se spasitelných věcí
účastnili. Zašel tedy do jistého místa, přečetl stanovy & účel bratrstva sv. Mi
chala, a ejhle! jeho slova nebyla na skálu vhozena, přihlásilo se vícero osob, kteří
upřímně údy toho bratrstva státi se žádaly a povinnosti jeho věrně plniti uzavřely.
Bůh žehná vždy podniknutím zbožným!

Apoštotátu modlitby se přivtělili:
Farnost Bukovec v diecesi Budějovické; pacholetské semeniště v Kroměříži

v arcidiecesi Olomoucké; fara Čachovice v diecesi Litoměřické; bratrstvo svatého
růžence v ,Orlovicích, arcidiecese Olomoucké.

_Pokladnice pro sv. Otce.
_ Zámecké kaplanství na Skalce 1 zl. 60 kr.; od rozličných menší příspěvky
65 kr. — (od dřívějška 2l zl. 96 kr., 1 tel. kř. 1 zl. stř.) Uhmem 24 zl. 20
kr., 1 tel. kříž. a. l zl. v stř.

Na. ppmnlk Bušilův od vp. J. Šafránka fr. Mlikos. 1 zl., jenž byl vý
boru odevzdán _9. dubna _t. _r.
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ŠŠŠQLJA
Božského Srdce Páně.

RočníkIll. červen 1869. číslo6.

Přimluva.
Pomni, že's co boháč "dlužníkem Neodháněj ptáka každého;
Těm, kdo na statky jsou chudí. Stebýlka nech na svém poli;
Jak pak, kdybys ty byl bídníkem ? —- Nebeř všeho z kmene vinného,
To at vždy tvou soustrast budí. Nebot skrblost, věř mi, bolí!

Jest-li Bůh ti štěstí popř-ívá, At sám nezkusíš dob nehezkých!
_Plyne-li ti pramen zlatý: Víš, kde boháč vězí kvíle?
Ruka zavřena at nebývá Anto Lazar v slastech nebeských,
Před chudým, jenž hladem jatý. Jenž zde míval trapné chvíle!

Alois a Marketa..
(Z „Messager du s. Coeur de Jáma“ 1866, sv. 10.)

(Pokračování a dokončení.)

Bylo to naposled, co jsem Marketu uzřel. Příštího dne, v neděli, doufali
jsme, že dle přání svého na mši sv.'přijdou; tato ,se o 9. hodin_ě sloužila, ale oni
nepřišli; nadarmo hledalo je moje oko, když při velké mši sv. jsem se obrátil a u
oltáře kázal. Věděl jsem, v této lavici, vedle těchto svých přátel musejí \seděti,
ale nadarmo, nemohl jsem se jich dopíditi. Srdce moje tlouklo úzkostlivěji, započal
boj, pravil jsem sobě, Bůh je síliž! '

Vrátiv se po skončené mši sv. do sakristie, šla mi Klára bledá v ústrety
a usedavě plakala, „Ncštastné děti!“ zvolala lkajíc, „otec jejich zuří, Vy nemůžete
více jich vidět-i! O kdyby byly naší rady uposlechly a křest přijalyl“

Upokojto se, odvětil jsem, upokojte se! nebude tak zle, jak myslíte. Ne
vidíme Sice nyní ruky prozřetelnosti, ale důvěřujme jen; brzy poznáme ruku 'pro
zřetelnou, a velebiti budeme Pána. Uvidíte to!

„Ovšem! odpověděla ona; ale kdyby jeden neb druhý na neštěští u víře
se zvyklal ? !“

To se nestane, odpověděl jsem jí horlivě; aneb stalo se to snad již?
„Ne, můj otčel“

12
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Nuže! tedy se, to ani později nestane. Věrnost zvýší jejich srdnatost a
udělí jim novou milost. Zapoměla jste již, jak Bůh v osobách útlého staří působí,
jak působiti dovede i v srdci slabém? zapoměla jste, co jste sama pomocí milosti
dovedla?

„Avšak není to bolestné, jak jsme mohli pronásledování je vydati ? Tu vím
jen o Bohu, jenž se ukrutnějším všech objevil . . . . Či se nejedná zde jen o čest
Jeho a o blaho dvou duší? A měly ony drahé dítky něco jiného na mysli, když
se byly vzdor předvídaných pronásledování svobodně rozhodly pro obrácení? Ne
jsou zde zajmy Boží patrny? -'—“

A 'b'ojíte se, že Bůh nebude míti dosti moci a dobrotivosti ku potěšení a
posile obou mladých bojovníků? A kdybysme sami pronásledováni byli, co z toho?
Není dobré, že jsme sobě nějak štěstí vydobyli tím, že jsme Bohu některé duše
získali? —“ Poslyšme však, co se stalo.

Podrobných okolností jsme se 'nedověděli, jen tento lístek jsme obdrželi.
Když nam tento lístek napsali, bylo jim výslovně zakázáno spolu se viděti, mlu
viti aneb psátif“

Vzav list schoval jsem jej, a nyní leží předemnou, poněvadž ho právě chci
přeložiti. Jest to malý kousek papíru z účetní kníhy vytržený, tuškou a spěšně
popsaný, obsahu tohoto: „Ustanovili jsme se, že otci to napíšeme, co jsme mu říci
měli, a doufali jsme takto prvního výbuchu hněvu jemu uspořiti. Tak se i stalo.
Vzdor všemu rozčílení chovali jsme se tiše a čekali věcí budoucích; po 2 hodinách
objevil se otec. Po přečtení našeho listu před naším mladším bratrem jedině to
podotknul: já. je oba z domu vyženu! —

Jsem šťastnou, podobně i Alois. Ač chvílkami mysl moje klesá, předce
mne znamení kříže a myšlenka na Ježíše, jenž pro nás tolik trpěl, povzbuzuje. O
modlete se za nás!“

Co se tedy stalo? Hned z rana, kdy otec Marketin vstal, zavolal tuto k
sobě, a zakázal jí pokoj opustiti. Jen služka směla ji obsluhovati, a samajedina jí
se blížiti. ' _

Nyní došlo na Aloise; nenadále jej otec dal zavolati, a sloužícímu naří
zeno, aby okamžitě klobouk, hůl a jiné potřebné věci vyhledal. Potom zmizel otec
se synem směrem k průplavu, obyčejnému to stanovišti lodí, a u večer vrátil se
sám zpět. Kam asi šli? Kde byl Alois? Nikdo o tom nevěděl.

Příštího dne potkal stejný osud Marketu. Otec vyplnil slova: „já. je oba
z domu vyženu.“ Skutečně byli oba z domu vyloučeni, oba jej od té doby neviděli,
a snad již neuvidí. Ano vypravuje se, že pán ten se vyjádřil, dům svůj že prodá
a jinde se usadí, aby jen děti jeho žádného otcovského krbu neměli. Co nepůsobí
náboženské předsudky v přímém, a jinak i velkomyslném srdci; neb nebyl muž ten
tak šeredným, jak by mnohý se domýšlel. Mimochodem chci jen podotknouti, že
právě Marketu ze všech dítek svých nejvíce miloval, a proto se domnívala tato, že
tak zle se jí nepovede; ale zklamala se, ona nepomyslela na předsudek protestanta
a na tvrdošíjnost, které i lepší duchové nejsou prosti.

Toho dne dostala známá. osoba následující list:
„Mila Marie! Otec můj mi zakázal, abych se žádným údem naší rodiny

neobcovala. Kde Alois jest, nevím, snad jej již neuvidím. Také domů nesmím více
přijíti! O kdybyste věděla, "jak šťastnou jsem! Zase bude vše dobře, uvidíte. Tr
pím pro svaté jmeno svého Vykupitele. Zítra snad již opustím své bydlíště. Kam
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půjdu, to nevím: avšak postarám se, abyste v čas blízší zprávu obdržela. Vyřiďte
mým přátelům, že se za všecky modlím, a modlitby všech potřebuji. S Bohem!
Vás v Kristu milující Marketa“

Nedaleko města byla Marketa v jistém domě uvězněna, avšak nezůstala
zde dlouho. Zmíníme se ještě o ní později; hledejme nyní Aloise. On byl mlad
ším a dle zdání méně vytrvalým ve víře; mohla tedy o něm pochybnost povstati,
musíme tedy tuto odstraniti. Já sice, poznav srdce jeho, jsem se ničeho neobával,
ostatní ale se neustále úzkostlivě a plačíce za oba novoobrácené modlili. Rychle
jsem psal do listu Messager (Posel B. Srdce Páně), abych je vám, drazí údové
„apoštolátu modlitby“ odporučil.

Příštího dne před slavností blahoslavené Panny byla za oba vypovězence
mše sv. sloužena. I modlili jsme se k Spasiteli, aby pro čest Božské Matky své,
krásná slavnost příštího dne neminula, aniž bychom se čeho o Aloisovi nedověděli, a
aniž by on i sestra jeho v lůno katolické církve přijati nebyli.:Ano, drazí čtenářové
nedivte te: prosby naše byly na lístku napsány, jejž jsem k oltáři sebou vzal;
ještě nyní jej u sebe chovám. -— Bůh miluje prostou víru, a on ji nám zajisté od
měnil. ——

Sotva jsem od oltáře odešel, dověděl jsem se již o ,městě, v němž Alois se
zdržuje. Bylo to lázeňské místo námořní, nedaleko vzdálené. Pojmenujme je M.'
neb z opatrnosti chci jména míst, osob, jakož i podrobnosti zamlčeti. Brzy přišla
ještě druhá zpráva. Alois bydlel v hostinci, otec mu nařídil, aby se nevzdaloval,
a domácím lidem rozkaz ten oznámil prose zároveň, by se mu nic nepřihodilo; ed
cházeje vyjádřil se též, že se brzy vrátí, aby další kroky zařídil. Napadlo mi hned
abych někoho spolehlivého do M. odeslal, jenž by vyzvěděl, zdali by Alois ke mně,
aneb já k němu přijíti mohl, vzláště ale, abych si jeho smýšlení a vytrvalost po
jistil a konečně, abych mu nějak prospěl: po zdravém uvážení však rozhodl jsem
se sám jíti; mohl jsem býti tak štastuým, a jej připraveného snad hned do církve
přijmouti. Vzal jsem tedy lahvičku křestní vody a jel s prvním vlakem do M.
Poručiv cestu svou Bohu a anděla strážného vzývaje co průvodce rozvrhl jsem si
plán pro svoje polní tažení. Klára a jiné nábožné duše měly se mezi tím za mne
i za Aloise modliti.

Sedě již ve voze napadlo mi, že se snadno i Aloisův otec v tom samém
vlaku nalézati může. Jak, kdybych syna v hostinci hledaje otce napadl?! . .. . .
Potom, jak jsem měl tento hostinec nalézti?

V lázeňském městě jest jich více. Zde musela patrně prozřetelnost Boží
zakročiti. Mým úmyslem bylo, pomalu od jednoho hostince k druhému choditi dou
faje, že Alois snad z dlouhé chvíle z okna hleděti bude a mne zpozoruje. A kdyby
mne uzřcl, tu by zajisté nějakým znamením pozornost mou na se obrátil.

Kdyby se to podařilo, chtěl jsem dle okolností dále pokračovati a zvláště
na jeho rozpoložení účinkovati. Nepodařilo—li by však se mi takto vypátrati, tu
jsem hodlal v jednotlivých hostincích se ubytovati, abych se rozmluvami se služ
žebníky o mém drahém zajatém něco dověděl. '

Co takto ve své obrazotvornosti jsem zabrán byl, minnli jsme několik sta
nic a jeli již podél břehu mořského; tu vlak zaStavil, a my jsme byli v zmíněném
M. Množství cestujících se vyvalilo z vozů. Srdce mé mne pudilo v před, a po
jednou jsem stál u přehrady, dělící nádraží od přístavu. Za touto stál mladý muž,
úzkostlivě každého cestujícího prohlížeje. Rukama hůlku ohýbaje, obracel se brzy

12*
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sem, brzy tam, aby jednotlivé tlupy lépe rozeznati mohl. Asi na pět kroků se—
tkaly se zraky naše.

„Jak, jste Vy to, můj otče?“ zvolal překvapen.
„Ano, drahé dítě; dobrotivý Bůh Vás sem v čas přivedl.“
Alois, neb on to byl, teprv za nějakou chvíli se zpamatovav zvolal: „O

pravdu! Bůh nebyl nikdy tak patrně se mnou, jako nyní. Nemohu působení Jeho
v posledních čtyrech neb pěti dnech neuznati. Ale snad přijel otec můj s tím sa
mým vlakem; vzdalme se rychle.“

Po těchto slovech chopil se ramena mého a táhl mne v před.
Blíže přístavu právě vtéká potok do moře; mezi mořem a dráhou zvedá

se na rozsáhlé pastvině návrší. Stráň jeho sestupující k moři jest kamenitá a vy
hlíží jakoby vydlážděná. Asi minutu kráčeli jsme po těchto kamenech, vzdálení
zrakům lidským. Moře se dmulo, vlny se odrážely o kamení a zrosily zem až k
nohoum našim.

První slovo, jež Alois pronesl, když jsme se všemu setkání vyhnuli, bylo:
„Přišel jste mne pokřtít ?“

„Vás pokřtit, milé dítě! odvětil jsem; Vy chcete rychle kráčeti.“
„Což jest to rychlé? Proč jste tedy přišel? Chtěl jste to učiniti před bouří,

a nyní, když tato zuří, prodléváte ?“
„.Ale Vy jste ještě málo vycvičen ve sv. víře; snad neznáte následky tako

vého kroku.“

„Pravda, mohl jsem lépe ještě se vycvičiti; a já doufám, že tomu tak den ode
dne bude; ale vizte, jak mne Bůh takřka donutil katechismus studovati v této
nevolné odloučenosti, do které mne otec odsoudil. Nudil bych se v této samotě,
kdybych z knihy nestudoval; poslyšte, co se nestalo. Onoho rána, kdy mne otec
tak rychle zavolal, dříve než jsem se zcela oblékl, a nedovoliv mi více do pokoje
mého se navrátiti, vykonal jsem katolickou modlitbu ranní; četl jsem ji v „zahradě
duchovní.“ Bez prodlení uposlechl jsem otce a zastrčil knihu, místo abych ji na
stůl položil, na nic nepomysliv, do kapsy. Tak tomu chtěla Boží prozřetelnost;
neb co bych si bez této knížcčky počal? Věřím, že důležitý ten krok dosti oceniti
nedovedu: ale předce pro svou víru trpím, a pro tuto na věky z otcovského domu
vyobcován jsem. Poněvadž mne milý Bůh sílí & těší, neodepře mi zajisté své mi
losti když budu přijat v lůno církve . . . Poslyšte jen můj otče, v době čtyr neb
pěti dnů stal jsem se řádným katolíkem. Ale slyšte pravou příčinu. Hostinec, v
němž jsem uvězněn, jsem ještě neopustil, tu mne ale před čtvrthodinou napadlo
vyjití. Pudilo mne to, a nemohl jsem se déle zdržeti, ale vyšel jsem na ulici ne
věda, kam vlastně chci. Nemusel jsem zajisté dlouho uvažovati, abych se přesvědčil
o nebezpečí, do něhož jsem se vrhal, opustiv právě při příjezdu vlaku hostinec, tím
méně, an jsem k přístavu zaměřil; mohl mne snadno otec potkati, a při prvním
činu zastihnouti; a předce mne to pudilo dále. A hle! tu jste musel řízením Bo
žím vzdálen onoho množství lidu státi, abychom se snadněji shledali a v tom ruku
Boží uzřeli. Není to tedy vůlí Boží, abych se křtu sv. zúčastnili“

Dobré dítě mělo pravdu. Nemohl jsem jeho srdečným a pohuutlivým slo
vům déle odporovati. Jeho hlas jevil něco slavného, a cit, který srdcem mluvil.
O jeho smýšlení a vůli Boží jsem nepochyboval; atak jsem se jej tázal na jednot
livé články víry, zvláště týkající se katolické, apoštolské, římské církve; na povin
nost věřiti, čemu učí, & ,poslouchati, _copředpisuje. Následovalo krátké pomlčení,
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jakoby srdce naše pokoje a sebranesti potřebovala. Oko naše spočívalo na moři,
před námi se. rozprostírajícím.

„To jest Jordán!“, zvolal jsem.
„Opravdul“ odvětil on, a hned povstal. ,
„Mám vzíti lasturu, a pokřtiti Vás ?“
„Ano otče, zde jest. Jak šťastný nápad!“
„Milé dítě, musíme ještě mnoho učiniti. Posadme se zde na kameny; ne

můžete déle klečeti, aby Vás rybáři nezpozorovali, kteří na blízku jezdí.“
Alois učinil, co jsem mu pravil. Mluvili jsme ještě všelicos spolu, modlili

se „Veni creator“ mimo jiné modlitby, vyznání víry, naděje a lásky .
„Aloisi, pravil jsem, já mám křestní vodu sebou.“

„Ach otče, jak jste dobrý, že Vám tato myšlenka napadlal“
„Zádáte tedy pokřtěnu býti, an jste nešťastnou náhodou křtu ještě nepřijal?“
„Z celého srdce, otče můj! vždyt víte, že jest to mým jediným přáním.

Řekněte mi, co mám učiniti.“
„Poklekněte na tomto kamenu“
On tak učinil. Okolo krku jeho jsem otočil bílý šátek, tak že přes prsa

splýval; naklonil trochu hlavu, a já říkaje obyčejnou formulí křestní, lil jsem sv.
vodu na. čelo jeho . . . . Nyní nebylo času k bavení; srdce žádalo pokoje a. chtělo
v tomto okamžiku jen s Bohem se zabývati. Posadili jsme se opět, aby dílo Páně
dokonáno bylo. Vlny přehlušovaly hlasy naše, _a my mimo jiné modlitby modlily
se „Te Deum“ anglicky a latinsky. Nemohu vyjádřiti city. nemohu ničeho říci o
slzách v tomto okamžiku, jež jsme ronili, a kterých jsme zadržeti nemohli.

Potom vzdálivše se od břehu potoku chodili jsme po trávníku, kde na nás
vlny dorážeti nemohly. Bavili jsme se srdečně a vesele, rozmlouvali o posledních
dnech, v nichž tolik se událo. '

Předmětem rozmluvy byla zvláště Marketa. Musel jsem jemu neustále o
ní, o jejím postavení vypravovati, & když Alois neustále osud jí nastávající na pa
měti měl, byl jsem přinucen, víru jeho a důvěru v Božskou prozřelnost vzbuditi, .
která tak patrně nad oběma bděla. Hleděli jsme také o jeho vlastní budoucnosti
pomýšleti ; ale i tuto jsme museli milostné pravici Boží odporučiti.

Avšak museli jsme konečně milou zábavu zastaviti. Ještě jednou jsme se
vrátili na břeh morský ku kamenu, svědku to díla Boží-ho, a jiným kamenem uči—
nili jsme z něho znamení na způsob kříže, abysme jej později, kdyby nám štěstí
popřálo a my břeh ten ještě jednou uzřeli, poznali. Za málo neděl navštívil jsem
toto místo s mladým přítelem. Kámen a znamení, vše bylo na svém místě. . jen
Aloise jsme neměli spatřiti. On napsal na posledním listě mého břeviáře den,jméno
a příjmění, a připojil ještě slova ta: Syn církve a Marie. „Zanechejme, pravil usmí—
vavě, druhý roh listu prazdny Marketě.“

Rozmlouvali jsme o prvním .sv. přijímání. Bylo by dobře, aby je brzy
přijal, a dal jsem mu lístek, s nímž by se v den příští časně z“rána. do blízkého
zámku dostavil, kde při slavnosti Matky Boží mše sv. sloužena byla.

„Ale otče, nedouí'áte ještě toho večera Marketu uzřiti?“
„Nevím; ale nezdá se.“

„O kdyby věděla, že jste mne v lůno církve sv. přijal, a že zítra ponejprv
Pána přijímati budu. tu by se přičinila, aby i ona přijata byla, a sv. bodů se
mnou se zúčastnila. 0 kdyby mi Bůh té milosti propůjčil, v pravdě, to by bylo
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vrcholem . . . .“ Zde se zamlěel; konečně si vzdy'cbl a pravil mi s melancholickým
úsměvem: „ne, to by bylo mnoho dobroty! Pomněte, abyste mi zítra při mši sv.
tělo Páně podal, uvidíte nás oba u sv. stolu mezi mou a její kmotrou . . . Marketa,
můj otěe. byla hodna katoličky: ona tak velice milovala našeho Pána.“

Poslouchal jsem jej s pohnutím. Odhalil mi tak sám nevědomky, jak dobře
již tenkrátc, dokud protestantem byl, soudil. A nyní rychle se probouzel v něm
duch katolický, jeho láska k sestře tuhými zkouškami a pravým katolickým smýš—
lením jest utvrzena.

„Milé dítě, pravil jsem, zapomínáte, že jste vypovězencem i zajatcem;
otec váš může snad s prvním vlakem přibýti.“

„A kdyby, odvětil, vím již, jakbych katolický chrám navštívil, a s otcem
se nesetkal; nebo zákaz jeho nemá váhy, odpíráli sv. právům svědomí a Boha.
Jinak doufám, že otce vždy úplně poslušen budu co myslíte, můj otče?“

„Nevím, odvětil jsem, rozmýšlejte o tom a modlete se. Chci, abyste sám
rozhodnul, ale opatrně a moudře mezi vnuknutím Božím, a zápovědí otcovou. Dů—
věřujte s v Boha, jenž otci všecka práva udělujel“ Zanechal jsem ho v této
nejistotě. Un žádal papír, a zde na křestním“ kameni sedě, napsal tyto dva listy:

„Drahá Moniko! Nyní Vám přináležím! Bůh mne tohoto odpůldne svým
požehnáním obsypal. Zdá se, že všecky naše modlitby vyšlyšel, a může-li býti vět
šího stěstí nad toto! Dej Bůh, aby_i Marketa pravé víry požívala, jako já nyní!
Budeteli jí psáti, sdělte jí, jak velice ji miluji. Jest mi zakázáno s ní mluviti,
aneb jí psáti. Zůstávám do budoucnosti Vás milující vděčný bratr — Alois.“

„Milá Kláro! Bůh chtěl, abyste nebyla osobně přítomná, kdy mi své veliké
milosti propůjčil; nicméně jste mou kmotrou , neb vím jistě, že ste duchem a srd
cem přítomna byla. Žádný člověk nemůže onoho stěstí vypsati, kterého nyní poží
vám! V stálé odečnosti Váš kmotr — Alois.“

Než jsme se rozloučili, pravil jsem Aloisovi: „Ještě jedna okolnost přispívá
památce na dnešní den radostný. Chcete ji věděti? '

„Zajisté, otče můj!“
„Vy jste mým prvorozencem v Christu! t. j. prvním dospělým, jemuž jsem

bránu sv. církve otevřel.“

„Děkuji vám, otěe můj, za tu okolnost, která mi tento den drahý jen
oblažuje.“

Již jsme se rozloučili, již jsem seděl opět ve voze. an jsem spatřil u okna
mladou osobu, pravý obraz to nevinnosti a upřímnosti, která jednotlivé prostory
prohlížela. Přišedši mně blíže zastavila se, a rozmilý úsměv uhostil se na její tváři;
zdaleka ještě krátký pozdrav rukou a očima, a již jsem jí zmizel z očí. Jako dříve
duch můj stísněný a plný starostí byl při mém příchodu, tak se mi nyní ulehčilo.
Odeslal jsem Kláře lahvičku s křestní vodou; ona pochopila, co míním, a přispíšilav
neprodleně ke mně. Já jsem jí odevzdal list Aloisův. Jaká to radost po úzkost
livém čekání & horlivé modlitbě. Marketa nepřišla; teprv za dva dny se dověděla
o všem. Druhého dne ráno Opustiv zpovědnu kráčel jsem k oltáři. U sv. stolu
kleěel Alois po boku své dobré kmotry a více našich přátel; věřící se shromáždili
v chrámě, mladého muže ale nepoznali. Po dobrořečení a několika okamžicích, vě
novaných posvátným citům, jimiž každé srdce oplývalo, Opustil nás Alois a vrátil
se do města do svého vězení. Ani já, ani kdo z přítomných jej kdy více uzřel.
Za několik dnů přibyl otec Aloisíův, maje v úmyslu jej na vzdálené místo, a sice
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k známému pastorovi protestanskému zavézti, doufaje, že náhledy jeho se změní a
on katolictví se zřekne. Netušil zajisté ničeho o tom, co se stalo. Na Aloise však
nemělo tak od protestantského pastora, jako spíše od strýce, jehož vlivu vždy pod
léhal, dorážono býti. Avšak on dosti opatrně zamítl všecky ústní hádky, a dal
zároveň svým protivníkům na srozuměnou,jak nešlechetně jednají a z jeho opuště
nosti a nezkušenosti kořistiti chtějí.

Avšak pravda nedávno jím poznaná tak mocně působila na něho, že jej
největší důvěrou a zmužilostí naplnila a on hotov byl mocně ji hájiti. Aby s ji
stotou kráčel a času na rozváženou nabyl, žádal, aby boj písemně se vedl. Boj
skutečně započal; avšak drahý jinoch použil času a sebral krátce všecky námitky
a své odpovědi, při nichž poněkud nejistým byl, a jak slušno a dobře bylo, odesýlal
je někomu, který mu jisté rukojcmství podati mohl, že věci jeho nijak neuškodí;
a vždy více nucen jsa knihy čísti na víru jeho se vrhající, žádal neustupně o jiné,
aby z nich opačné důvody čerpati mohl.

Protivníci jeho dopustili se velké chyby. Stalose to zajisté řízením Božím,
aby jednak zásluhy služebníka se rozmnožily, jakož i nebezpečí pro něho se umen
šila. Oni chtěli jej násilně přinutiti, aby jim moje listy vydal, a vše odhalil, co
mezi ním a mnou se stalo. Tímto dorážením na svobodu svědomí, ještě více však
snahou, aby k zneuctění sv. tajemství zpovědního přinucen byl, tak hluboce jest
uražen, že plný hořkosti a šlechetného sebevědomí tak rozhodně je odbyl, že jim
všecka chut zašla příště něčeho podobného se odvážiti; on však tím více ku víře
své přilnul. Lituji, že větší část listů jeho z opatrnosti se zničiti musela; krátké
výtahy však nám zachované postačí, čtenáři věrný obraz toho, co se v této duši
událo, podati.

„Velice se z toho těším, že Vám možno bylo tento břeh navštíviti,a vděčně
si na to po celý život zpomínati budu. Tyto dva dny nás zajisté v duchu spojují.
Poněvadž mi docela nemožno jest, katolický chrám navštěvovati, tedy počínám svá
nábožná cvičení každou neděli ve svém pokoji právě v tu hodinu, v kterou Vy mši
sv. sloužíte; _takto doufám s Vámi všemi spojenu býti. Snad se nám za dlouhý
čas opět podaří společně na stupních oltářních klečeti. .. Nedávno jsem dostal dvě
knihy ku čtení a, abych z nich výtahy činil; jedna z nich: „listy Paškala," zdá se
mi býti sbírkou útržek, lží :. nadávek proti Jesuitům; a ztoho si mám výtah uči
niti! — Spisovatel druhe knihy nemínil to poctivěji; avšak nehrozí miz ní žádné
nebezpečí ; jest proti svrchovanosti papežově psána. Co myslíte? Mám ji čísti?. . .
Alo jakou příčinu mám udati, že ji nebudu čísti? Nemyslelo-li by se potom, že mi
tyto knihy strachu nahnaly? — Aneb mám se zdráhati je čísti, dokud nedostanu
také knih oné věci příznivých, aby boj stejnou zbraní veden byl? — Čekám na
Vaši radu.

C0 pak dělá MarketaP... Nesdělíte mi ničeho o ní? Ona snad doposud
nepřinálcží sv. církvi? Kéžby za žádnou cenu neodkládala, a před touto nástrahou
se chránilo!

Za několik dnů psal opět:
„Jaké to štěstí, co jsem se o Marketě dověděl! Jak se stala katoličkou,

chci jí hned psáti. Zákaz, jímž jsme odloučeni, pozbývá vší váhy, a takový zákaz
není tak krutým! Kdybyste mi sdělil, s jakými lidmi ona obcovati musí, tedy
hl'Ch měl pojem, jak s ní se nakládá. Bylo by jejím štěstím, o němž vždy snila,
kdyby jí volno bylo v klášteře žíti. Co ze mne bude, nevím. Mluví se o tom, že
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poslán budu na universitu v Cambridge. Sotva jsem o tom slyšel, ihned jsem s
pravou láskou a touhou na to pomyslil, jakobych se knězem stal. Mnozí obrácení
cítili v sobě povolání ku kněžství a také jemu zadost učinili. Co jsem o nich sly
šel, vzbudilo ve mne naději a přání znovu. Proč pak ne? Co tomu říkáte?

Jestliže mne do Nového Zélandu chtějí odeslati; o jak rád bych tam cesto
val, abych bratra potěšil, jenž se již před lety, a snad pro celý svůj život naděje
vzdal někoho z příbuzných spatřiti. Suďte sám, zdaž by modlitbu svou za vysly
šenou a požehnanou nepovažoval, kdyby mne jednoho dne po boku svém boj Páně
bojovati viděl! „. . . . Odevzejme se vůli toho, jenž nejlépe ví, co každému z nás
nejlépe prospívá . . . .“

„Nemohu Vám vypsati, jakou útěchu cítím při čtení: následování Christa.
— Měl jsem tuto knihu, dříve než jsem byl katolíkem, ačástečně jsem „ji přečetl,
ale nerozuměl jsem tak hlubokému smyslu jednotlivých výpovědí, jako nyní. Neměl
jsem ani pojmu o nesmírné ceně této zlate knížečky!“

„Děkuji Vám!“ psal později, „Váš list jest mi vzácný. Ač bylo toto písemné
vysvětlení rozličných otázek na mé protivníky obtížné, předce posloužilo velmi mému
posilnění v horlivosti a otužilosti. Nemůžeme zajisté bojovati pro něco, aniž by-_
chom k tomu úžeji přilnuli. Budiž Bůh veleben!

Protivníci moji nedocílili ani jednoho výsledku, a což při tom to nejhlav
nější, já neutrpěl ani toho nejmenšího! Chci jim právě zase psáti. Zde máte ně
které krátké odpovědi mojim protivníkům: „„Smím se Vás tázati, co Vás vlastně
pohnulo v této sporné otázce ještě déle pojednávati? Dle obratu věci bych skutečně
nevěděl, komu z nás by to prospělo? Jestli se domníváte, že jste prostředek našel,
kterým k protestantismu se vrátím, tedy Vás musím upozorniti, že oba mrháme
časem i papírem, an výsledek Vašich snah a přání marný jest. Zádáte sobě do
věděti se o duchovním, jehož rady užívám; tu Vám musím sděliti, že takové zprávy
ode mne se nedovíte. Tvrdíte, že neví, co jeho povinností jest; při takové po
známce odpovídám mlčením; nebo bylo by ode mne kruté, abych z prospěchu, jejž
mi Vaše jednání podává, chtěl kořistiti, kdybych se i Vás otázal: zdali ti povin
nost svou znají, kdož nejméně schismatiky jsou?

Co se slibů ve věcech víry dotýče, budte jist: i kdybych takové učinil,
tedy se to stalo s jasným poznáním věci, o níž se jedná,_a 3 úplně volným rozu
mem. Jest to věcí jediného svědomí, z níž jedině Bohu zodpovídati mi sluší.“

„Neníliž pravda, milý otče, byl jsem trochu hrubým; ale i moji protivníci
jsou v pojednávání sporných otázek málo šlechetni; ano oni bezohledně jednali. _
Dále doráželi na neomylnost církve, a chtěli některé výroky méně jasné co zjevný
doklad uvésti, abych se v konce dostal.

Tu jsem použil knihy, kterou jste mi odeslal, jakož i několika odpovědí,
kterými jste mne již dříve ozbrojil; byly tak jasny i určity, že tím další obtížné
hádce konec se učinil. Poslyšte, jak jsem je odbyl: „_ Ve spolku věřících, o němž
mluvíte, nalézají se zajisté také svatí z prvních století; tedy musíte těch samých
pravd zastávati, které tito vyznávali: Vy jste ale docela nové články víry vytknuli, —
tedy křiklavě odpíráte věřícím prvních století.“ — To je ovšem velmi překvapilo,
an jim oud katolické církve, o němž věděli, že jest dobře vycvičen a v zásadách
víry zběhlý, takové důvody uvedl, a jich učení co nové naznačil. Dále nazvali
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patlným bezprávím, že církev jmenem jednotlivého města (Říma) naznačená, obec
nou nazývati se OPOWŽUJO

Tu jsem odpověděl, taková výtka že nezasluhuje odpovědi; neb jest známo,
že církev přede vším a vždy katolickou, t. j. obecnou nazýváme, a že slovo ř„ím
ská“ docela přirozený přídatek jest; mimo to žádá toho věc sama, že vše, co se
daleko rozprostírá, i svůj střed má. a'obyčejně naznačujeme jmenem středu i celek.
_ On sám jest mathematikem (počtářem), rád se podívám, co proti tomu namítne!
Pravil mi ještě, církev jest strom, jenž má mnoho větví. — Zajisté! Ale chtěl
snad Pán, uživ tohoto podobenství, tím říci, že jest církev Jeho pomatenou směsicí
všech druhů rozličných větví, které z jednoho a téhož stromového kmene vyrůstají?
Nebylo by to proti přírodě? Volí-li tedy Pán podobenství z přírody, nemůžeme
je jinak vyložiti, aby to přírodě odporovalo. Mnohé větve jednoho a téhož stromu
(počtem i Způsobem) z jednoho kmene vyrůstající jsou obrazem církve; ne ale větve
rozličného druhu a způsobu na společném kmenu, to by bylo nepřirozeným, ne však
církví. — Dovolte mi ještě jednu poznámku, uschlá větev není sch0pna štávu z
kmene'zachovati; zbývá jenom ji utnouti. Tato poslední poznámka se mi dobře
hodila; napadla mi teprv nedávno, když mne zahradník ujištoval, nic není stromu
prospěšnějšího, než uřezati mu suché větve. Ani si nemůžete představiti, milý otče,
jak velice jsem Vaším posledním listem získal! Přečet jej byl jsem znovu hoto
vým na vítězství neklamné v boji pro Pána, a byl bych se potýkal se všemi. Jest
dnešní den Marketě určen? Ubohá sestra! Jak velice musela trpěti, že tak
dlouho čekala! Vím, že nikdy milosti se nezprotiví, byt by byla obět sebe větší,
kterou Bůh na ní žádá.

Neznal jsem žádného v jejím stáří, aby hotov byl ku všemu, kdykoliv toho
nejmenší známka vůle Boží žádá. Já děkuji Bohu za sílu, kterou mi udělil. Po
celé jednání v těchto sporných otázkách nejen že všechny důvody protivníky mně
předložené žádné pochybnosti o pravdě ve mne nevzbudily, nýbrž ony mne spíše ve
sv. víře utvrdily; a ukázaly mi jasně slabost a nicotu bludu, jeli pravdou vyvrácen.
— Vyřiďte, prosím, Marketě, že v myšlenkách neustále u ní dlím. A v skutku
roste každodenně moje láska a vděčnost k ní; ona byla prvním nástrojem v rukou
Božích, jímž jsem já vůlí Páně _pravdu poznal.

Váš nejvděčnější syn v Kristu
Alois. “

Brzy potom byl Alois do města odeslán, v němž katolický duchovní sídlel.
V tentýž čas otec osud jeho úplně rozhodnul, a rozkázal mu, aby se ve 14 dnech
na cestu do Nového Zélandu připravil. Alois si pospíšil, a vynašel kněze, zeptav
se ho, zdali by mu možno bylo před odjezdem svátost sv. biřmování přijmouti.
Přihodilo se právě, že v málo dnech biskup se očekával. Vše bylo tak Božskou
prozřetelností připraveno.

Alois mi psal: „Tento kněz jest tak hodný! Mluvili jsme mnoho o mém
povolání ku stavu duchovnímu. Já doufám pevně, že mne Bůh jednou povolá. Ale
tento nebeský otec všech sirotků a opuštěných sám pravou dobu ustanoví; on ví
nejlépe, kdy to ku jeho cti a mému blahu duševnímu slouží, abych tuto sv. dráhu
nastoupil. “O kdyby mi přáno bylo Vás naposled spatřiti! Ale Vy víte nejlépe,
jak nutné jsou mi Vaše listy! Jak blahý bvl mi čas zdejšího pobytu! Sudte sám:
Skoro každodenně jsem byl přítomen mši sv., zítra — jest to po třetí, co jsem ka
tolíkem — doufám nejsv Svátost oltární přijmouti; —- a v příští neděli mám být
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biřmován! , . . . Nejsem-li opravdu zasypán milostmi? Doufám také v bratrství
sv. škapulíře přijatu býti. Bude to novou páskou, vížící srdce naše, jakož i mé
dobré, nábožná kmotry a jiných více. Jakou. přítulnost vždy ke mně jevila! Ne
minulo dne, aby mi slova útěchy nepsala; ano ona mne zaopatřila malou knihovnou
vzdělávacích kněh.“

-„Již se uskutečnilo! psal 2 dny později, „jsem dítětem naší milé Matky
z hory Karmel. Dnes jsem slavnost sv. čistoty naší nebeské Matky tím oslavil,
že jsem tělo Páně přijal a mši sv. vděčně přítomen byl. Myšlenka sv. svěcení při
jmouti, mne neopouští, ač již rozhodnuto, že na Nový Zéland odcestovati musím.
Snad mne tam Bůh posýlá, abych Timothea nazpět přivedl, a my oba potom co
kněži Páně společně mnohým zbloudilým světlo pravdy přinesli! Zvolil jsem sobě
při sv. biřmování za patrona sv. Aloisia. — Doufám, že na mne nezapomenete a
dle možnosti mi psáti budete. Ač Vám dojista dopřáno bude, mnohé duše Ježíši
získati, — zvláště budete-li dle žádosti Vaší mezi pohanskými kmeny divokými
dlíti, ——tedy předce nezapomenete na Vaše prvorozené dítě v Kristu; neníliž
pravda? Toto drahé jmeno upomíná mne na Vaši památku a modlitbu. Denně se
rozpomínám na Vás, vděčností jsem Vám vždy zavázán! Snad nebudeme nikdy již
vedle sebe klečeti a se modliti! Snad jsme také 'iž naposledy uzřeli tyto skály a
břehy, svědky to požehnání Božího! — Dobrodinířale a milosti Nejvyššího, jakož
i vroucí city lásky a vděčnosti zůstanou v srdci Vám oddaného

Aloise“

Mezi tím co Alois do Londýna spěchá, aby se na cestu připravil, vizme, co
se s Marketou stalo. Po prvním sv. přijímání Aloisiovu psala následovně:

„Milá Kláro! Bylo mi zakázáno rozličným osobám psáti, Vy však nejste
mezi nimi, nezjevujte tedy nikomu, že sobě dopisujeme, jinak bych byla ještě více
upoutána. Myslím, že Aloise odešlou k rodině protestantského pastora. Doufám,
že bude brzy do sv. církve přijat, nebo, jak jsem slyšela, nalezá se na blízku onoho
města katolický kněz. Jest mi nemožno i na hodinku se vzdáliti. Nemohu Vám
ani říci, jak sobě přeji do církve sv. vstoupiti. 1 nyní mne nic netíží, a ničím
nejsem znepokojována. Spasitel můj jest tak blízko, mnohem blíže, než před tím.
Včera jsem mnoho myslela na Vás! '

Nikdy jsem nebyla tak krásnou slavností potěšena, již nyní jeví se mi nej
světější Panna Maria a svatí Boží co moji nejlepší a nejmilejší přátelé. Nemám
zde ani knihy, ani co podobného, ——což mi ovšem čas neukracuje . . . . otec mi
poručil nenadále odcestovati, tak že mi ani času nepopřál do pokoje mého pospíšiti
a některé věci pro potřebu sobě vzíti; služebná mně musela rychle klobouk a šátek
přinésti.

Co se však nestalo? Vykonavši ranní modlitbu — z. knihy „zahrada du
chovní“ — zastrčila jsem tuto, místo abych ji na'obyčejné místo položila, do kapsy
a tak mi nyní zůstala. Od té doby ji neodstraňuji, jen v noci ji dávám sobě pod
polštář; neb musím neustále na to pomýšleti, že odtud do daleké ciziny zavezena
budu. Řekněte Marii, že také malý zpěvník mám, který mi dala. To jest. mou
celou čtenářskou zásobou pro léto; ale já ji ujištuji, že řádné užívání jeho, a velký
prospěch, který z něho čcrpám, každý počet nahradí.“

„Velmi často jsem na to myslela, co nám velodůstojný otec pravil! Kdy
bych jej více neměla spatřiti, vyjádříte mu moje nejvřelejší díky za to, že mně
pohnul, abych se stala katoličkou. Každého rána o 8 hodinách dlím v duchu u
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Vás, v tom okamžiku, kde se za nás oba medlíte, a já zřejmě cítím, že naše mo
.llitby budou brzy vyslyšány. Zdálo se, jakoby chtěl otec velebného pátera vyna—
lézti. Jsem žádostivazvěděti, zdali to učinil. Málo slov z úst kněze mohloby
srdce drahého otce otevříti, a vše by se co nejlépe urovnalo! Nemám ani toho nej
menšího tnšení, na které místo odeslána budu. Pokuste se, prosím, písemně o to,

aby jmeno moje z listiny „společnosti k spojení oddělených církví“ vymazáno bylo;
jak jsem mohla jen býti tak pošetilou? Vaší modlitbě co nejvroucněji se odporu
c'ujíc, zůstávám Vaší Marketkou.“

Tuto společnost, jak mnozí čtenářové věděti budou, tvořili oni údové an
glikánské církve, kteří nejspíše katolickou pravdu podporovali; jich účelem jest
opětné spojení oddělených církví. Dle mínění jejich jsou anglická, ruská a římská
církev jen 3 odvětve jedné a tétěž všeobecně čili katolické církve. Ovšem jsou tyto
odvětve, jak sami uznávají, velmi rozdílné povahy; pročež by rádi tyto vespolnou
povolností sblížiti, a po jistých obětích, kteréby jedna druhé přinesla ve společný
kmen hlavní spojiti chtěli. Avšak snadno nahlédnouti, že každý, kde mimo
svazek sv. církve se zrodil, a již i s mlékem matčiným mnoho nesmyslných před—
sudků proti ní vsál, kde mimo to národním charakterem lidu, z něhož vyšel, u
vysoké míře k náboženství puzena se cítí, které ničím _jiným leda národním ústa—
vem jest, — ten musí býti opravdu velice odhodlaný, veliký rek, aby se jednoduše
a bez výhrady poznané pravdě podrobil; a k tomu jest mimořádně milosti Boží
třeba. Bůh sice neodpírá nikomu své milosti; ale jak jest málo těch, kdo sice hlas
vnitřní slyší, ale nenásledují ho! — To jest příčinou, z které se tolik rozervaných
myslí, tolik nespokojenosti a tolik pokusů, věčnou pravdu z pevného trůnu svrh—
nouti a ji sobě přivlastniti, odvoditi dá; poněvadž nemá nikdo odvahy se krotiti,
a všecky vezdejší vazby rozvázati, jež volnému povznešení překážejí!

Toto pozorovaní musí čtenáře moje-v pravdě přesvědčiti, že jen vroucí mo
dlitbou vyžádaná milost Boží takové divy obrácení působiti může; zároveň poznáte
jak daleko sáhá jedna z oněch námitek, kterou i Marketa v den svého obrácení
učinila. -—,

Podotýkám ještě před sdělením následujícího 'listn, že i Alois i Marketa by
nebyli tak štastnými, a nepodrželi by svoji knihu „zahrada duchovní“ a na ní se
vížící milost Boží, kdyby svědomitě svě ranní modlitby nevykonávali. Marketa psala
po 2 dnech takto: _

„Drahá Moniko! Jsem nucena Vám psáti a Vás ujistiti, jak mne to rmoutí,
že pro mne jste pronásledována. Jediná myšlenka mne těší, že Vás veliká odplata
čeká na onom světě! . . . Jak se Vám mám odměniti za zprávu,.že Alois v lůno
sv. církve přijat jest! . . . On jest opravdu šťastným! neb jest bolestné, tak dlouho
mimo svazek sv. církve žití. Jest pravda, že duchovní již v tak krátkém čase odejde?
Chci příhodné doby použití, a na několik hodin se vzdáliti. Kdyby se mi příleži
tOSt naSk.l'tla, tedy bych jej jistě tam našla, a zároveň i Vás v kaple zastihla, aby
ste mi kmotrou byla. 0 jak štastný okamžik to pro mne! — mnohem štastnější
asi, než pro jiné! Doufám, že ten den není dalek. Proč není dnes předvečer mých
22tých, místo 21tých narozenin! — Ve Tvých rukou, o Bože, jest osud můj, —
'l'y znáš moji horoucí žádost. . . . Také srdečné díky dobré Kláře za její milý list.
Cekala jsem již netrpělivě na Aloisiovu zvěst, neb jsem starostliva, aby to vše
snesl. Nyní ale, kde ve svazek sv. církve přijat jest, a již tělo Páně přijal, musí
udatně bojovati a všem pokušením odolati. Zdá se, že jsem větší míru víry a síly
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obdržela, poněvadž -mne dobrý pastýř déle před dveřma ěekati nechává, an onomu
ovčinec již se otevřel. Aě jsou mi důvody pro to neznámý, předce vím dobře, že
se to z nejdobrotivějšího a nejvýš milosrdného úmyslu děje. Ráda se pobrobuji
této zkoušce; nikdo však neví, jak jest bolestnou! jest to však k mému dobru!
Také mne Božský můj Mistr divotvornými prostředky sílí a naplňuje mne nejsladší
útěchou. Nikdy jsem toho dříve nezakusila. V některých okamžicích skoro cítím
jeho Božskou ruku, jak žehnajíc na mé hlavě spočívá . . . . tak blízký zdá se mi
býti! Sdělte mi, prosím, co o mne Vaši protestantští přátelé povídají; srdce mne
bolí nad ztrátou jejich přátelství, dávám ale ve všem vůli Boží a spáse duše mojí
přednost. — Neuzřím Vás dlouho, a snad nikdy více! . .. . Velice byste se mi
drahá Moniko zavděčila, kdybyste mi některé knihy nábožné odeslala. Toužím ve—
lice po duchovním cvičení. Zůstávám Vám oddanou

Marketou.“

Marketa nezjevila nikomu z přátel, co vše musela trpěti, neb ona nechtěla
bez toho zarmoucené ještě více obtěžovati. Kolem plotu, kterým ohražen byl dům,
v němž zajata byla, vedla veřejná silnice. Kdybych byl uposlechnul rady Aloisiovy
před mým odjezdem z M., tedy bych po mém příchodu touto cestou několikráte
přecházel, abych Markétou zpozorován této dobrou zvěst dal; měl jsem ji zároveň
vybídnouti, aby se přičinila, a druhý den s Aloisiem společně u stolu Páně se
objevila. I nutil mne, abych to podniknul. Avšak z důležitých důvodů nemohl
jsem rady jeho poslechnouti. Zároveň jsem se později dověděl, že z opatrnosti, aby
„se něco podobnéhonestalo, Marketě přísně zakázáno bylo, plotu onomu se přiblížiti
a že mimo to zvláštní osoba na stráž tam postavena byla.

„Za posledních 14 dnů,“ psala mi-později, „zkusila jsem mnoho od otce.
Hrozil mi, jestli myšlenky, katoličkou býti, se nevzdám, že musím jako nádenice
pracovati a chleb sobě zasloužiti. Mimo to mi často i jinak hrozil. Poznav ko
nečně mou neoblomnou vůli, dal mi na volenou: budto že mne odešle na rok do

puseitského ktáštera, abych tam svoje lozhodnutí zraleji uvážila, aneb že mu
sím ještě měsíc na přijmutí do katolické církve čekati. Ihned jsem se rozhodla pro
poslední. “

1 napadlo mi, abych Marketu, která tolik bojovati musela, modlitbě ně
kterých zvláště nábožných a Spasiteli zasvěcených duší odporučil. Obrátil jsem se
nyní, jako tenkráte na „apoštolát modlitby,“ na jistý klášter Londýnský. Neznal
jsem nikoho v onom klášteře, a neviděl jsem žádné jeptišky z onoho řádu; věděl
ale, že jsou velmi horlivé, a že některé z nich právě tolik pro víru trpěti musely,
jako nyní Marketa; také se dalo předvídati, že se někdy s některou v jistém dílu
světa setkám.

Psal jsem tedy představené onoho kláštera, a sdělil jsem jí, aniž bych
jména rodiny naznačil, krátce dějiny svých dvou novoobrácených. Dostal jsem la
skavou odpověd, křesťanskou láskou .nadchnutou. Uvedu zde některá místa z listu
onoho, který jsem obdržel.

„Děkujeme Vám, veledůstojný otěe, za laskavý úmysl, abychom se tak šle
chetného a před Bohem záslužného skutku naší modlitbou zúčastnily. Slibujeme
Vám svou podporu, a žádám sobě vřele, aby snahy naše účinku se neminuly. Jak
nevystížitelné jsou cesty prozřetelnosti ve všem. co se bratra dotýěe! smíme tedy
podobné pro sestru naši doufati. Žádám sobě vřele, aby Marketa brzy v lůno cír
kve sv. přijata byla. Kdyby klášter náš ležel blíže jejího bydliště, ochotně bychom
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jí nabídly u nás útočiště! Kdybyste takového útočiště pro Vašeho chráněnce po
třeboval, tedy prosím, račte se k nám obrátiti. Jsem podobnému již zvyklá a ne
dbám o hřmot světský. Doufám tedy, že Marketa naší dobré vůle použije, kdyby
chom jí tím posloužily“ —

Co se toto událo, objevil se nenadále otec Marketin u dcery své, aby ji do
vozu doprovodil; oba jeli k blízkému chobotu a pospíchali odtud po vlaku na sever.
O několik dní později psala nám Marketa ze svého vyhnanství. Nacházela se v
najatém dvoře, kterýž vzdálen od každého města o samotě stál. Ve společnosti
její byly některé paní, jimž dvůr náležel. Mimo tyto a protestantského pastora
místního s manželkou a dětmi neviděla nikoho. Jednalo-li se o zábavě, byli k ní
všickni přívětivi a velmi laskavi, jinak ale sršela při každé příležitosti na rozkaz
otcův hana na nejblahoslavenější Pannu a Matku Boží, jakož i na papežence. Opra
vdu, podivný to a zvláštní prostředek vzdělaných lidí pro novoobrácenou, aby se o
bludu svém přesvědčila! Marketa trpěla mnoho těmito hanami, — to bylo vše co
mohli dosáhnouti.

Konečně se přiblížil konec měsíce, a s ním i lhůta rozhodnutí.
Dostav z Londýna velkomyslné nabídnutí, oznámil jsem je hned písemně

Markétě, a to z dvou příčin: jednak mohlo toto laskavé nabídnutí Marketě později
prospěti; jednak bylo jí to útěchou, že v tak těžkých zkouškách vřelého účastenství
se jí dostává. — Marketa hned odpověděla:

' „Děkuji Vám srdečně! o jak jste laskav! Doposud jsem nezažila podob
ného účastenství; těší mne velice, že náš plán pro sobotu schvalujete. Jak velice
želím toho, že jsem neuposlechla Vaší rady, kterou jste mi posledně dal, a že ne
jsem ještě ve svazku sv. církve. Nedostalo se mi za moje prodlévání žádné od
měny, a mnohých úzkostí bych si byla uspořila. Za několik dní snad sama osobně
poděkuji dobrým pannám klášterním za laskavé přijetí, které mi nabídly. Neřídí
to tak Bůh, že mi právě nyní takové přátely sesílá, kdežto z otcovského domu vy
vržcna jsem? A kdo ví, zdali jejich laskavého nabídnutí nepoužiju? — Často my
slím na vše, co jse mi pravil, azvláště zpomínám sobě na promluvu Vaši o slovech:
„Mimo církev není spásy.“ Tento výrok byl tak živý, že jsem úplnou pravdu jeho
poznala; a nyní poznávám vždy více blud, v němž jsem žila. Tato myšlenka, dou
fám, bude mi mocnou pobídkou, abych vždy poslušným dítětem katolické církve
zůstala. Zajisté děje se to z úmyslu prozřetelnosti Boží, která mne tak dlouho
zkouší; avšak kdybych snad kdy někomu raditi měla, tedy radou tou bude, aby
vstoupil dříve do lůna sv. církve, než tento úmysl svým příbuzným oznámí. Já
jsem dosti zažila hořkosti takového prodlévání. Za žádnou cenu bych nechtěla více
ani dne odkladu slíbiti. Chceli mne kdo od toho zadržeti, musí dříve násilí pou
žíti, neb neustoupím více žádnému jinému prostředku.

Zůstávám v našem Pánu Ježíši Kristu atd. Marketa“

Sobotní plán, o němž Marketa mluví, a o němž se také Alois v jednom ze
svých listů zmiňuje, byl tento: „Prodlevši několik dní v tomto dvoře a prostudo
vavši dobře svoje postavení, hleděla schůzku sprostředkovati, aby hned po uplynutí
otcem ustanovené lhůty do katolické církve vstoupila.

Domácí lidé nvykli již tomu, když někdy na nějakou-dobu se vzdálila, a
proto chtěla takto bez podezření tyto na delší nepřítomnost připraviti. Ustanoven
čas a místo schůzky; o šťastný výsledek bylo postaráno, a tento Bohu poručen.
Bylo to velmi prospěšné; nebo prozřetelnost nám v pravý čas, a sice před samým
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odjezdem vnuknula, že otec Marketu navštíví. Tato se rychle připravila na jeho
přijetí, a vše tak zařídila, aby to pro ni žádných překážek nemělo. Děkovali jsme
Bohu za něžnou starostlivost. Tu mi Marketa oznámila schůzi teprv na třetí den.
V tento konečně vyslyšel Pán jeji vřelou prosbu a zahrnul ji milostmi. Byla ka
toličkou. Nic ji více nedělilo od milého Pastýře, anilmilé máti Marie; byla údem
tajemného těla Christova, tělem těla jeho; kostí z kosti jeho, jak praví sv. Pavel.
Ona byla jedno s přítelkyněmi svými, které tak ctila a milovala, byla jedno s mi
lými bratry svými Aloisiem i Timotheem, jenž dlouho již ve vyhnanství pro víru
svou žil. „Nemohu vyjádřiti štěstí, pravila, které cítím; srdce moje překypuje útě
chou a radostí. Mezi tím odebrala jsem se opět k oněm chladným protestantům,.
jimž jsem nemohla svěřiti city své; ničeho o našem Pánu, ničeho o Marii, naší
nebeské matce! . . . Po příchodu mém tázali se mne, kam jsem asi odešlai. Tu
jsem jim jednoduše udala místo. I podivili se tomu nemálo; neb hned se domy
slili, proč jsem se vzdálila, netázali se však dále. Brzy jsem dostala na rozkaz
jistého protestantského kazatele knihy, jež útoky a nadávkami na sv. náboženství
jen jen kypěly; zdráhala jsem se proto rozhodně je čísti.

Potom chtěli, abych duši svou svěřila ku cvičení také takovému kazateli;
tu jsem ale ještě rozhodněji odpověděla. Co tedy se mnou? Prosila jsem, abych
také na Nový Zéland byla poslána, otec můj však nesvolil.“

Za těchto zmatků připravovala se Marketa na všecky možné pády, an ji
otec náhle k jisté katolické dámě do Londýna povolal.

Návratem tímto do vzdělaného světa (jak se vyjádřila) mohla mše sv. se
zúčastniti, a ponejprv k stolu Páně přistoupiti. Dopisovala Aloisiovi, a dostávala od
něho vznešené odpovědi. „Čemu se v tomto listu nejvíce divím, praví, jest, že mu
Ježíš s Marií nade vše milí jsou; vše ostatní mu bylo lhostejné, kdyby jen nebyl
od Ježíše a Marie odloučen, 0 ostatní by se nestaral.“ Marketa tedy odjela do
Londýna.

Po několika dnech psala mi takto: „Musím Vám něco o sobě sděliti, dnešní
den jsem tak příjemně zažila, a Vám jest zjevne, co mne potkalo. Nejdříve mi
vykázán byt, nedaleko Vám známé kaply. Z toho následuje, že mohu nejen jedné,
nýbrž více mším sv. přítomna býti. Jsem všecka zanícena velebnou bohoslužbou!
Dále, čím častěji do kostela chodím, tím více se mi katolické náboženství libí.
Mohu kdykoli nejsvětější Svátost přijímati. Konečně bydlím jenom mezi katolíky,
a jsem úplně vzdálena od protestantského a puseistického života. Jest to vše? 0
nikoli! Po příchodu svém přála jsem sobě řízení duchovního se svěřiti, jenž mi
odporučen byl. V prvních třech dnech nemohla jsem jej bohužel zastihnouti. Budu
vždy pamětlivou těchto tří dnů; žádala jsem si velmi k prvnímu sv. přijímání při
stoupiti; zdáli se mi dnové tito roky; mysl moje klesla, a musela jsem plakati.
Potom jsem se postavila blíže jeho zpovědny a modlila se. Konečně spatřivši jej
zaplesala jsem. On mne velmi rád přijal a slíbil mi, že brzy nejsvětější Svátost
přijmu; avšak, doložil, musím prý dříve se připravitil“

' „Chtěla byste se snad s klášterními pannami seznámitiP“
Přisvědčila jsem, neb jsem si toho vroucně přála. Měla jsem se tedy v

klášteře představiti a za přípravné cvičení požádati. Jeho návrhu jsem hned upo
slechla. Věděla jsem sice o,.klášteru, ničeho však o pannách, jejichž modlitbám
jste mne byl svěřil. Přišla jsem tedy a oznámila své odpor-učení: tu mne ctiliodná
sestra laskavě přijala, a počala mne cvičiti. Za několik minut se mi vše vyjasnilo,
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vždyt jsem byla u oněch zbožnýcn duší, které se byly za mne modlily, a aniž by
mne znaly, zajímala jsem je velmi. Pomyslete tu radost naši! my byly velmi do

jety. Tu přišla velebná máti: aniž bychom se kdy byly viděly, přijala mne tato
jako dávnou přítelkyni svou.

Musela jsem jí slíbiti, že brzy opět přijdu; to jsem velmi ráda vyplnila,
a hodlám i dále tak učiniti. Ano dámy mne k sobě na několik dní pozvaly; budu

prositi otce' za dovolení. Tak působí Božská prozřetelnost. Avšak poslyšte dále!
Alois přibude v pátek do Londýna, aby se za 8 neb 14 dní_ na Nový. Zéland pře
plavil. Co tomu říkáte, otče můj? tyto dámy přejí si jej viděti; v pátek večer
půjdeme společně do jejich kaple na požehnání. Děkujte se mnou Bohu a velebte
Jej, — Markem.“

Čta list tento nevěděl jsem, co se se mnou děje. Četl jsem ho opět a opět.
A předce byla to Marketa, bylo to její písmo, její prostota. . . . Byla to ta sama
Božská prozřetelnost. Ona bděla nad jejími bratry a sledovala každý krok jejich
s neskonalou láskou. , '

Tato uvedla Marketu do kláštera a svedla srdce dohromady, která hned
sobě porozuměla a se zamilovala; ona chtěla, aby se oba novoobrácení právě v
okamžiku tak vážného rozloučení setkali. Nyní zanechám výhradně Marketě slovo,
neb vím že tomu bude čtenář rád, a že tím jistěji ničeho nepřijde na zmar, co
mi její šlechetná prostota oznámila.

„Alois prodlel zde 10 dní. Není třeba Vám radostné setkání 'vypisovati.
Jen myšlenka na blízké odloučení zakalila naši radost. Přijala jsem poprvé tělo
Páně v ten den, který jsem Vám oznámila, a od té doby dopřáno mi často toho
štěstí. 0 jak dobrotivý a laskavý jest Pán ke mně! Já a Alois klečeli jsme u
stolu Páně. Vzdor špatnému počasí chodil skoro čtvrt hodiny daleko, aby mne
každého rána na mši sv. a ostatní bohoslužbu doprovázel. Několikráte jsme také
byly v našem milém klášteře. O jaké“ přítelkyně mi tam nejsvětější Srdce Ježíšovo
darovalo! ' Mohlo by se mysleti, že již od maličkosti jsme se milovaly. Aloisiovi
darovala ctihodná matka modlitební knihu, kříž, medalii, růženec a_relikvii. Sotva
dámy seznal, chtěl hned, abych do kláštera vstoupila.

Musím se přiznati, že již co protestantka chtěla jsem se zcela Bohu věno
novati, tím více nyní, když jsem katoličkou. Těchto 10 dní rychle uplynulo.

V den odjezdu přijali jsme chleb andělský. —. Jaké to okamžiky pro nás!
Jednoho dne budu, jak doufám, z ruky svého milého bratra přijímati.

Modlete se za něj, otěe můj, aby z něho byl kněz, řeholník a missionář!
On sám jiného si nepřeje.

Pojednou nám ohlásil telegram, že kotva vytažena; jen málo minut nám
zbylo na rozloučenou, a již odcestoval. Největší radostmi před svým odjezdem
způsobil tím, že mi zjevil lásku svou k nejblahoslavenější Panně. Věru zastyděla
jsem se, že mně tak překonal, on se naúčil naši Máti teprvé za svého obrácení
znáti, kdežto já již v lůně protestantismu jsem ji milovala. Ráda jsem jej, otče,
poslouchala, když o ni co o matce své rozmlouval. Prosím Vás, dopište mu ně
kolik řádků, neb se obávám, aby (Timotheus a Alois) přisvém blaženém shledání
svatý oheň v sobě neudusili. On sám si toužebně přeje Vašeho listu; o všem, co
jste pro něho učinil, a o lásce jeho k Vám mluvil velmi srdečně. Obzvlaště se
modlete za tuto drahou duši, i za Timothea; ale i já potřebuji Vaší modlitby.
Přála bych si v klášteře dále vychována býti, ale otec tomu nechce ještě připustiti.
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Mimo to mi praví srdce moje, že nejen dny své mladosti, nýbrž i celý život v
tomto klášteře prožiju. To jest mé největší přání, a k tomu směřují všecky mé
modlitby. Jakmile to Bůh chce, mizejí všechy překážky, nám se zdá mnohé ne—
možným; Jemu ale není nic nemožného.

Nemine dne, abych na Vás před Pánem sobě nezpoměla a Jemuž bych ne
děkovala, že mne Vám svěřil, abyste mne ku pravdě vedl. Jak důležitá byla pro
mne Vaše cvičení. Minule jsem ve všem Božskou prozřetelnost a opravdu mateř
skou něžnost znamenala, s jakou jste vše řídil. Ohledně budoucnosti mám , tedy
úplnou důvěru. — Marketa“

Za několik neděl později byla Marketa s 18 jinými konvertitkami biřmo—
vána. Při té příležitosti uviděla poprvé průvod s Nejsvětějším u vnitř chrámu, O
tom“ mi píše takto: „. . . Poprvé uzřely oči moje toto velebné divadlo. Byla jsem
zcela zničena takovou dobrotou & láskou našeho Pána. Uznávám vždy víc a více
povinnost vděčnosti k Bohu za povolání ku pravé víře, a stydím se, že jej tak
málo miluji. Ale pokusím se znova mu sloužiti; pomozte mi svymi modlitbami,
a modlete se obzvláště, abych mohla se státi řeholnicí; toužím vždy víc a více
po tom. Snad musím čekati až do svého 24. roku. to se mi zdá býti dlouhýml“
Minul měsíc, a již nemohlo Srdce milého Mistra prosbám Marketiným odolati:

„Budiž Bůh veleben! — volá — v sobotu budu již skutečně v klášteře
bydleti. Ještě několik měsíců, a otec mi snad dovolí noviciát nastoupiti. Jediná
tato myšlenka mne blaží. O modlete se, aby se tak stalo, a ničeho mi nepřekáželo!
Modlete se také, abych příště neustále Božské Srdce milovala. Nezvolila jsem sobě
nejpožehnanější dráhu života?“

Opět minul měsíc plný radosti a naděje pro Marketu, a Bůh jí dopřál opět
o krok postoupiti. Píše takto:

„Ukončila jsem duchovní cvičení, a jsem co postulantka přijata! Kdo by
si pomyslil, že se tak věci obrátí? Není Pán náš plný dobroty, an mi všecky
cesty otvírá? Nemám sice ještě svolení otcova, ale on musí znamenati, co zamý
šlím; a poněvadž daleko od něho žíti musím, může mu to býti lhostejným, zdali
to, či ono činím. Zajisté se nepřestanete modliti za mne, můj otče!“

Tak vedl Bůh své dítě za ruku krok za krokem, dokud laskavých úmyslů
svých neuskutečnil. Přišel březen, a s ním nové milosti; Marketa konala pobož
nost sv. Josefa a mohla na své oblečení pomýšleti.

„Bude Vás velice těšiti, dozvíteli se, že se zde velká pobožnost sv. Josefa
koná. Jemu na počest jest v jedné chodbě pěkný oltář postaven; na tomto jest
socha jeho. Dole hoří ve dne v noci malá červená lampa. Tak to zůstane po celý
měsíc. Před večerní modlitbou ubíráme se každodenně k tomuto oltáři a vzýváme
sv. patriarchu.

Počínám jej velice milovati. Před březnem jsem mnoho nedbala o tuto
pobožnost, ale poněvadž jeho životopis čtu a se modlím, budu jej ku konci měsíce
ještě více milovati, než nyní. — Také jsem Aloisiovi psala a sdělila kde jsem. Jak
se bude těšiti! Doufám, že oba brzy mého příkladu následovati budou. 0 kdyby
se stali missionáři! Život v kolonii zdá se k tomu připravovati, a rovná se úplně
noviciátu. Bůh bdí nad nimi a proto doufám, že Jeho nejsvětější vůle na nich se
vyplní. Nemohu jen pochOpiti, že mnohé moje přítelkyně, jsouce již dlouho kato
ličkami a již mnohými ctnostmi se skvějí, a také do řehole vstoupiti chtějí, tohoto
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štěstí se zúčastniti nemohu, kdežto já již podílu na něm mám; odkud mně nehodné
tak veliká přízeň nebes? . . .“

„Nyní vzývám sv. Josefa, aby vše zařídil pro okamžik, v který otce za
svolení poprosím.

Také nyní mnoho rozvažuju o jeho obrácení. Nedávno teprvé modlila jsem
se, ale málo myslíc, že to nic platno. Nyní však pevně doufám, že Pán srdce jeho
obrátí, jako to mnohým učinil, kteří od církve vzdálenější byli, než otec můj; proto
se nyní častěji modlím, a to horlivěji a s větší důvěrou, že prosba moje vyslyšána
bude. () jaké štěstí by to bylo!“

Mezitím nastal měsíc květen nejpříhodnější zajisté pro oblečení Marketino.
Štastná postulantka psala otci svému o svolení a mně zároveň o modlitbu:

„Netrpělivě očekávám zejtřejší poštu, kterou odpověd otcovu dostanu. Nepo
volíli, tedy musím sama vstoupiti do řehole; myslím, že tento uzel se musí zrovna
tak rozvázati, jako při mém obrácení; kdybych byla tenkráte na jeho svolení čekala,
nebyla bych nikdy katolickou. Bůh mne nyní do řehole volá, a žádná lidská síla
nemůže mi zabrániti hlasu toho následovati. Což nepozoruju věci z pravého sta
noviska? Ovšem by mi bylo svolení otcovo velice milým. Potom zná mne dosta
tečně, a ví, že ve věcech náboženských a svědomí vzdor všem překážkám k cíli pří
mo kráčím. Náš Pán však jest tak dobrým; On vše doposud nejlépe řídil, a proto
se také budoucně na něho spoléhám, vzývajíc Marii a Josefa o přímluvu“

„Za Vás se modlím každodenně; moje modlitby jsou však velmi chladné;
prospějí Vám? A předce se zdám našeho Pána asvatou Pannu vroucně milovati . ..
a prosím za milost, abych je více a více milovala; tím doufám,„budou moje mod
litby vždy vřelejší. Často si myslím: Jaké štěstí by to bylo, kdyby jen jedné
duši prospělyl“

„Očekávám s velikou radostí máj. Budeme konati pěknou pobožnost, která
sv. Panně jako něžné matce zajisté se bude líbiti. V máji předešlého roku šel
Alois se “mnou do katolické kaple, abychom před jejím oltářem se modlili. Ten
kráte jsme neměli ještě práva jejími dítkami se nazývati, předce jsme ji ale začali
milovati. Ona zplatila láskOu, a objevila se co dobrá máti. Jakou útěchou mi bylo
vědomí, že rámč její mne chrání, když jsem byla po svém obrácení na onu pustu
mezi protestanty vypovězena! Jak bych bez ní dny ty přežila? A Alois taktéž
vyslovil, než odejel, zřejmě svou lásku k ní. Miluje-Ii ji, tedy nemůže z pravé
cesty zblouditi, at jsou pokušení sebe větší. Modlete se za něho, můj otče, a i za
mne, abych byla horlivou novickou.

Vaše v Kristu vděčná dcera
Marketa“

I nyní nebyla důvěra Marketina marna. Otec udělil žádané dovolení a v
měsíci Marianském přijala závoj, jenž sice málo platil světu, za to však tím více
andělům. Ona navštívila v čase pobytu svého v Londýně více klášterů, ale žádný
jiný nePůsobil tak přítažlivě'na ni. Mimo to objevilo nebe udaIOStmi svrchu vy—
pravovanými dostatečně svou vůli, a sice myšlenkou, abych klášterní panny za je
jich modlitby :prosil, jejich odpovědí, jakož i zcela nepředvídaným setkáním...
a konečně souhlasem srdcí jejich s Marketiným. Ona tedy tam vstoupila jako do
zaslíbené země, do ráje míru a milosti, ne snad, aby V zahálčivosti a DGČÍDDOSĚÍ
“la-= nýbrž aby sama sobě odumřela a Bohu horlivě leužila všemi ctnostmi. Od

toho času obdržela pohnutlivé listy od svých milých bratrů z Nového Zélandu.
13
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V'posledním z nich píše Alois, nevěda ještě, že sestra jeho novickou, takto: “„Bude—
me-li oba kněžími a ty řeholnicí, zdaž potom nebudeme na vrcholu štěstí?“

Ku konci dodáváme ještě, že Marketa nespokojená tím, aby bratrům svým
apoštolské povolání vyprosila, sama touží oněm sestrám řeholním se přidružiti, je
v nejparnčjším pásmu ku spáse nešťastných modloslužebníků životu umrtvujícímu
a časné smrti se věnují.

Modlitby její, zvláště za obrácení otce, příbuzných a přítelkyň jejich
jsou zajisté Božskému Srdci velmi příjemné, a může je toto brzy vyplniti.

Tímto dějem přesvědčil jsi se milý čtenáři o působení Božské prozřetelno
sti, která tiše veliké tvoří. Vše, co se vypravovalo, událo se v malém kruhu, a
jen náhodou na světlo dostalo. Modli se tedy mnoho za obrácení hříšníků a' ne
věřících; nevidíš-li ovoce, tedy snad předce nalézá vzdálené končině některá duše
milost před Bohem, a obrácí se modlitbou tvou. Účinky skrývá nyní Bůh často
našim zrakům, a sice pro spásu naši, ale jednou je zjeví, a potom zajisté obdržíš
zaslouženou mzdu.

AA!\1WV\I\AI*MI\!\AMNV

Arcibratrstvo drahocenné krve Ježiše Krista.
(Ze knihy o bratrstvích od P. Gaudentia.)

!. Účel tohoto bratrstva.

Jako pobožnost k Božskému Srdci Ježíšovu, dle něhož se všickni svatí ří
dili, tak stará jest, jako církev Boží, nápadně se má s pobožností ke drahocenné
krvi Ježíše Krista, kterou „své vyvolené vykoupil“ (1. Pat.) a jehož silou „v po
koj uvedl co na zemi, i co na nebi jest“ (Coloss. 1, 20).

Nejsvětější krev našeho Vykupitele jest sama o sobě již nejhlubšího uctění
a klanění hodna nejen proto, že od prvního okamžení svého žití s Božstvím pod
statně spojena jest, nýbrž pro všechny ony divy té milosti, kteréž dle slov a ob
razů sv. písma na duše naše působí. 0, jak vším právem jmenujeme my tu krev
„drahucennou“, anto jedinká kapka všechny poklady světa převýšuje; a všechny kr

_ vavé oběti starého zákona po 4000 let, jen docela nedostatečný, mdlý obraz byly
* této krve, neskončenou cenu mající! Touto krví založil Ježíš svou sv. církev a své

vyvolené vykoupil; v ní, a sice v každé kapce jest pro člověčenstvo všech časův
síla v hojnosti, je dál a dále od hříchů očistiti, je ospravedlniti a k svatému životu
síliti a živiti.

Silou krve Ježíšovy účinkují svaté svátosti svou milostí; kterouž „nový a
věčný svazek mezi Bohem a lidmi uzavřen, posvěcen a ubezpeěen byl“ (sv. Mat.
26, 28.) V krvi Kristově máme konečně jistotu vítězství nad ďáblem, (Apa. 12,
11) a přístupu do království nebeského“ (Hebr. 10, IQ.)

Však vlastní a nejbližší účel pobožnosti tohoto bratrství jest uvážení a
vděčné vzájemné vzdávání oné neskončené lásky, kterouž Ježíš svou nejsvětější krev
k našemu osvobození a spasení tak mnohokráte prolil, a svému nebeskému Otci za
nás obětoval. A tuto drahou obět nevykonal snad na sklonku svého pozemského
žítí; vždy měl své muky před očima, a vždy hořelo Srdce jeho tužbou tou, za nás
svou krev až do poslední kapky prolití, jak to sám praví slovy: „Křtem mám býti
křtěn a jak sóbětoužebně žádám, by křest či utrpení mé již vykonáno bylo“ (Luk.
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12, go,) Myšlénka na tuto nesmírnou lásku Ježíšovu má nás- vždy k většímu díku
a lásce, ku chvále a velebení drahocenné krve Božské pohnouti; má nás pohnonti,
každéhohříchu, jakožto pravé krevní viny (Žalm 50, 16) se vystříhati; má nám
„ídy jasněji vysokou cenu lidské duše, která Božskou krev stála, před oči stavěti;
nás k nevyčerpatelné důvěře k síle Božské krve, kteráž vylita byla na odpuštění
hříchů, povzbuditi, k trpělivému snášení našeho trápení, k častému očistění, posile
a ozdobě našich duší touto drahocennou krví a sice svatými svátostmi, kterýmiž po
každé ve své síle, a při sv. přijímání v skutečnosti v naše duše vlita bývá; má
nás povzbuditi k pravé činů schopné lásce k bližnímu a konečně k častému oběto
vání drahocenné krve, obzvláštně při mši sv., — a sice ve spojení s myšlenkami
a láskyplným míněním Ježíšovým -— k důstojné náhradě úcty a velebení nejsv.
Trojice, k radosti všech andělů a svatých, přede vším ale nejblahoslavenější' Panny
a Matky Mario, ve které a kterou utvořena byla; za ubohé duše v očistci, za vše
chny naše duchovní a tělesné potřeby, a konečně za všechna velká usilování na sv.
církev, obzvlášt za obrácení hříšníků, jmenovitě rouhačů, za osvícení a obrácení
nevěřících, bludařů a pohanů.

'To jest jádro a účel této pobožnosti a bratrstva. „Blahoslavení, kteříž

umývají roucha svá v "krvi Beránkově: aby byla moc jejich ku stromu života, a
aby vešli branami do města nebeského“ (Apoo. 22, 14.)

Taktéž vykonávali vždy svatí nábožnost k drahocenné krvi Ježíše Krista.
Sv. Majdalena z Pazzis obětovala každodenně nejméně 50krát Bohu tuto svatou
krev s největší vroucností, a dosáhla mnoho milostí, obrácení hříšníků a časté vy
svobození ubohých duší. —

Ku sv. Terezii pravil jednou Pán: „Protože ničeho nemáš, daruji ti svou
krev, bys ji nebeskému Otci obětovala. Tato moje krev jest pro tebe jistý pro—
středek k dosáhnutí největších milostí a dobrodiní.“ — _

Sv. Kateřina Sennenská, pravá to apoštolkyně drahocenné krve, považovala
duši každého člověka, nejsvětější krví co neocenitelné drahým purpurem oděnou;
ano, celé člověčenstvo v ní plovající, jako rybičky ve světovém moři; a z toho tě
žila onu horoucí lásku k bližnímu, - onu řevnivou horlivost pro obrácení hříšníků;
protož též ta zmužilost a síla své těžké vyslání, které od Boha obzvláštně ke
vznešeným této země obdržela. Nikdy není řeč v jejich nadšených psaních, “které
vždy se slovy začínají: „Píši _ti v krvi Ježíšově. . . .“, tak uchvacující, jako když
o své nejvroucnější nábožnosti, o krvi Ježíšově mluví. A tak mohlo by zde mnoho
jiných příkladů ze života svatých uvedeno býti, by se pobožnost k drahocenné
krvi Ježíšově po všechna století dokázala.

Předce však chtělo Božské řízení jež sv. církev vede, aby, jako obzvláštní
úctění Božského Srdce Ježíšova teprv po 16. století církvi se zjevilo, též i ob
zvláštní nábožnost k drahocenné krvi, našemu století pozůstavena byla.

Smutný pohled na časnou, duchovní a mravní bídu, kterou frazouské války
na Evropu přinesly; pohled na mravní zkaženost na konci předešlého a v začátku
tohoto století; myšlénka na nebezpečí duchovní tak mnoho nesmrtelných duší, z
nichžto každá neskoněenou cenou předrahé krve Ježšíové vykoupena jest; zkušenost
kterak účinkuje upomínka na utrpení Ježíšovo v každém věřícím srdci, a jak libé
jest Bohu obětování drahocenné krve jeho Božského Syna: pohnula začátkem to
hoto století dva nábožné kněze v Římě spolek založiti, jehož spoluúdové' se zvláštně
přičiniti měli, často na utrpení Ježíše Krista mysliti a' nebeskému'Otci často a

13*



-—196 —

často obětovati drahocennou krev jeho Syna na odpuštění svých vlastních hříchův,
za násilí na sv. církev, za obrácení hříšníků, ku pomoci a útěše ubohých duší v
očistci. Papež Pius VII., horlivý ctitel drahocenné krve, povýšil r. 1815 Spolek
ten na arcibratrstvo s velkým pokladem odpustků, které v nejnovějším čase (19.
ledna 1850, a 30. září 1852) od Jeho Svatosti papeže Pia IX. znamenitě rozmo
ženy byly, tak že nyní to bratrstvo svým bohatstvím milostí, rovněž jako účelem
svým skoro nad všechna jiná vyniká a velmi rozmnožena jest.

2. Povinnosti tohoto bratrstva.
Aby se stal údem bratrstva tohoto a měl nároky na odpustky a'milosti

jeho, nežádá se nic jiného, než dáti se knězem tomu zvláštně splnomocněným zapsati a
přičiniti se drahocennou krev Ježíše Krista v duchu a pravdě ctíti a. ji nadřečeným
způsobem přečasto Bohu obětovati. Zvláštní aneb denní určená modlitba není pře
depsána. Protože však se snažiti máme, ducha nábožnosti vždy v sobě pěstovati a
obživovati, odporučuje se vřele, a udržuje se obyčejně mezi údy ten svatý zvyk, že
se denně modlívaji na upomínku a dík za sedmero prolití krve Ježíšové,(obřezání,
smrtelná úzkost na hoře Olivetské, bičování, trním korunování, nešení kříže, přibití
na kříž a otevření boku) sedmkrát „Sláva Bohu Otci atd.“ s ukončující modlitbu:
„Věčný Otče, obětuji Ti drahocennou krev Ježíše Krista co zadostčinění za své
hříchy a za potřeby sv. církve“. (Pokaždé 100 dní odpustky udělil Pius VII.
29. května 1817.)

3. Svaté odpustky.
I. Plnomoené odpustky.

1. V den zápisu, po přijetí sv. svátostí a modlitbě dle mínění papežova.
2. V hodině smrti, když aspoň v srdci jmeno Ježíš se vzývá, kdyby se to

ústy státi již nemohlo.

3. Každého dne, když údové po sv. zpovědi a přijímání hodinu ke cti
hořkého umučení a smrti Ježíše Krista a jeho bolestné Matky bud rozjímají aneb
ústně a kromě toho dle mínění papežova se modlí.

(K dosažení následujících v čís. 4., 5., 6. a 7. poznamenaných odpustků
musí údové po přijetí sv. svátostí též chrám Páně bratrstva neb jiný veřejný chrám
navštiviti a tuto dle mínění papežova se modliti.)

4. Ve svátky Páně: Obřezání, zjevení neb některý den v oktávu; po všechny
pátky v březnu, 28. března, na svátek to drahocenné krve v marianském kostele ve
Ferrare; na zelený čtvrtek, na Velikonoční Hod, neb v oktávu, nalezení sv. kříže,
nanebevstoupení Páně, Ducha svatého, Boží Tělo; první neděli v červenci, svátek
to bratrství neb v oktávu toho dne; povýšení sv. kříže; slavnost Vykupitele
(23. října), vánoční svátky neb v oktavě.

5. Ve svátky nejblahoslavenčjší Panny Marie: Očištování a každý den v
oktávě; zvěstování; bolestný pátek; 16. července Marie Karmelitánské; nanebe
vzetí neb v oktávu; narození; sedmero bolestí Panny Marie; 3, neděli v září; obě
tování a nepoškvrněné početí Panny Marie a v oktávu.

6. Ve svátky svatých: 19. března sv. Josefa pěstouna; narozeni sv. Jana
24. června; sv. Petra a Pavla neb v čas oktávu; sv. František Xaver 3. prosince,
sv. Mikuláše 6. prosince.
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7. V kterýkoli den v každém měsíci.

Pez namen ání: 1. Zpovědník může z platné příčiny navštívení chrámu

„ jiný pobožný skutek “přeměniti. 2. Zpověd a přijímání může se na poznamena
„ých dnech v čís. 4., 5. a 6. (vyjímajíc pátky v březnu a zelený čtvrtek) již ve
svatvečer vykouati; návštěva chrámu & odpustková modlitba smí se jen tenkráte
vvkouávati, když odpustky začínají, tedy nejvíce na těch dnech před nešpory svat
večera, však v pátky v březnu a na zelený čtvrtek jen na tyto dny. 3. Kdo se
každých 8 dní zpovídá, dostačí jedna zpověd pro všechny odpustky toho týhodne,
má ještě tedy jen přijímati a odpustkovou modlitbu se modliti. (Platí zvlášť.
pro kněze.)

_II. Noplnomoeně odpustky.

1. Odpustky 10 let a 10 quadragen na všechny svátky Páně, Panny Marie,
apoštolů a evandělistů, které svrchu jmenovány nebyly. Dále na svátky andělů a
archandělů. sv. Joachima a Anny, Vavřince, Štěpána, Filipa Neri, Františka de
Paula, Františka z Assisi, sv. Cecilie, Anežky, Lucie, Kateřiny p. a mně. a konečně
v neděli a v oktávu sv. Řehoře Divotvorce, když spoluúdové chrám Páně bratrstva
neb, neníli takového, tedy jiný veřejný chrám navštíví a tu skroušeuě dle mínění
papežova se modlí.

2. Odpustek 7 let a sedmi quadragen dosáhnou údové, když v některém
kostele k nejsvětější Svátosti neb k Ukřižovanému neb k nejblahoslavenější Panně
pobožně a dle mínění papežova se modlí.

3. Tentýž odpustek sedmi let a sedmi quadragen dosáhnou lidové, když při
mši sv. aneb jiných službách Božích přítomni jsou v chrámě bratrství drahocenné

krvc, neb se průvodu súčastní a dle mínění sv. Otce se modlí.

4.' Odpustek jednoho roku podosáhnou údové, přítomni—lijsou shromáždění
bratrstva aneb k tomu jakkoliv napomáhají.

5. Odpustek 100 dní dosáhnou ti, kteří skutek,náboženský neb křesťanské
lásky vykonají . a často ke cti drahocenné krve „Sláva Bohu Otci atd.“ se modlí.
Všechny odpustky mohou na prosbu ubohým duším v očistci prospívati.

Pozn am cnání. 1.'Kněži, splnomocněnijsou-li, přijímati do bratrstva, mají
týdně jednou osobní privilej oltářní; oltář bratrství jest pro vždycky a pro každou
duši, za kterou se u něho mše sv. slouží, privilegovaná. — 2. Údové obdrží od
splnomocněných kněží v hodině smrti papežské požehnání s plnomocným odpust
kem, kdežto kněžím předepsáno jest, užívati obyčejné, od papeže Benedikta XIV.
předepsané formule. 3. Papežským vynešením ze dne 30. září 1852 mají údové
zvláštní podíl na všech kajících a jiných dobrých skutcích všech řádů a klášter
ních společností. !Kněží, přející si splnomocnění k přijímání v bratrství draho
cenné krve, dostanou je od nejdůstojnějšího ředitele arcibratrství v Římě: Reveren
díssz'mus Moderator General-is Congregatz'om's Mz'ssz'om's a prctz'oso Sanguz'ne a S.
Salvatore in Campo in Roma, jakož i od každého ředitele kanonický zřízeného bra
trstva. Tímto splnomocněním mohou tak zvaní připojenci (aggregatz') údům
bratrství drahocenné krve též červený škapulíř neb červený pásek, který obzvlášt
missionáři co upomínku na utrpení Ježíšovo rozdávají, posvětití & dáti.
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S tímto škapulířem a páskem nejsou dle vynešení nejdůstojnějšího jenerál—
ního představeného od 13. pros. 1851 žádné odpustky spojeny & rozeznává se
tedy od červeného škapulíře utrpení Kristova a nejsvětějších Srdci Ježíše a Marie,
kteréž Lazaristé a kněži jejich od jenerálního představeného splnomocněni světí
a rozdávají a který tak mnoho odpustků a milostí podává.

K Pánu J ežiši.
O Bože umučený, Ty's mocnář nejmocnější,
Ty's Pán můj drahocenný. Já otrok nejbídnější;
Což mohu říci smutný, Ty's plný laskavosti,
Jsa hříšník přeukrutný. A já jsem plný zlosti.
Proč tobě, rci mi, drahý Pane, Proč tudíž, milostný můj Pane,
Jsou tmy a mně růže dané? Mně mír a tobě kříže dané?

Ty's Tvůrce všemohoucí, O trny, strasti & ty kříži,
A já jsem červík mroucí; A smrti a vše, co ho tíží!
Ty's beránek tak čistý, Jen na mé hříchy pohledněte!
Já vlk jsemzhouby jistý. Proč Boha mého sužujete?
Proč tudíž tobě, milý Pane, Proč mučíte tak Krista Pána? _
Jsou strasti a mně slasti dané? Ját hoden, at mi smrt jest dánatume w

Proč jde kněžím 0 školy?
(Dokončení.)

Jistý pán prohlásil se, že prý příčinu nynější bídy a nouze přináší nedo
statečné dozorství školní? Pro Bůh, co všecko kněžskému dozorství za vinu kla
dou! Kde pak kdo kněží kladl meze pokroku. Kdo pak podkopával occhody, vy
volával vojny, dopouštěl neúrodu, předpisoval daně a dávky !

Jestliže kněží dbali, aby se ve školách katolických učilo po katolicku, smě
rem náboženským, též žádnému nebránilo se aniž překáželo vyšinouti se v každém
odvětví vědy a umění na nejvyšší stupeň dokonalosti: a knihy, vedle kterých se
každý vzdělávati' měl, vycházely od vládních organů, tiskly se ve Vídni, a běda
knězi, kdyby se byl odchýlil od cesty vykázané, i hned sesazením z dozorství by
trestán byl. A ostatek, že to předhůzka nezaviněná, jde z toho, že v, každém tak
řka odvětví vědy, k. př. sochaři, malíři, hudebníci, básníci atd. chtějí-li se vzdělati,
na půdu církevní sestoupiti musí, toho zakusili ti nejvýtečnější muži, nalezše na
církevní této půdě nejzdařilejší skladby, jakž i ten nejvděčnčjší člověk dobrým ka
katolíkem bývá. A nebo at vystot1pí rodičové a učitelové nepředpojatí, bez před
sudků, a svědčí, jestli kněži roli školní vzdělávati nerozuměli, a nebo jestli učite—
lům v pokroku vadili neb v cestě stáli, a uslyší jiné svědectví!

Kněží vědí, že na nízkém stupni posud stojí školy, a že ne všecky děti se
naučí číst a psát. Ale kde pak za to může? Knězi donucovací prostředky, bez
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kterých se škola u rodičů zatvrzelých a hrubých neobejde, do_ ruky dány _nebyly.
Mvslíte, že se při této nové dohlídce povede l_épe? Bůh dej, kněz sr preje vzdě
lanou mládež. neb má potom pilnější a SChOpnějŠl posluchače ve chrámu Páně.
Nebude-li ale učitel svědomitě dbát sám o učení, ani novou jinou dohlídkou se nr—
čeho nevyřídí, děti se předce ničemu nenaučí.

Učitel bude sedět třeba ve škole, ale hlědět si něčeho jiného, a děti budou
zevlovat, zahálet a hlučet — a na to těžká dohlídka, obzvláště vzdálená, kdežto o
knězi předce učitel nevěděl, kdy trhne do školy, a když spolu v dobrém srozumění
byli, jeden druhého podporoval v učení, k vůli si činili, a učení se dařilo. Myslíte,
že se školním novým radám lépe povede, než se vedle kněžím? ——Nebudouli děti
nic umět, má pokaždé výmluv dost učitel, a má to nač strčiti. Bud prý nedbale
navštěvují dítky školu, ač, kdyby si toho přál, aspoň větší díl dítek by k sobě při
volal, jak to obyčejně na poradách školních sami učitelovégnahlížejí a uznávají, ne
bot dítky na vlas vědí, zdali je učitel tomu rád, když mu mnoho žáků přijde, čili
nic; anebo prý mají dítky špatné schopnosti, ač by se dali cvikem vybrousiti, anebo
máli podučitele, strkává to naň, a říkává, že z podučitelové třídy děti příliš zane
dbané, nevycvičené dostává, ač, by se oba mohli shodnout a jeden druhému ku pro

spěchu pracovat. ' _
A jak jedenkráte jest takový učitel usazen, těžká náprava, neodejde-li sám

jinam, těžké sesazování jeho, ano nemožné, a to ovšem tím méně za dohlídky kněž
ské, — neboť by odnesla vinu hned kněžská prý vláda tyranská, že prý učitele
kněží připravili o chléb, a že chat a dítky volají k nebi o pomstu — ač sám uči
tel nedbá, aby pilnou prací s dítkami svými pro sebe, oheň a dítky chléb zasloužil
— a následek toho bývá, že se nedbalost okračovati musí, a za takové cizí hříchy
nyní kněží trpěti mají právě tak, jako když nekárá otec dítky, tento od dítek po—
tom svých kárán bývá.

Posléze, nebude-li návštěva školy lepší, a budeli zas posílat děti do školy,
kde bude'chtít, a kde nebude, žádný ho nedonutí, neb každý vlídnému slovu ne
rozumí, na napomenutí nedá, tak že na tvrdošíjného, dle přísloví, nejinak než patří
dubovec, tedy ani nevěře se nenaučí dítky! A tu návštěvu nedbalou zavinili kněží|!?

Kdy veškeré napomínání bylo marné, tedy jedněm neb dvěma nejnedbalej
ším rodičům pohrozil kněz úřadem. Udání-li byli v skutku nedbalí rodičové, tedy,
byl-li úřad knězi příznivý, obeslán byl na kancelář nedbalý otec, a po přednešení
marných výmluv vrátil se domů, aby opět půl léta neposílal děti do školy, nebot
žádný se více nepoptával, uposlechl-li nedbalý otec čili nic, měl opět půl leta pokoj,
anebo, jak se to za novějších dob dále, kdy c. k. četníci udávali nedbale žáky 0. k.
úřadům, tedy takové oznámení obyčejné dodáváno bylo zpět farám, s tím vyneše
ním: „Wird dem hochw. Pfarramte in Gemass des 15.178 der pol. Schlvffg. zur
Amtshandlung zugestellt.“ A dost. To dávno již před tím vše vykonal farář,_co
vyrčeno š. tímto, an vydatnějšího vynešení se nadál; a výsledek toho všeho býval,
že v prvním pádu rodiče knězi a učiteli nadali, a v poslednějším pádu se oběma
vysmáli, & VidOUCO,ŽObez pokuty, kteréž se báli, odešli, zatvrdili se, a návštěva
byla tím horší, neb nakazili ještě jiných, jenž očekávali, že udaní rodiči pro svou
tvrdošíjnost trestáni budou; nebot i polit. úřady, návalem jiných kancelářských
prací přemožení jsouce, nejsou s to, tolik času a pozoru věnovati školám, jak by
se mnohý toho nadíti myslil,

Nuže vyjádřiti jsem se poněkud pokusil, proč jde kněžím 0 školy, proč o
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konkordát? Proto, poněvadž chějtí, aby se ve školách a obcích katolických učilo po
katolicku, a žádné zásady cizí volnozednické nevěry nevluzovaly se do škol, a po
něvadž škola bez Krista — jsou učedníci bez mistra, ovce bez pastýře, tedy ve
školách aby nepovstal žádný falešný Kristus, který by v blud uváděl věřící lid. Dle
konkordátu nevěrecký učitel může býti sesazen, ale bez konkordátu, podle liberal
ního, novověreckého zařízení, nevěra při _dosazování učitele nejen nebude vadit, ale
spíš takový nevěrecký, liberální učitel, projádří-li se,že bez víry (jak říká pověry)

bude dítky učit něčemu novému, aby nevězely v dosavadním hlupství, bude míti
přednost —

Než, těšme se tím, že se nedostane takových učitelů, nebot valná část jich
nedá se oslepiti nevěrou, vědouce že mimo Krista spasení není, a že bez víry Bohu
se líbiti nelze, a tudy praporu Kristova se nespustí, zvláště an při nynějším libe
rálném zřizování škol očekávají, že se jim dopřeje větší plat, zlepšení jejich mate
rialního postavení, zrušení sobotálesu a vypláceníkz veřejných pokladnic; a nesta
ne-li se pak tak? — A až rodičové do škol bez víry děti posílati nebudou, těšme
se,že po nedlouhé neblahé době takové, jako po časech Josefinských, se kněžím
opět školy vrátí.

K závěrce to ještě připomenouti snad dlužno, že nynější školy na veskrz
jsou rázu náboženského a že každá nese na sobě znak jistého náboženského vyznání,
a že tedy, budeli kde chtíti školy beznábeženské, at si je staví. Ostatck, kam si
školy liberálníci a pokročilci dovedou, tam je budou mít a budou vědět, kam je
přivedou, a uzří v koho bodli. (Jan. 19, 37). -— ř —

Katolický svobódomyslný bratr katolického
sobce.

Pokud stávalo ještě německého spolku, přišel jistý pocestný, jenž mnoho
měl do sebe krásných vlastností, jako čest, věrnost, víru a ráznou povahu ale žá—
dného útratního do Badenska. Jak mile však překročil hranice, byl od četníka po
lapen a k policii zaveden. Tamt prý panuje zákon, že se nesmí řemeslnickému to
varyši nemajícímu ůtratného dovoliti po zemi cestovati. Proto byl i náš pocestný
chycen a do pasu mu vepsáno: „Pro nedostatek'útratného okamžitě přes hranice.“
Tot chvalitebný zákon! Proč? Skoumej sám! Já myslím, že jsou lidé beze cti,
bez povahy pevné, bez víry jako ti, jenž nemají útratného, dobré pověsti některé
země právě tak nebezpeční ano snad mnohém nebezpečnější. Proto bych uznal za
dobré hned takovým lidem, jakmile překročí hranici, napsati do pasu: „Pro nedo
statek cti, charakteru, náboženství, víry okamžitě přes hranice.“ V zemích ale ka—
tolických potulují se již dávno “dva hoši, o jichž katolickém charakteru velmi po
chybuji; míním katolického sobce a svobodomyslného.

Mnoho by zajisté přispělo se dobrému jmenu katolických zemí, kdyby stí
haly katolickými četníky takovéto tuláky a daly jim napsati do listu: „pro ne
dostatek katolického charakteru, katolické cti, katolické zmužilosti hned přes hra
nice.“ Jeden z nich, katolický sobec, padl již před dvěma roky v září v Trevíru,
kde měli katolíci poslední veliké sezení, několika křesťansko-katolickým policajtům
do rukou, kteří mu nejen řádně vyklepali záda ale i celému katolickému světu po
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psaní—jeho osobnosti oznámili: totiž že má bázeň, ale žádnou bázeň Boží nýbrž
sprostou bázeň lidskou; že má charakter, ale žádný pevný nýbrž bázlivý, zbabělý,
nestálý; že má horlivost ale ne tu, která staví, nýbrž tu, která boří; že působí své
spasení se strachem a bázní ale ne spasení své duše nýbrž svého těla. Proto se
musel jednou řádně styděti a nemůže se od té doby více ukázatí, aby nebyl od
každého katolického dítěte poznán a vysmán.

Ale jeho bratr — svobodomyslný — toulá se až posud „bez výprasku“ a
svobodně v zemích katolických, aniž by byl povšimnut.

Jest tudy katolické ctí na tom záleženo, aby se i na něj vydal zatýkací
list, kterýmž by se vynašel a beze všech rozpaků za hranice poslal. Známky ale,
dle nichž se hned svobodomyslný vynajde, jsou —-jeho přání, přesvědčenest, zásady,
řeč, knihy a ještě jiné. Chci tedy tyto známky v zatýkacím listu spojiti a určitě
udati, jak bychom katolického svobodomyslného hned v přečinu poznali.

1. Jaké jest přání katolického svobodomyslneho?
Katolický svobodomyslný, abych něco o původu jeho jmena podotkl, myslí

o sobč'mnoho, a že mu jest určena role, jako starým židům při stavbě Jerusalema,
držeti v jedné ruce meč a druhou pracovati. Práce ale, která mu leží na srdci a
za našich dnů, jak myslí, se musí vykonati, jest vystavění církevní svobody ale ne
jak církev chce, nýbrž jak chce svobodomyslný; svobodu od mnohého chození do ko
stela, svoboda od zpovědi, svoboda od postů, svobodu věřití, co chce — on toho
nebere tak přísně jako papež — svobodu doufati, co chce — ncrád slyší o soudu
a pekle — svobodu milovati, co chce — a tu miluje především sama sebe nade
všecko a Pána Boha jako svého bližního aneb svého kamaráda! — Tuto svobodu
myslí býti skrze ty černokabátníky mnohonásobně skrácenou a zadržovanou; zde
jest pro něho práce. _Má k. p. biskup právo předpísovatí mu kuchařskou cedulku a
pro pátek jídelní lístek? Má právo poroučetí, aby ujímal někdy něco svému ža
ludku, když mu to jde výborně k duhu? To necht poroučeli biskupové temné stře
dověkostí, my jsme již pokročilí v osvícenosti a jsme vznešeni nad takovýmito ka
pricemíu. Úloha tedy, kterou vykonati katolický svobodomyslný za svou povinnost
uznává,jest, jednou rukou církevní svobodu dle Svého rozumu vzbudovatí
a provésti, druhou pak držeti ruce, aby pracné dílo přes noc z černé strany
nebylo zbořeno. Tuto úlohu ale, totiž mluviti také do kostela a sakristie, nejsnad
něji provésti lze tomu, kdo se stane starostou, školním radou, představeným, mě
štanostou aneb vyslancem. Pak je všude při tom, kde se jedná proti církvi, ale
nikde, kde se jedná pro církev; vše, co se od něho k blahu církve očekávati může,
jest, kde by se slušelo mluvíti — mlčí a to jest často to nejlepší co v církev—
ních záležitostech může činiti — mlčeti.

2. Jaké má. přesvědčení kotolieký evobodomyslný?
_Nikdy se lidé neodvolávali tak často na své přesvědčení jako právě nyní;

sejdouli se dva nebo tři dohromady, aby resenírovali o církvi katolické, o
papeži, o Jesuitech a o celém kněžstvu, tu se odvolávají, když již více nevědí, na
svou přesvědčenost jakožto nejmocnější důkaz pro toho, jenž o jejich mínění pochy
buje. Tot ovšem má svou příčinu; řeklo se již často, že se musí přesvědčení ji
ného respektovat. Tu myslejí někteří, že může toto přesvědčení, jež každý má
Ctltly býti také ohromný nesmysl; vždyt nikde není o to postaráno aneb za
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povězeno, býti přesvědčenu o nesmyslu. Pakli tedy někdo, buď ve sněmu zem
ském neb říšském buď v radě městské neb obecní náramný nesmysl pronesl, budsi
to ve věcech učených neb náboženských a bojí se, aby nebyl kapitálně vysmán, má
přec ještě nároky na vážnost a čest, řekneli. že tento nesmysl jest jeho přesved
čením. Katolický svobodomyslný chce ale především býti mužem, mužem času;
lituje jen, že tak málo takových mužů jest, jako je on. Rozumí se tedy samo
sebou, že přesvědčení má, a „ústy“ si na tomto přesvedčení mnoho zakládá. S jeho
přesvědčením ale to velmi' podivně vypadá. Přesvědčení, před nímž mám míti re
spekt, musí především býti pevné a stálé a nesmí o vrtkavosti ani vědět. Pevné
a stále ale jest, pakli odpor snese, to ví svobodomyslný. Proto jest vždy o všem"
přesvědčen, v čemž se mu odpírá a jiného jest náhledu.

Přesvědčení, které se má ctíti, nesmí též býti od včerejška, nesmí
býti modním šatem, který se svléká a obléká dle toho, jak vane vítr zimě
neb teple. Katolického svobodomyslného přesvědčení jest ale skutečně staré, velmi
staré, má šediny, ale neštěstí tomu chtělo, že není katolické aneb aspoň žádné do
bré, žádné rozhodně katolické: tím vším ale není svobodomyslný vinen, tím jsou
také jeho rodiči vinni, jsou jeho němečtí a latinští profesoři vinni, tím jsou jeho
studie a knihy vinny, tím jsou vinny jeho noviny; on by měl — dobré katolické
přesvědčení — ale ——on má vodnaté vlahé — ani studně ani teplé — v pravdě
mizerné přesvědčení; není mu žádným modním šatem, kterýby měnil podle zemí a
povětrnosti, ale škoda, že je krejčí přispůsobili všem místům a všem počasím a
všem větrům a co katolické zcela zkazili. Katolický osvícenec nechce se od žádné
strany dáti obelstit; jemu jest červené osmačtyrycáté smýšlení se všemi, co je měli
a mají, protivné; chce míti pokoj. Pokoj jest první občana povinností; alei
ohledně příliš katolické strany jest na pozoru: on poslouchá, jak se domnívá, sv.
Petra: „zkoušej vše a nejlepší podl-ž.“ Tu ale nemá lepšího kamene zkušebného, na
němž vše brousí, lepšího měřítka, na němž vše, byt i z Říma přišlo, měří, než své
přesvědčení ; ono jest lucernou, která mu pomáhá všechno probledati a nejlepší
nalézti,-ktorá mu všechno v jeho pravé ceně ukazuje. Dříve nežli tedy se strany
katolické něco za dobré uzná apodrží, zkouší aměří a ohledá to na svém přesvěd
čení. Tu se ale mu na straně katolické mnoho a mnoho nelíbí: hluk, který ency
klika a ten spropadený syllabus spůsobil, nelíbí se mu; půst se mu nelíbí, zpověd
a časté návštěvy chrámů Páně nelíbí se mu, pouti a průvody, růžence a litanie
nelíbí se mu, bratrstva a spolky, mnohé kláštery a řády nelíbí se mu. Proto jest
přesvědčen, že papež svou encyklikou před 4 roky moudře nejednal, svými větami
nevčasně mluvil a tím mnoha mužům našich časů 'hrubě ublížil; jest přesvědčen,
že mnohé věci v církvi nepříjemné ano urážlivé jsou osvíceným katolíkům; jest
přesvědčen, že jest církev tvrdohlavá, pro pokrok a učenost zatvrzelé srdce má,
vždy světskému duchu odpírá; jest přesvědčen, že církev na mnoze jest vinna chu
dobou svých údů, ana trpí putování a přebíhání z jednoho místa posvátného na
druhé, všeobecnou jejich hloupostí, ana tak mnoho vyučuje katechismu a biblické
dějepravě, nedostatkem ostražitosti, kterouž obviňují katolíky, ana nezůstává se svou
pobožnosti, se svými růženci a litaniemi za dveřmi chrámovými, nýbrž na veřejných
silnicích pobožnůstkářství dovoluje, jest přesvědčen, že tyto a mnohé jiné věci jsou
nevčasné, vzdělanému duchu urážlivé a k tomu přispívají, aby katolíky uvedly v
v posměch všech ostatních lidí. Přesvědčen pak jest jen ten, kdo má důvody. Jest
tedy k očekávání, že kat. svobodomyslný pro své přesvědčení rázné důvody musí
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míti. Avšak u svobodomyslného jest to naopak. Každý jiný je teprv přesvědčen,
když má důvody; ale on jest přesvědčen teprv když nemá žádných. — Chcete-li
důkazy od něho, — jest rozěertěn nad vaší pošetilou žádostí a odvolává se na své
přesvědčení; chcete-li mu sami podati důkazy a důvody ho stíhati a hodně ho na
bil-ati -— rozlobí se a obžaluje vás, že przníte jeho přesvědčení; všemožně-li se při
činíte vyvrátiti jeho náhledy a v posměch-li ho uvedete a myslíte, že jest poražen
a že se vzdá —- marný to klam! v tom okamžiku zdvihne se, položí ruku na prsa
a slavně a dojemně ujišťuje: to si nedám vymluviti — ani o píd nepopustím —
tot jest moje přesvědčení! —

3. Které a.jaké jsou zásady katolického svobodomyslného?
V městečku B . . . . zvoní se každodenně do kostela; kdo však rok do roka

přec tam nejde, jest kat. svobodomyslný — kramář právě naproti kostelu bydlící.
Proto již mnohokráte napadlo černokabátníku, jenž tam v určitou hodinu vchází,
podezření, že musí býti duše toho kat. kramáře tak sezerzivělá aneb zamrzlá, že
ho není s to ani všednodenní ani nedělní hlahol zvonů více probuditi. Farář ne
chtě to míti na svém svědomí, aby nechal usnulou duši kramářovu déle spáti, an
těžká bouře z onoho světa již již se na ni připravuje, šel jednoho dne do kramář
ského krámu, aby ohledal duši kramářovu, dáli se něco ještě s ní dělati a na ni
hýbal, táhal, šlapal, strkal, bouchal, aby z ní dostal, zdali ještě něco katolického v
ní.žije a domlouval kramáři, že od nepamětných časů nejde více do kostela a ne
drží svých velkonoc. Že v něm musel tedy katolický křesťan umříti. Nu přec
ale ví sám, že brzo a neočekávaně může přijíti bouře z jiného světa a zdrtiti ho
až vyjde duše z těla, an jeho vlasy vůčihledě šedivějí, zuby drkotají a čelo vrásko—
vatí. Aby tedy přec jednou ve svém vlastním zájmu dal líat. znamení života a po—
vážil, že by se musel dáti pochovati na mrchoviště, kam mrtvá zvířata se zahrabá
vají, ale nikdy na hřbitov.

Přihodilo se ale již zlomyslnějším,-než byl onen kramář, že jim bylo při
blýskání z onoho světa hrozně okolo srdce, byt se i všemožně byli přičinili lehko
myslnost míti za kmotra. Proto kojil se posud farář nadějí, že docela ještě neu—
mřel v kramáři katolík, ale na konec že se přec zotaví. Kdo se však zklamal ve
své náději, byl pan farář. Neboť. kramář vykrámoval se najednou se svými červe
točinými kůžičkami -— zásadami: člověk se může prý doma a pod širým nebem
právě tak dobře modliti jako v kostele — to jest jeho zásada; peklo jeho není tak
horké, jak se líčí — to jest jeho zásada; Bůh jest tak milosrdný, že s ním člověk
může dobře vyjíti — to jest jeho zásada; má-li kdo „kšefty“, musí si jich hledět,
nesmí lidi opustit, musí vydělávati, od kostela nemůže být živ — to jest jeho zá
sada. Tak vykládal dále a hle — kramář byl pln zásad. Konečně připojil, že mu
na tom nezáleží, budeli pochován čili nic, že notně nasolí představenému, aby mu
byl obstarán slušný hohřeb. U lidí ale, jenž na takovýchto zásadách jezdí, jest
dobrá rada drahá: oni chtějí poučovati ale ne býti poučenu. Pročež nejde onen
kramář až podnes do kostela aniž drží velkonoce. Jest ale mnoho takových jako
onen kramář, jenž jsou plní zásad a přede se domnívají býti dobrými katolíky: jsou
to děti z rodiny katolického svobodomyslného. Proto se těžce dá obrátiti tato ro—
dina, ana myslí, že jest nejlepší. Nebude ale škoditi poznati blíže ty zásady, které
kat-. svobodomysluý tak pevné jako v články „Věřím Boha“ věří, any nám prozra
zují svobodomyslného. Uvedu tedy zde některé. Přitom však nesmí se zapome—
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nouti, že jsou tak rozličné jako podnebí, v němž vyrostly; jinak vypadaji v Bavor
sku, jinak v Badensku, jinak v Rakousku atd.

Tu, kde jest pokrok místním představeným, měšťanostou aneb docela mi
nistrem kultu (osvěty), jako nazviee v Badensku, nesmí se ve městě a zemi žádná
milosrdná sestra, žádná školní sestra, žádný jezuita aniž který černokněžník uká
zati. Nebot v takovémto městě a v takovéto zemi nemá více pokoje ponocný, aby
město a zemi, nemocnici a školu ochránil před nemilými těmito hosty. Vůkol musí
ponocný k raportu a dotazován bývá: strážníku, co z noci přichází? Custos, quz'cl
de nacte? — A jeli strážník tak štasten tak oznámiti, že k nemocnici přichází
houfek milosrdných sester, ke škole houfek školných sester, ke kostele houfek
jezuitů; tu se hned znepokojuje měštanosta stranu nebezpečného stavu města, mi
nistr osvěty čichá nebezpečí pro práva korunní, udělá se pokřik, nařizuje se všeo
becná honba, psy se odvážou a vyšlou na všechny strany a nejde se dříve spat, do—
kud nejsou tyto nepřátelé města a země vykousáni a vyštěkáni a dokud není od—
straněna nejvyšší bída. To ale musí každého katolíka, v němž aspoň lot právěka
tolického smýšlení jest, hluboho boleti a páliti, že se pronásleduje a tupí a nená—
vidí kost z jeho kosti, tělo z jeho těla; nebot každý jezuita, každá milosrdná a
školní sestra jest jeho pokrevným příbuzným v nejvznešenějšim slova smyslu, totiž
skrze krev Kristovu, jest údem jedné velké rodiny, která slove katolická. Komu
bratru ale není bolestné, pakli jest jeho bratr, jeho sestra, kteří nikomu neublížili,
ohavněji než zloděj neb vrah tupen a uplván, co schránka zloby a mrzkosti poho
zen a ani toho nejmenšího, nač každý člověk má přirozené právo, se mu nedopřeje
——tolerance tím méně lásky. Proto se v každém jezuitu, v každém kat. knězi, v
každé milosrdné sestře každý katolík, celá rodina pronásleduje, hrýže, ubijí — a
každý katolík má povinnost, co věrný bratr ve jmenu celé velké rodiny, ku které
přináleží a za kterou se nemusí styděti, ana má čestné a enostné jmeno, takovémuto
zločinu na jeho bratřích a sestrách zabraňovati. Neč nebesa! neináli katolický
městský neb obecní rada právě veřejného podílu na takovéto hanbě proti katoli
ckým bratrům, krčí přec podivně ramena-ina, kašle, škytá, mumlá a bručí — jako
by kysané okurky měl k snídaní. Tu by někdo musel mysleti, vidí-li takovéto
obecní, městské a jiné rady, že není větší hanby, jako býti katolíkem. Odkud ale
to bručení? Od zásady: „Kdo jest mezi vlky musí spolu víti.“

Staří kapucíni v M . . . měli jednoho veselého a špásovitého bratra, jenž
ku svým šprýmům a žertům často vybíral výroky z bible. Ovšem nemyslel to ten
dobrý kapucín zle s'těmi texty, ale v pravdě řečeno nesluší se k žertům používati
slov Božích. Proto byl často ten veselý kapueín od kvardiana notně pokárán za
toto zneužívání písma svatého. Jednou seděl ten dobrý bosonohý frater na holé
zemi uprostřed jídelniee, když chtěl osel pekaře, jenž oo. kapucínům chleb přinášel
vejíti do sálu, ale v pravý čas od toho byl zdržen. Kapueín nemoha se smíchy
déle udržeti kousal se do rtů, aby se přemohl. Tu zpozorovali všiekni, že by rád
pronesl nějaký žert. I ptal se ho tedy kvardian, co by mu přicházelo k smíchu
na tom oslu? „On (0301) přišel do svého a svoji ho nepřijali“ — znělo znenžíti
biblického místa.

Mnohem hůře ale, než tento dobrý kapucínek zneužívá kat. svobodomyslný
výroků z bible, nebot tím hledí' své bezcharakterní katolické smýšlení omluviti a
okrášliti. Proto mu patří za každé místo biblické, kterého zneužívá, pořádná po
kuta — notná porce bití. Takovéto zneužívání činí často s výroky sv. Pavla:



„Musím býti všechno všem“ a praví, že to jest jeho zásada. Jinak ale rozuměl
tomuto výroku sv. Pavel, jinak mu rozumí náš svobodomyslný. Sv. Pavel se stal
všechno všem, aby všechny Kristu získal. Apoštol stal se všem všechno, aby vše
nky spasil; svobodomyslný ehee býti všechno všem, aby se obohatil. Apoštol hleděl
své smýšlení učiniti smýšlením všech, kat. svobodomyslný hledá smýšlení všech
svým smýšlením učiniti. Věc se má takto: kat. svobodomyshrý neb jeho syn, neb
jeho zeť, má krám, aneb statek, aneb pekárnu, aneb nějaký závod, aneb továrnu a
žije s jinými obchodníky ve svobodné konkurenci, krám ale a hospodářství atd.
nedaří se bez dobrých kuntů (odběr-atelů). Základ sady, kterou náš svobodomyslný
tak věrně z bible cituje, jest zakázkou pro jeho obchod. Jest snad kramáři jedno,
kdo koupí víno, chleb, pivo, kořalku, kabát, vestu, košili a kalhoty od něho; ale
v jednom musíme politovati upřímně naše kat. obchodníky: odbíratelé nejraději a
nejčetněji k tomu docházejí, jenž, není—li právě jejich druhem víry, přec druhem
smýšlení a s nimi v spůsobu mluvení a živobytí souhlasí.

Proto již často tajně litoval toho kat. svobodomyslný, že jest katolíkem,
aneb lépe katolicky pokřtěn a poněvadž tento ne od něho ale na něm spáchaný
hřích-více napraviti nemůže, snaží se,.aby přilákal „kunty“, všem všecko býti: ži
dům židem, protestantům protestantem, nevěrcům nevěrcem, indiíl'erentům indiffe
rentem, bezbožným bezbožným, materialistům materialistou, bezzákonným bezzá
konným, svobodným zedníkům svobodným zedníkem atd., aby všecky pro sebe a
svůj obchod získal. On snaží se býti všem všechno a sice ze zásady.

(Pokračování příště.) *

Pobožnost k sv. Aloisiovi.
„Blahoslavený muž bez poškvrny . . . .“ (Eklesastik. 31, B.)

“Tři věci dostal každý člověk po křtu sv. od Pána Boha, aby s nimi tu na
zemi hóspodařil; jsou to: pravá víra, nevinnost a čistota srdce a čas vyměřený k
žití pozemskému. Jak s nimi hospodařil, takovou vezme jednou odplatu na věč
nosti. Čím více vytěžil, tím více zůstane pro nebe; prohýřil-li ale statek svůj.
bude. za to své špatné hospodaření trestán. To jest jisté, jako že jest jeden Bůh,
spravedlivý Soudce, který ústy svého Syna, Pána našeho Ježíše Krista, vyslovil to
v podobenství o člověku hospodáři, který maje se vydati na cesty povolal k sobě
svých služebníkův a rozdal jim každému po několika hřivnách, aby s nimi hospo
dařili. Když pak se navrátil, odměnil služebníků věrných, lenivého pak a zlého po
káral přísně. Podobenství to- vypravuje sv. Matouš v kap. 25, verši 24 . . . Avšak
hospodaření s těmito třemi statky má nejen vliv pro život věčný, ono působí též
bud štěstí bud neštěstí křesťana zde na zemí; podle toho hospodaření můžeme sou
diti na jeho vlastní cenu mravní, od něho závisí jeho spokojenost v tomto životě,
jeho spokojenost a štěstí vniterné, duševně; od něho závisí ale i vliv všechen na
blaho neb zlo bližních, bud jim škodí, bud jim prospívá. Nahlídne tedy každý, že
na tom hospodaření záleží vše, a že pro vychovatele mládeže vůbec a pro rodiče.
zvlášť. věcí veledůležitou jest, aby ze svých chovanců, ze svých dětí vychovali ho
spodářů dobrých. A to dojista za dnů našich věcí velmi obtížnou, a sice hlavně
proto, že zde málo kdo má na zřeteli tyto zásady křesťanské a pak, že svět náš
jest velmi pokažen, jenž nerád se dá v něčem polepšiti. Jen se rozhlédni po něm,
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milý čtenáři, a posud tu jeho víru; zdaž najdeš v něm víry pravé? ba co dím pravé
víry, ty shledáš s bolestí, že víra, ten základ všeho života duchovného, pomalu ze
světa mizí! A jak se to má s čistotou srdce? Aj, ptáš-li se po ní, tu se ti vy
smějou, a předce bez ní nemůže býti člověk štasten ani zde na zemi. Dobřet' pravil
již Tomáš Kempenský ve své krásné knize o následování Krista: „Přemáháním
všeliké zlé žádosti pravý pokoj srdce nalezen bývá, nikoli pak podrobením se jí v
otroctví. Protož nebývá pokoje v srdci člověka tělesného, neb smyslných věcí sobě
hledícího, nýbrž v srdci člověka vroucího a duchovně smýšlejícího.“ (Knihy I. kap. G.)
— A jak medle se hospodaří s tím časem, vyměřeným člověku k žití vezdejšímu?
Ne lépe než s oběma statky předešlými. Vždyt naříká již týž zbožný Tomáš Kemp.
„O Pane! k čemu jsme to přivedli? Hle, škody časné želíme, a pro malý zisk
pracujeme a běháme; ale škodu na duši v zapomenutí klademe, a sotva i pozdě se
napravujeme. Co nám málo aneb nic neprospívá, na to hledíme; co však nanejvýš
potřebné jest, to nedbanlivě mimo sebe pouštíme, nebot člověk všecken k věcem
zevnitřným se chýlí, a jestli že v čas nezmoudří, brzo v nich rád pohřížen polé
hává! (Knihy III. kap. 44.)

Hle, jak vypadá to na světě a proto, není divu, že jest tu tolik lidí nespo
kojených, neštastných, lidí, kteří v rozporu žijou se svým Stvořitelem, se svými
blížními, ba sami s sebou a jimž život jest břemenem nesnesitelným. Jedna pak
z hlavních příčin tohoto zla jest, že rodičové a vychovatelově vůbec nevyplnili na
dětech svých jim od Boha svěřených jednu z předních povinností vychovatelských,
že je nenaučili dobře hospodařiti s oněmi třemi nenahraditelnými statky: s pravou,
samospasitelnou vírou, čistotou srdce nabytou na křtu sv. a s časem; že jim ne
vštípili k nim pravou vážnost a lásku, aby věděli, kterak jich mají sobě zachovati
a jich upotřebiti. — Však pouhý nářek tu nepomůže, zde třeba učiniti více; a po
něvadž tu vzpomněl jsem sobě na ono „verba movent, exempla trahunt“ (slova hnou,
ale příklady přitahují), odporučuji rodičům i mládeži příklad tento vznešený a
následování hodný, příklad výborného hospodaření s oněm-i třemi statky, který ži
votem svým dal nám sv. Alois, ten veliký patron křesťanská mládeže. Platí za
jisté o něm vše, co — abych do třetice užil slov sv. Tomáše Kemp. — tento praví
o svatých vůbec, mluvě „o příkladech sv. Otcův“ (v knize 1, 18). „Všecken čas u
žitečně strávili; každá hodina k službě Boží se jim krátká býti zdála. Ano pro
velikou sladkost bohomyslnosti na samu potřebnost tělesného požívání zapomínali.
Všeho bohatství, všech důstojností a vší slávy, přátelův a příbuzných se odříkali,
ničehož od světa míti nežádali, ano sotva čeho k zachování života požívali; nebot
líto jim bylo, tělu i v potřebách sloužiti. Byli tedy chudí ve věcech pozemských,
ale tím bohatší na milosti a na cnostech nebeských. Zevnitř byli nuzni, ale uvnitř
milostí a utěšením Božím okřívali.“ (II. Kor. 6, 10.)

O životu sv. Aloisia mluvili jsme hned v I. ročníku „Školy“ na str. 84.,
jakož i o původu úcty a pobožnosti k tomuto světci. Upomínáme čtenáře na to a
vybízíme k opětnému přečtení, aby se k následování velkého toho patrona ne
vinnosti pohnutí cítili. Zde podáváme toliko Způsob té pobožnosti.

, Záleží v tom, že ti, když sv. Aloisia chtějí následovati, vyvolí sobě šest
neděl v roce, a v těch dnechpřijímají zkroušeně ss. svátosti pokání a Svátost ol
tářní a na úmysl sv. Otce vykonávají zvláštní modlitbu, která má sestávati z šesti
Otče nášů, Zdrávas Maria a Sláva Bohu. Tato pobožnost povstala brzy po vyhlá
šení Aloisia za svatého v Římě, a tak rychle se po celém světě rozšířila, že již
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není téměř farního kostela katolického, kdeby nebyla konána. Chcešli ji též konati
ku spasení duše své, musíš:

1. míti při tom dobrý úmysl, který záleží v tom, by ses snažil a si před
sevzal, sv. Aloisia v jeho zbožném obcování, zvláště pak v ostříhání stavu svému
příslušné čistoty následovati. Proto i může každý tuto pobožnost konati, protože
každý, svobodný i manžel, vysoký i nízký k čistému a bohabojnému živobytí za
vázán jest. Zvláště ale jest tato pobožnost určena pro mládež. Na sv. Aloisiovi
mohou dítky poznati, jak krásna jest čistota a stydlivost, a kterak tuto krásnou
cnost ostříhati mají. Ale i padlé osoby mají a mohou tuto pobožnost konati, aby
již do toho hříchu nepadly, a aby nenásledovavše sv. Aloisia v nevinnosti, násle
dovaly ho aspoň v kajicnosti.

2. Máš každou neděli zkroušeně se zpovídati a zpovědníkovi říci, že tuto
pobožnost konáš, aby tobě náležité poučení dáti mohl. _

3. Přijímej i nejsv. Svátost oltářní s vroucí pobožností a uěiň při tom s
P. Ježíšem upřímný svazek, že mu budeš cele náležeti, Jej nade všecko milovati a
Jej žádným hříchem více neurážeti. A tuto smlouvu obnovuj ěastěj i po celý
týhoden.

4. Obcuj v neděli nábožně službám Božím a navštiv odpoledne nejsvětější
Svátost v kostele; také před obrazem sv. Aloisia vykonej zvlástní pobožnost. Doma
si čítej životopis toho svatého, nebo jinou knihu duchovní.

_ 5. Každou neděli obeř sobě nějakou zvláštní cnost sv. Aloisia k rozjímání
a k následování; k. př. pro 1. týhoden: jeho opatrné obcování před Bohem; 2. jeho
stydlivost, bdělost a ustraněnost; 3. jeho pokoru a skromnost; 4. jeho lásku k mo
dlitbě a rozjímání; 5. jeho lásku k mrtvení sebe a kajicnosti; 6. jeho lásku k bli
žnímu, poslušnost atd. 0 každé té cnosti potom každý den ěiň krátké rozjímání,
a to předsevzetí, že chceš v tom sv. Aloisia naledovati. Toto následování svatého
Aloisia je věc nejhlavnější.

6. Potom se modlí každou neděli těch 6 Otče nášů atd. na památku těch
6 let, které sv. Aloisius u Jesuitů ztrávil.

Papež Klement XII. propůjčil pro každou neděli plnomocné odpustky těm,
kdo tuto pobožnost konají.

Může se ta pobožnost po celý rok konati; obyčejně se však vyvolí čas před
nebo po slavnosti sv. Aloisia.

H 0 d l i 1:b a.. „

Sv. Aloisi, andělský mládenče! já si tebe vyvoluji dnes a na vždy za svého
zvláštního ochrance v čistotě stavu mému příslušné, a beru sobě pevně před sebe,
že chci po celý život svůj vždy tebe ctíti a milovati. Prosím tě, přijmi mne za
svěřence svého; bud při mně ve všem, co činím a co opomijím, zvláště pak chraň
čistotu těla a duše a neopouštěj mne v_hodině smrti. Amen.

MA,

Hlavni úmysl modlitby na. měsíc Červen.
Sněm všeobecný.

Gám miměítcí Scšiíje Rrifta, melití) udčelniť meiífa mobíilbt) ejnámií nám ú:
mhsl tento; a jelifoj wssichUifateííci aamájáui jjou, hlasu jeho slysseli, tim mčtííi bere
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limoíti mail fe mhgnačiti oni, jenš eelh šimot jmůj gajmčtili tomu, abh topfonúmali bůf
lešiton pominnoft, prámč na írbce nám mloženou.

(Bino IX. připomíná ro liítn apofítolílc'm, baném téhoš tme fně'šjlheh bruhotin
jeho, jmění ťatoliďe'mn rozkaz o aahájení jnčmu mfjeobccného bne 8. proíinee nejblíše při;
fítiho, ro bajilicc matilánífě. „Do čaín ohláfjcní tohoš rozkazu“, boflábá jn). Dtec, „ne:
ujtali jíme w poloře najfeho írbce mobliti fe horlimě, a projití nejmilojtimčjfjího Dtce
fmřtel o milojrbenftmí, ob ně'hoš fefiupnjc \ofjelilé bohro a tažbh bar bolonull'), abh nám
feflal 6 nebe monbroft, na trůně po jeho bolu íebící, abh gůftala o námi, abh nám por
máhala tu práci a omámila, coš bh jí přijemno bhlo. albhchom fnabučji ob EBoha bo:

íáhli blahoíllonné \ohjlhíjeni naífid) proíeb a přání, uítanoloili jíme ie natom, poioglntbiti
nábojnoít a horlimoft míjcch měřících; jebnotou paf wassich mobliteb 6 naffimi abhehom
bojáhli pomoc ramena jeho \oííemocného a ímětlo nebeíie', čímž hhehom nftanoroiti mohli
na tom jněmn míjechno, co bh projpčti mohlo blahu ioífeollecnc'mn, ! nšitln mefjierého
libu iřeftanjfěho, k nejwčtjjí jlúmř, proípěchn a poloji eírfmc mfíeoheenč. QI pončmabž

mřbomo, še moblitbh tím líbeanějfíí jíou QŠohn, lbhš topítnpnjí f němu ze jrbce ěiítého,

to icft „3 bnfje očiítčné obe wssť wiuUh, hobláme při této příležitofti otemřiti 6 apofftolffou

fjtčbroftí nelJeífé pollaoh ob/pnj'tlům, jejichž fprúma nám jeíti jlvřřena, abh měřící, pomgbua
geni tím k opramboloe' lítoíti a očijtčni jíouce roc floátoíti polání obe míjí pofiwrnp chří;
chu, 6 tím točtfíl bůiočron Dliáiti je mohli k trůnu Božčmn, a abh to pomocí příhobné
ohbí-jeli jeho miloírbenítwí a jeho miloít.“—

Swalý Dtec ohláíil tnbíž plnomocné obpuítfh, m fpůfobnjubilea, mffem
měřícím, tteři ob 1. čermna aš bo ugamřcní ínčmn círlemního, namfítímí bUď hlanmi
chrámh to Žilině, buď foítelt) bomácí, ob jprámcůio bnchomníeh jim určené, fbej je pomohli
na úmhjl nejmhífího paíthře, lteří aáromcň po tři oni gathomaií půít, a jebenlráte při;
blíží je le 3potočbi (: fn ftolu Púně.l, '

Gio, Dtcc bále nařiguje alu) na lašbh čtmrtcf floušena bhla mffe k DnchU fmaa
tému roe míjeeh chrámích ítoličnheh, folegiálnhch a lláffterníd), a mjfichni iní—žíabh ražbu;

bennč při oběti mffe ímate' fonali moblitlm k DuchU jmatémn.

Wssichni nassi jpoienci io Wim: čajiítč že 6 horliiooftí míjtečnon mhplní tal
fnabné pobmínlh jich se thfající, ano že učiní jcíjtě mice, nešli přebepíúno jeít, neijlebnjíce

jaínt') přillab nejbražfíího Otce fmheh bnjfí, tai že moblitbh jejich bubon nítaioične', a že

o moblitbami fpoji tej míjemošné ífutfh bobre', občtujíce ?Bohn na té hohe lašbon práci,
fašbon boleft, lašbh kťťžjim 6 nebe jeflanh, m nejmětíjí obbanoíti a láfce na ten fpaíiu
telnh úmhfl. W nejmětfjím pal“ utrpení nalegnou jlabie' útěchh rogjímajice: We ipojení
lříáe tohoto o tříšem Spasitcle mého, přillúbóm gáioaší na míjln milofrbenítmí ?Bojího,
tím přiípímám platně ln fftaftntjm mhflebfům jněmu mffeohecne'ho, tim jpolupůíobím k
bíln SBošímn. Nassi fpojenci mhnaínašují je, abl) gííťali ! tomu co nejmíce ípolečnílům,

a bál a bále rogffiřomali thtéš mhfjlenih a moblitbh, abp je ftali pramhmi horliiocemi

íněmu mífeobecnčho, alu) polnb možná roghojnili počet bobromolnílůw moblitbt), ro tomto
pojloátnc'm tažení fřišáďém, abh těmi úfilomnhmi ftřelami niobliteb jalohp fmaté nájilí

učinili nebeíům, abh tím, jaloš bonfúme, gaítenoili nátiílh nepramofti, a tím ffťaftnř nrhz
chlili roílřaítwí círfme jmate'. (List hlavního ředitele apoštolám modlitby. )

MW—
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Božského Srdce Páně.

RočníkIll. Červenec 1869. Číslo7.

Růže.
Ejhle trní! jak sem zabloudila? Ale v zahrádku jak přichodilo?
V středu sadů všech se objevuje, Zahradník sám je zde přesazuje;
Nad vše předčí, hlavu vyzdvihuje, Nad míru se v srdci zaraduje,
Jakby pánem nade kvítky bylo. Jakmile se poupě objevilo.

Na trní květ stolistá jest růže,
Kteráž vyjímá se jako bůže,
Jako králka mezi květinami..

Podobně všem cnostem předčí láska.
Nejněžnější naše s Bohem páska.
A to“ trní kdo jest? my ——my sami!

Zahrádka J ežišOva.
(Dle „Sendbote d. h. H. J.“)

„Kdybych neměl lásky, nic bych nebyl.“ (Sv. Pavel ke Korintským)

1- Nejsem sice řemesla obyčejného zahradnictví, nicméně důvěřuji se, že
kdyby mně někdo svěřil kus pole, abych z něho zahradu zařídil (ovšem i prostředky
k tomu mi dal), a já k té praci patřičného času si vzal, že bych také něco kloud
ného vyvedl. A víš ty, můj milý čtenáři, která květina by v té zahradě na'žádný
pád nesměla se postrádat? ——růže stolistá. No a proč? Říká se, že přírodou k
nám Bůh mluví, a již 1 sv. Pavel to stvrzuje, když praví, že pohané mohli pra
veho Boha poznati (aspoň částečně) skrze přírodu. Z celé přírody ale, zdá se mi,
nejzřetelněji k nám mluví květiny, každá o něčem jiném, a když člověk má trochu
osvíceného rozumu, pozná, že vše směřuje k jednomu cíli —- ke Tvůrci. A o čem
po různu vykládají jednotlivé květiny, to nám hlásá v jednom růže stolistá,
červená, že člověk má svého a celé přírody Stvořitele nejhoroucněji milovati a to
nikoli pouze v některém ohledu, nýbrž v každém a všemi silami. Proto tedy mu
sela by v té mé zahrádce býti stolistá růže, abych přijde k ní a vida, kterak z ní,
kde jen místečka je, čarokrásné zardělé l'stečky se rozkládají, já se upomenul, že
POdvbně má veškerý můj čin & smysl nišž\nou láskou k Panu Bohu se zardívati

14
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a z ní pravou lásku k bližnímu čerpati. Což tedy divu, že i náš Božský Zahrad
ník, Ježíš Kristus, v zahrádce našeho srdce na každý pád chce míti takovou růži
stolistou. Kterak ji ale zasaditi, kterak o ní řádně poučiti ?

To je úlohou nesnadnou, zvlášť pro mne. Ano, kdyby "pan zahradník, Ježíš
Kristus, ještě tělesně na světě byl, jak před roky asi 1869, tu by bylo lehké, že
by i mnohá zkamenělá srdce láskou k němu se roznítila a, jako tenkrát sv. Petr,
přemnozí by podobně řekli: „Pane, kdybych měl i umříti s Tebou, nezapru Tě,“ a
„kam máme jíti, nebo Ty toliko máš slova večného spasení.“ A jako sv. Máří
Majdalena vrhl by se nejeden třeba hrozný hříšník k jeho nohoum se slzami skrou
šenosti, které pravá láska vynutila. Anebo bys jako Zacheus většinu statku svého
chudým rozdal. Nyní však je to poněkud jinak, a já jsem v rozpaku, kterak tobě
mám tu růži — lásku pravou k Bohu a bližnímu popsati. Přidávám se nevyhnu—
telně slovům sv. Augustina, která příležitostně pronesl: „Když se mne žádný po
tom netáže, vím to; chcili ale tázajícímu-se to vysvětliti, pak to nevím.“ — Byl
jednou zbožný řeholný bratr, jmenem Egidius, soudruh seraíického otce sv. Fran
tiška. Ten když vyšel ven do pole a lesů a viděl ty krásné květiny, byl celý jako
u vytržení, hned se sklonil k těm kvítkům, líbal & objímal je “a když měl odtud
jíti, loučil se s nimi, jako s dávnými přátely a plakal radostí a žalostí. On se
totiž při pohledu na ty krásné tvory upomenul na Stvořitele, kterak on všechno
tak krásně a divně učinil, a sice z pouhé lásky k němu. Jeho srdce překypovalo
láskou a vděčností, spolu ale i žalem, že svého velikého dobrodince nemůže svým
malým sprostým srdcem dostatečně milovati. A když jednou přišed “domů potkal
se s velkým svatým učencem, Bonaventurou, pravil mu ve svém žalu: „Vám stu—
dovaným udělil Bůh velikých milostí, ale co má našinec, tak naučený, nevědomý a
chudobný činiti, aby byl spasen? Na to mu odpověděl sv. Bonaventura: „Kdyby
Bůh člověkovi ničeho nedal, než lásku k sobě, tož by to bylo vrchovatě dost.“ —
„Ale můj otče, táže se Egidius, může-li neučený také tak Boha milovati jako u—
čenec?“ „Ba ovšem“ odpovídá světec; „vetchá babička může Boha právě tak, ano
ještě lépe Boha milovati, než učitel bohosloví.“ — To když uslyšel Egidius, vyběhl
ven do zahrady klášterní a. postavil se na místo, odkud mohl do města viděti, &
křičí plným hrdlem: „Babičko, babičko! ty chudá, nevědomá, neučená babičko!
miluj Boha a Ježíše Krista a tak budeš větší, nez náš bratr Bonaventura. —

Tedy není žádnému ta možnost vzata, získati sobě růži lásky k Bohu a
bližnímu, královnu všech cností; mějme tedy důvěru a budeme-li jen upřímně chtíti,
zakoření se brzo ta nejkrásnější květina v zahrádce našeho srdce. Abychom ale
pěstujíce tu růži nějak se neomýlili, aby nám nevzrostl šipek planý, aneb nějaký
žlutý smrdutý výšek místo krásné růže stolišté, poslouchejme, jak náso ní poučuje
náš Božský Zahradník ústy sv. Pavla. a za příklad vezmeme si staršího tovaryše v
zahrádce Boží, sv. Vincence Paulanského, který právěpro zvláštní svou zruč
nost v pěstováni čarokrásné květiny od Boha mnohými zázraky byl vyznamenán a
ve slávě nebeské odměněn. Vyvolme si pro tento měsíc za patrona

sv. Vincence Paulanekého.

(19. července.)

Květiny obyčejně rozeznáváme podle lístků květových, tedy i růži. Tyto
lístky na růži stolišté — lásce pravé k Bohu —_ rozebral, jako žádný jiný, sv.
apoštol Pavel; když nadšenými slovy byl o přednosti tě cnosti mluvil, ' udal pak
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všechny jednotlivé cnosti, kterými srdce křestana okrášleno býti musí, máli i ta
přední cnost, pravá láska k Bohu, v něm býti.

Sv. Vincenc Paulanský zase jest nám živým vzorem, kterak máme podle
udání sv. apoštola lásku Boží v srdci umístit. Jeho slova a příklady nás po
učují a povzbuzují. Vůní růže v jeho srdci se oběerstvíme, pak musíme však i do
hlídati, zdali to, co my ve svém srdci lásku jmenujeme, ty vlastnosti, ten počet
i jakost lístků má, po kterých se pravá láska k Bohu poznává.

Prvni liatelt:»„Láska, dí sv. Pavel,jest trpělivá,“ —to jest: duše,
která Ježíše Krista miluje, žádá a ráda to má, když pro něho i trpět může. —
Jednoho dne psal sv. Vincenc jistému knězi: „Ach, můj pane! mohl byste Vy sobě
přáti, býti beze kříže? Nebylo by lépe, míti v tělu svém dábla, nežli žíti bez kříže?
V prvním pádu neuškodil by dábel Vaší duši, kdežto kdybyste neměl ničeho trpěti.
ani Vaše duše, ani Vaše tělo by se nepodobalo trpícímu Spasiteli, a předce je tato
podoba znamení vyvolení. “ — Jedno z nejjistějších znamení, že Bůh velké věci 5
některou osobou v úmyslu má, je, když na ni soužení po soužení sesýlá. “ —

Takové zásady když měl sv. Vincenc, není divu, že jej viděli ve všech trá
peních vždy spokojeného a často i veselého. Když někdy byl prácemi až zanešen a
mnoho mrzutosti jej pronásledovaly, a pak ještě někdo v jeho důležitých pracích
jej zaneprázdňoval, poslouchal jej tiše a odpovídal mu, jako by žádného pilného
zaměstnání neměl. Když jej došla nemilá nějaká zpráva, a to se v jeho životě
velmi často stalo, říkával: „Budiž Bůh pochválenl“

Byla-li to věc větší důležitosti, šel do kostela, aby před nejsvětější Svá
tostí své trápení obětoval. Když byl údem státní rady ve Francii, dověděla se vzne
šená jedna paní, že sv. Vincenc byl příčinou, proč její dcera nebyla za abbatyši ji
stého kláštera zvolena, an příliš mladá byla a neschopna, řízení toho znamenitého
opatství převzíti. Matka její vyjádřila se proti sv. Vincenci nejurážlivějšími slovy.
Vincenc zarmoucen tím, že Bůh při té příležitosti byl uražen, navštívil rozlobenou
paní, chtě jí své příčiny odůvodniti, které ho pohnuly k jeho jednání. Jak mile
ale paní poznala, že on ji vlastně toliko k lepšímu rozumu chce přivésti, o opat
ství však žádné řeči nečiní, popadla podnož a vhodila ji jemu na hlavu. Vincenc,
aniž by se byl dal tím rozhněvati, uklonil se hluboce a odešel.

Scházeje dolů po schodech pravil svému soudruhovi: „Budiž Bůh pochválen
za toto malé zahanbení, jež se mně stalo, protože jsem se jemu vystavil pro jeho
čest.“_ _

Druhý lístek: „Láskaje dobrotivá.“ Kdo miluje Krista, miluje
tichost a pokornost.

Sv. Vincenc vykládá sám o sobě: „V prvních letech své služby (co vycho
vatel v hrab. Gondy--ské domě) byl jsem nakloněn, poněkud se vzdáti své zlobivé a
melancholické povaze. Tu jsem se obrátil na Boha; modlil jsem se vroucně, aby
mne sprostil mého suchopárného, odporného rozmaru a aby mne vštípil ducha ti
chosti a pokornosti. Milostí našeho Spasitele a poněkud mou bedlivostí, kterou
jsem pak sám sobě věnoval, zdařilo se mi. přemoci zlé stránky mé přirozenosti,
tak že jsem svůj nevrlý rozmar poněkud ztratil. — Když Bůh ve svém milosrden
ství první naše missie požehnal, pocházelo to patrně tolikoz té přívětivosti, pokory
a upřímnosti, s kterou jsme každého předcházeli. Ba., když Bůh k obrácení kacířů
chtěl použiti toho nejbídnějšího ze všech, totiž mne, bylot to dle vlastního vyznání
oněch kacířů toliko účinek trpělivosti a přívětivosti, kterou jsem vždy jevil. I vězní
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na galérách dali se toliko tím způsobem získati. Zacházel—lijsem urputně s nimi,
bylo vše nadarmo; když jsém je ale litoval,jejich oddanost chválil, jejich okovy líbal,
soustrast měl s jejich neštěstím, aneb když jsem řekl, že jejich trápení je očistcem
na tomto světě, tu mne poslouchali dychtivě a vynasnažovali, své duše v dobrý stav
uvésti.“ —

Když náš svatý v Paříži založil nemocnici, přišel k němu chudý, táže se,
zdali chce věděti, co se o něm mluví. „Arcit' že, odpověděl sv. Vincenc, jen to
honem řekněte !“ „Vězte tedy, dí žebrák, mluví se v celém městě, že Vy jste pří
činou, že chudí v nemocnici se zavírají.“ — Chudí nebyli totiž hlavně rádi tomu
zřízení všeobecné nemocnice, proto že se pak žebrání po městě zakázalo. Svatý na
to odpověděl: „Dobře, můj příteli, nyní hned spěchám, za své nepřátely se modlit.“

Třetí lístek: „Láska nezávidí“ — Duše milujícíJežíše Krista ne
' závidí světu jeho statky, proto že jimi pohrdá.

Jak málo lpělo srdce sv. Vincence na pozemském statku, ukázal velmi
krásně při následující příležitosti. Jeho společnosti (congregaci) daroval se statek,
který sv. Vincenc teprv po dlouhém zdráhání a na opětné naléhání jak majitele
tak i jiného ještě dobrodince přijmul. Po mnohých drahých opravách, kterými
spolek sv. V. onen statek před úplnou zkázou zachránil, požadovali dědičové dár
covi, jenž mezi tím zemřel, zpět ten statek a byl jím soudně přiřknut, tak že spo
lečnost sv. Vincence při tom víc než než 30 tisíc lir ztratila. Rána ta překvapila
docela nenadále, an společnost se domnívala své právo úplně odůvodněné míti. Tu
pravil sv. Vincenc, těše své ohledně té ztráty, mezi jiným i toto: „Děkujme Bohu
nekonečně, že nám odejmul netoliko náklonnost k vezdejším statkům ale i statky
samy a naproti tomu že nám tu milost dal, ze ztráty se radovati. Věřme jistotně,
že tou ztrátou mnoho jsme vyzískali; nebo se statkem odejmul nám Bůh i radost,
kterou jsme z něho měli, a kterou bychme byli měli, jej někdy navštěvujíce. A pro
tože taková radost lichotí smyslnosti, byla pro nás sladký ale usmrcující jed, zra
ňující nůž a jako palčivý, zhoubný oheň. Hle! z tohoto nebezpečí vysvobodil nás
dobrotivý Bůh.“

Čtvrtý listek jest opatrnost. „Láska nej edná pošetile“.—
Svatý náš píše o té cnosti: „Nemluvím tu o oné tělesné pouze světské o

patrnosti, která toliko vezdejší, často zavržení hodné úmysly má, a k tomu lidských,
velmi nespolehlivých prostředků užívá, nybrž o oné svaté opatrnosti, kterou nám
Kristus Pán ve svém evandělium odporuči1,a která, jakož i její cíl božský je, také
pouze takové prostředky udává, které k jeho dosažení nejschopnější jsou. Tyto
prostředky mohou se vyvoliti budto podle světla rozumu, které však obyčejně slabé
a bludné je, aneb podle neklamných zásad Ježíše Krista. Pravá 'opatrnost pozů
stává tedy v tom, že s úplnou důvěrou svůj rozum těmto zásadám podrobujeme, že
věci tak posuzujeme a pojímáme, jak Kristus Pán o nich_soudí, a že tak mluvíme
a jednáme, jak on, Božský náš mistr, mluvil a jednal“

.Jak o opatrnosti myslel, tak i jednal. Když založení všeobecné nemocnice
bylo uzavřeno, chtěly paní spolku křesťanské lásky ihned všechny žebráky Pařížské
tam vehnati a, kteří se zdráhali, měli býti donuceni. Tento spěch & to nucení ne
zdálo se svatému býti přiměřeno k dosažení tak šlechetného cílu. V přívětivé přís
nosti pravil paním: „Skutkové Boží vyvinují se pozneuáhla z malých počátků vždy
rostoucím pokrokem . . . Náš. Spasitel mohl, přišed na svět, hned v dospělém věku

vystoupiti, aby hned naše vykoupení dokonal, anižby dříve 30 let, která mnohému



—213—

zbytečným býti se zdají, soukromnému životu věnoval. Předce chtěl on nejprv co
malé dítě se naroditi a věkem tak jako jiní lidé prospívati a poznenáhla k doko
nalosti přijíti toho nám určeného dobrodiní. Není tedy ani rádno, všechno chtíti
na jednou zkonati, ani se domnívati, že vše již ztraceno, když někdo hned nespěchá
naši dobrou vůli podporovat. Přenáhlení a nucení mohly by Božím úmyslům ško
diti. Jeli to dílo od něho, zdaří se předce; jeli pouze z lidské opatrnosti, nebude
ani prospívati ani dlouho trvati.“ Ihned ponechaly celý podnik jeho radě. On při
jmul několik set chudých, kteří dobrovolně přijíti chtěli, a přivedl tisícerými pře
kážkami to dílo k dobrému cíli.

Pátý listek růže lásky Božíje pokora: „Láskase nenadýmá,“
Zbožný jeden kněz, který sv. Vincence zvlášt dobře znal, pravil o něm, že

nikdy nebylo na světě člověka ctižádostivého, který by byl “měl více náruživosti, se
povyšovati a ke cti a důstojnostem přijíti, než tento pokorný sluha Páně, se poni
žovati, pohanbení a urážky si nechati líbiti. Tak k. p. vyslovil onlse sám: „Kdy
bych mohl nějaké dílo veřejně konati, co by mně čest a slávu přineslo, nechci to
učiniti, aspoň odstraním napřed všechny ony okoličnosti, pro které ono dílo slavně
vypadá. — Ze dvou myšlenek, které mi o nějaké věci na mysli tanou, chci, když
toho láska k bližnímu dovoluje, ve svém pokoření vždy tu špatnějši říci, lepší a
krásnější však zamlčeti, abych tím Bohu ve svém srdci ohět přinesl. Neboli nic
není mu příjemnější, než pokora srdce a prostota v řeči a jednání.“ —

Když musel mluviti o dobrém prospěchu svých podnikání, odvaloval vždy
od sebe chválu z toho plynoucí a přidával ji druhým, aneb říkával: „Zalíbilo se
Bohu, naší společnosti zde neb onde použití,“ aneb „Boží dobrota svěřila nám tu
neb onu práci.“ Vypadlo-li něco nešťastně, připočítal sobě všechno: „Já jsem příči
nou, mé hříchy to způsobily, pro ně se to tak stalo.“ Když jedenkrát jistý důstojný
hodnostář círk. pozoroval, kterak Vincenc všude se pokořoval, nemohl se zdržeti,
jej dokonalým křeštanem nazvati. Tento však odpověděl s velkým zahanbením: „Co
zde pravíte, důstojný pane! — Já dokonalým křesťanem? —- nezasluhuju-li já, bych
byl za největšího hříšníka držán ?“ — Proto také nenáviděl ctižádost ze srdce.
„Nehledáme cti, leč jen dokud nás ďábel k tomu žene; nebot duch našeho Spasi
tele hledá jen vždy se pokořovati. Když tedy zpozorujeme, že náš duch se oddává
myšlenkám ctižádosti a marně chvály, pak musíme ihned toho dábla vypuditi.“ Tak
mluvil svatý a tak i jednal.

Když jedenkrát navštívil vznešeného muže a tento jej až ke dveřím dopro—
vázetí chtěl, pravil, aby si tu čest zakázal, že je toliko sprostý syn selský a že ve
svém mládí krávy pásl. — Jednoho dne žádala na něm žena almužnu slovy: „Mi
lostpane, prosím Vás o almužnu.“ Vincenc, jenž tento titul vystáti nemohl,
pravil ve přítomnosti několik vznešených osob: „Vy mne neznáte, milá brachu, Vy
se velmi mýlíte. nebot já jsem rodem pastýř nšipaného a syn chudého sedláka.“
— Když byl zvolen do státní rady, a všechny prosby, aby tato důstojnost na něho
vložena nebyla, nic 11královny nespomohly, bylat to jeho denní a vroucí prosba, již
denně při mši sv. Bohu přednášel, aby jemu tu velkou milost udělil a jej od za
městknáni dvoru vzdálil.

Skutečně „láska není ctižadostivál“ (Dokončení budoucně.)
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Překážky poklidu srdce — pochybnůstky.
(Dle Lombez-a. -— Dokončení)

T* Odjakživa bylo a jest pravda: „Nepřátelé člověka budou domácí jeho“
(Mt. 10, 36); o žádném však v takové míře neplatí toto slovo Páně jako o tom
nejbližším „domácím“, totiž o vlastním s rdci člověka: ztoho vychází všeliké
trápení a sloužení duchovní a znepokojování na tomto světě — z nichžto všech nej

horší jest ouzkostlivo st (hnětlivost) svědomí. Jest to nemoc a to nebezpečná
nemoc, proto se musí vyhojiti. Ale jak? '

Tu sluší rozeznati příčiny té ouzkostlivosti. Často jest toho příčina 1. ne
moc nějaká, neduh zastaralý, zvlášt malomyslnost, těžkomyslnost; v takovém pádu
necht se dříve tělesný lékař vyhledává, by prostředky přiměřenými vadu tělesnou
odstranil dříve, — pak se duševní vada snáze odstraní. Nebo je příčina 2. veliké
napnutí mysle, přílišná práce a namáhavé zaměstnání — tu jesti zapotřebí odpo
činku, ulevení, obveselení mysle a především zdravý vzduch a byt; 3. bývá příčinou
nev ědo me 3 t u všech svědomí a mravů; nedovede mnohý rozeznati mezi pou
hým pokušením a hříchem, a zde zase nezná posouditismrtelný hřícha
všední; tu jesti zapotřebí poučení, kteréž jen z kázaní slova Božího a z du—
chovního čtení lze nabýti. Napadne-li komu co hříšného (k. p. zdali možná, aby
byly 3 Božské osoby a předcjen jeden Bůh),je to pouhé napadnutí namysl, které
nejsmeli toho sami příčinou (darebným hloubáním) a tiše-li se od něho odvrátíme
není pražádným hříchem ba ani pokušením to ještě není, neb to jen tak
maně mysl jeho proběhlo. Z takových myšlení mimov oln ých, kterých jsme ani
sami nezavinili ani dost málo si všímli, nepotřebujeme si nikdy pranic dělati.
Pokuš ením “však by to již bylo, kdyby nám napadlo při takové myšlence se
zdržeti, a hloubati.. . tu nastává povinnost ihned se odvrátiti od toho pokušení
(tiše ovšem ale zmužile) a vzbuditi v sobě víru v takové tajemství anebo vůbec
cnost pokušení protivnou. Pak se toho pokušení nepotřebujeme báti neb jsme ne
s volili a tudíž také nohřošili. Pokušení“jsou nám tedy v jistém ohledu pro
spěšná, ana nás cvičí v cnostech a pak iproto, že odporujíce pokušení statně bohu
milý čin provozujeme. Odtud ono učení Písma sv.: „Za největší radost
mějte, bratři mojí, když v rozličná po'ku šení upadnete, vědonce, že takové
zkoušení víry vaší působí trpělivost.“ (Jak. 1, 2, 3.)

Stává se však, že někdo není dosti pozorným na taková pokušení, neodolá
jim hned aneb ne dosti, a teprv tenkráte si jich všímá, když se již poněkud v my
sli neb srdci počínají zakořeniti— to jesti nepozornost, prodlévání, (již
hříšná, alespoň nebezpečná to věc); neb docela se-při pokušení zdržuje a úmysln ě
k němu přidá mysl a srdce -— to již je svolení, učiněný hřích, všední (jeli to v
nepatrné věci), neb docela smrtelný. Jesti tedy veliký rozdíl mezi pouhým napad
nutím na mysl, mezi pokušením, prodléváním a svolením “čili hříchem. A i tu ro
zeznati sluší mezi smrtelným a všedním hříchem; onen nás zcela milosti Boží
zbavuje, an jesti úplné odvrácení od Boha s rozvahon a úmyslem, všední hřích
jen umenšuje v nás milost Boží, a ovšem, kdybychom jej odložiti se nesnažili, snad
i zcela by nás milosti Boží zbavil, to jest, stal by se snad hříchem smrtelným.
Musíme se ovšem i všedních hříchů bedlivě varovati, an i všední hříchy Boha
nejvýš urážejí, a smutné jest to znamení vlažnosti, pakli si kde ze všedních hříchů
málo neb docela nic nedělá; . . . ale k potěšení ouzkostlivých duší (neb jen k
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těmto nyní mluvím) přidati sluší, že se všedm'mi poklesky nemáme dáti tak zne

pokojovati, neb se jich člověk bez zvláštní milosti Boží zcela uchovati nemůže, dosti
když jich srdečně litujeme & poznovu vždy činíme pevné předsevzetí se polepšiti.
Tu nejvíce působí úhnětky svědomí 4. bo j ác no st přirozená, jež se všeho i toho
nejmenšího hned leká. Taková duše se musí sama povzbuditi k zmužilosti a sta
tečnosti pevnou důvěrou v Boha a v milost jeho, nemá se mnoho zanášeti s trud
nými myšlenkami, nýbrž s tím, co důvěru její k Bohu & Rodičce Boží zvětšuje.
(Tohoto prostředku může každý užívati, v jakékoliv příčině vězí jeho ouzkostlivost).
Jeli 5. přirozená letora, zvlášt život a nadšenost pro věc Boží příčinou tvé ouz—
kostlivosti, budiž trpělivý sám se sebou, jednej zmužile a vytrvale, časem svým zvítě
zíš; anebo 6. přílišná touhá po jistotě věčného spasení, důvěřuj se v Boha a ne
žádej věděti, co Moudrost Boží nám zjeviti nechtěla, co nám bez zvláštního zjevení
Božího ani sděliti nemůže, co jen velkým světcům oznámil, a co věděti ani rádno
by nebylo. Ouplnou jistotu chtíti ve věcech věčného spasení bylo by tedy Boha
pokoušeti, a stojí psáno: Nebudeš pokoušeti Pána Boha svého.“

Nedá se upříti, že i ďábel jako „s mnohým jiným pokušením tak i pochyb
nůstkami na duši zbožnou doráží. Nejlepší prostředky proti tomu jsou: pokor a,
která ho odhání. (I těchto prostředků můžeme v každém pádu užívati). Rovněž
se nedá upříti, že často 7. Bůh sám dopouští ouzkostlivosta pochybnůstky, úhnět
ky svědomí, a zajisté jen k našemu prospěchu obyčejně jest to trest Boží za naši
vlažnost neb nevěrnost. Bůh jest dle výroku písma sv._ „Bůh žárlivý“ a chce, by
mu duše se vší věrností a oddaností sloužila; proto pronásleduje s milostí svou a
spolu s přísností duši nevěrnou a vlažnou suchopárností, opuštěností, ouzkostlivostí,
pochybnůstkami. Jelikož tyto jsou trest pro naši vlažnost, snadno uhodnouti lze prostře
dek k vyhojení, totiž zanechání té vlažnosti a navrácení se k horlivosti. Úhnětky takové
jsou jakési trní, jež klade Bůh po obou stranách života našeho, bychom se od pravé
cesty neuohýlili: jděme jen rovnou cestou k němu, & hledejme ho s celým srdcem,
pak nás uvede na cestu širokou, volnou, posetou růžemi, dokonalé lásky Boží.

Někdy to třeba není žádný hřích nebo značná chyba, pro kterou nás Bůh
navštěvuje tou bázní a ouzkostlivostí,je to třeba jen zbytek naší sam olásky,
z které nás chce docela vyhojiti, an ví, že to jinak nejde, jako právě nepatrný rez
mědní neb truska kovu nižšího jen tím nejprudším a prožírajícím ohněm se dá
vypáliti. Podobně se to má s nepatrnými (ale právě pro jejich nepatrnost nepozo
rovanými a proto tak škodlivými) zbytky naší samolásky dle slov proroka Isai.
1, 25: „Obrátím ruku svou na tě a vyvařím dočista truskn tvou a odejmu
všecken cín tvůj“ Z toho ze všeho můžeme souditi, že takové dopuštění Boží
jesti milost nesmírná, kterou ani dosti nedovedeme oceniti . že sám Bůh nám
podává prostředek a příležitost, bychom mohli za své hříchy zadostčiniti, každou
nedokonalost odložiti a každinký zbytek hříchu v sobě zničiti. Nemůžeme tedy
nic lepšího činiti než líbati ruku, která nás tak spasitelně trestá a vyhledává,
ano prositi Boha se sv. Augustinem, by dílo to urychlil, bychom jej brzy mo
hli milovati láskou čistou a dokonalého nabýti pokoje srdce. „Páne, zde řež, pal a
zde trestej, jen mne uchovej na onom světě.“

Ačkoliv se však trestající ruce Páně s pokorou ano s radostí ve všem má
me podrobiti, předce i ostatních (jíž jmenovaných) prostředků bedlivě třeba užívati;
jmenovitě pokory a poslušnosti k duchovnímu otci. Vždyt i v tělesné nemoci žádá
Bůh, bychom se nejen jemu zcela. důvěřovali, ale i lékaři zkušenému svěřili, podobně

\
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i v této dnchovní nemoci; již z té příčiny nevyhnutelně zapotřebí zpovědníku se
svěřiti, an by často ouzkostlivost za dílo prozřetelnosti Boží (jak nyní vyloženo)
mohla se považovati, kdež to zatím zcela jinde má. svůj původ, snad pravě tam,
kde nejtížeji se dá odstraniti, jak ihned poznáme.

Nejhlavnější totiž příčina ouzkostlivosti jesti 8. —-nezapírejte ji, duše ouz
kOstlivé, vždyt ji Bůh zná a jednou zjeví, bytbyste ji sebe víc chtěly ukrýti . . .
ano budeteli ji chtít zapírati, právě z toho poznám, že zrovna u vás je'příčinou.
— totiž . . . tajná, v úkrytu srdce“schovaná. samoláska. Ouzkostlivý se domnívá„
jak vřele miluje Boha, když všecko tak na zlatou vážku dává, když všecko, co se
modlitby a služby Boží týká, tak důkladně a zevrubně a jemně a tak něžně & na
vlas béře . . . zatím ale při tom při všem snad — nebo nejvíc miluje. Lahodí
mu to, a je tak „spokojen“, jak praví, když si může říci, že všecko dobře činí;
zahloubá se do rozjímání hlubokého, přirovnává se často se svatými Božími, ano
snad i „vidění“ vidí a jen jen čeká, až ho Bůh povolá k sobě. Dopouští—li ale Bůh
nějakou chybu při jeho chování, k. p. že jednou zapomene modlitby bratrstva . . .
můžeme si pomyslit, jak ho to hned musí znepekojovati, nebude moci ani spáti
ani modlitbu tiše konati, lekne se toho, jak se to jen mohlo státi? nebude si'vě
děti rady — - a předce to nebyl ani- žádný všední hřích! Proč .se tedy trápí?
vždyt tím není Bůh uražen? ovšem, ale samoláska jeho je uražena, proto ten pláč
(Mno z'llae lacrz'mae). Takové vyměřování denních pobožnosti kružidlem a šnů
rou inžinýrskou (měřičskou), taková přepjatá punktičnost v každinké myšlence, v
každinkém slově, pohledu, kroku atd. se zcela a zrovna podobá.marné dušičce, která
ustavičně ručinky své prohlíží, zdali na nich nic nevidí špinavého a která by to
moušce vzala nesmírně ze zlé, že se opovážila na její hezounké ručince se posaditi.
Je to, abych tak řekl, duchovní marnost a zamilování v sama sebe. Chceme
být jak náleží ve všem, ano náležitost sama, chceme být svědomití na vlas, ano
svědomitost sama, chceme ve všem míti pořádek ten nejvyměřenější, to ovšem je
velmi dobré, ano měl by každjnký z nás k takové dokonalosti ze vší síly se přiči
niti, ale v tom ne na sebe spolehati, nýbrž jedině na milost Boží, nemáme si v
tom libovati a zakládati, nýbrž jedině pro čest Boží to vše vyhledávati. 'Pakli ale
sebe v tom ve všem hledáme a sobě libujeme, stane se, že zapomínajíce na vlastní
křehkost i ty nejmenší chyby a poklesky za nemožné budeme považovati; chyba,
které se předc neuchováme, nás mrzí, mrzutost působí zmatení, a ihned se objeví
úhnětky svědomí!

Řekni mi předce, duše zbožná: což si nic nechceš odpustiti? což myslíš, že
dov edeš (bez zvláštní milosti Boží) i té nejmenší nedokonalosti se uchovati? což
myslíš, že až k trýznění sebe musíš proti sobě bojovati? Bojuj raději proti tomu příliš
nému domnční o sobě, proti té duchovní marnosti v sobě; pakli ji podporuješ spíše nežli
odstraňuješ, pak to věru zasluhuješ, když veškerou svou zbraň proti tobě _tasí.

Kdo samolásce povoluje, živí“sám v sobě nejhoršího ukrutníka. Proto ne
povoluj více, bojuj ustavičně, abys brzy zvítězil,-nesmíš nepřítele (to jest sám sebe)
šetřiti. Měj o sobě a svých cnostech jen skromné domnění, ba zcela žádné: to
dobré na tobě at zmizí v očích tvých pro daleko větší cnosti a skutky bližních
tvých; tvé každodenní chyby & nedokonalosti at zkrotí tajnou nadutost srdce tvého;
předešlé hříchy neb aspoň velké nedokonalosti tvé necht schladí a pokoří opováž
livost duše tvé, v nížto jsi se k svatým nebeským přirovnával . . . pak zajisté tou
měrou zvítězíš nad pochybnůstkami, v jaké sám sobě nižší budeš v očích vlastních.

\
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Navykni si, srdce své považovati ne co dokonalou zahrádku, v které (jak
se ti zdá) Kristus Pán s ůRodičkou svou a s anděly nebeskými se mile procházejí,
nýbrž co zahrádku ještě zcela nevzdělanou, plnou koukole, bodláčí a býlí a plevele
a trní, kde ještě mnoho, aoh mnoho ještě třeba pracovati . .. pak se
tak nelekneš, když zase jednou nějaké trní se ukáže (k. p. žes mimovolně se roz
horlil v slově), vytrhneš je dokořán a odhodíš, ale zase budeš tichý a pokojný; a
jak bys se tomu také mohl diviti? vždyt nejši ještě andělem v nebi, ale bídný,
křehký člověk.

Nestav se také na svícen, nechtěj se skvíti před jinými: Bůh tě sám po
staviž na světlo, sám však co svůj díl si vyvol zapomenutí jiných a ten poslední
koutečekv rodině Boží na světě. Tam tě nic nebude rmoutiti, nic znepokojovati,
naopak budeš se diviti, :že ještě trpen jsi v domě Božím. Nebudeš jiným záviděti
jejich učenost, osvícenost, jejich větší pokroky, jejich hrdinské cnosti, jejich podivu
hodné působení na vinici Páně — ačkoliv se ze vší _síly přičiníš jich následo
vati ve všem, předce spokojen budeš s malým pokrokem a i tohoto nehodným se
býti vyznáš. Ponechej jiným ob zvláštní milosti a vyznamenání nebeská, neoby
čejné výjevy a potěšení cítitelná, pak ti menší dary nebeské, menší míra utěšení
Božích neb docela opuštěnost a suchoparnost duše nespůsobí žádné nespokojenosti a
nevrlosti, které jen ze ctižádosti vycházejí a zanevřením i na samého Boha
končí! Bez těchto výborných a obzvláštních milostí, jichž se nehodna ucítíš, nabydeš
milost a dar Boží daleko vzácnější, totiž svatý poklid srdce a vyhneš se
docela nebezpečenství velikému, nepadnouti v pýchu duchovní, a tak si pojistiš spa
sení věčné. Dejž to Bůh i tobě i mě mocí milostí své!

www—vw

A 1 m u ž n a.
(Podává P.. J. Čz.)

]. Jest potřebné a naši povinnosti.
Chceš-li“ dobrým kupcem býti, dej, což beztoho nemůžeš podržeti, a zjednej

tím sobě, což nikdy ztratiti nemůžeš. (SV—Angustín-)

Jilm jest veliký, krásný, vlhký, nemá ale žádného ovoce. Takt i boháč, byt
by sebe více byl povznešen, nesníží-li se k chudým, nemá žádného ovoce v životě
jiném. (Sv. Cesarius.)

Almužna jest jakási perut modlitby; a nedáváš-li almužny, modlitba tvá
vznésti se nemůže vzhůru. (SV-Jan Zlat)

“Kdyby někdo z našich přátel na nějaký vrch vylézti se snažil, chtěje tam
toho, po čem dychtí dosáhnouti, zdaž bychom mu rádi, kdyby možné bylo, ruky ne
podali, by jemu tím přístup na horu ulehčen byl? Nemámeliž' rádi a mile bídným
a nouzi trpícím, ježto právě za své nejlepší přátelé držeti a milovati máme, naší
pomocné ruky podávati, když po potřebné pomoci, kteréž aspoň naším přičiněním
dosáhnouti mohou, dychtí? (Aleš Pařízek)

Kdyby réva žádné podpory neměla, zaniklo by na zemi její ovoce. Tentýž
poměr jest mezi boháčem a chudým. Boháč má časné pozemky, které ho tíží až k
zemi, sotva se může k Bohu povznésti. Potřebuje podpory, kterouž mu jest chudý.
Dávaje almužnu, uchopuje se ho a povznáší se jím k Bohu. (A. Kotte.)
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„Chudých jest velmi mnoho, každému nemohu pomoci.“ Ač rolník neví,
zdaž každé zrnko vyjde, přece přemnoho zrnek seje. Tak i ty nedej se tím odstra
šiti, že chudých mnoho; uděluj alespoň někomu dle možnosti. — „Mnozí chudí ne
zasluhují naší útrpnosti, promrhavajíce darovanou almužnu“ Nerozumné by bylo,
kdyby někdo zrno držel za ztracené, že shnije: taktéž jest i pošetilé se domnívati,
že u Boha jest almužna ztracena, které nehodným udělíme. — „Mam sam dosti
dětí, 0 které musím pečovati a se starati.“ Jako uvěznění, mohouce se penězi vy
koupiti, pošetile jednají, litují—li peněz, kterých dětem zanechati hodlají; takt i bo
hatí, zanechají—li bohatství raději dědicům, než by almužnou od hříchů se osvobodili.

(A. Kotte.)

Nathanael, muž to dobrosrdečný a upřímný, seděl pod svým stromem íi
kovým, po němž se nahoru pněla réva, která, svým luponím ve spolku s listím tiku
hustý dělala stín. Požívaje íiku a plodu révního přemýšlel pohodlně o hojnosti a
bezpečí, jež se značila stromem a révou. Vesele oslovil svůj stinný stan, řka: '„Čím
se ti odměním, štědrý, hostinný ty fiku, za přesladké ovoce, jehož mi co rok tak
hojně udílíš? A co mám ušlechtilá ty révo, čím bych rozkošné tvé dary mohl
oplatit? Mé nepatrné úsilí, vas okopat, pomrvit, očistit a ošetřit, to mi splacíte
přebohatými podary; anobrž i kdybyste mi žádného dokonce neskytly ovoce, kdy
byste mi pouze svěžosti svého plného, blahovonného stínu dopřaly, bylo by za to
už víc než dosti učiněno, a ja bych zůstal vaším dlužníkem. To množství vašich
dobrodiní dělá ze mne nevděěníkal“

. K tomu odpověděl íik u zbožném šumaní nad temenem Nathanaelovým;
„Ne nam než svému a našemu Bohu vzdej čest a dík za naše daryl“

A réva zašepotala posvatně nade hlavou Nathanaele: „Ne mně, ale na
městku Božímu prokaž skutečný dík! Ohledni se vůkol sebe!“ —

Nathanael se ohlédl. V tom předstoupila předeň Chudoba, a ratolesti tiku
i révy ukazovaly na ni. A Nathanael rozdělil se s ní 0 vše ovoce, ba i o svůj
plášt, blah jsa a spokojen; zelena pak jeho střecha nesla ovoce dvojnásob.

Nebo, dva-li se sytí chlebem jedním v lásce, zveličí ho Pan 'dvojnasob.
(Klem. montana.)

Venku na poli nikde nic není,
Všecko sníh kryje, zem i osení;
V tom z vaší stodoly nam cepy zazněly
A my k vám pospolu všickni přiletěli.
Z mlatu Vám leckteré zrníčko vyletí,
Nechte ho — přejte ho bídnému ptačeti.

A mlatci mlátili dupy dup do toho,
“Do pytlů obilí nasypali mnoho;

A pak z obilíčka
Napekli chlebíěka.

Zrníěko leckteré na dvůr vyskočila,
Tarn ale věru dlouho si uepobylo,
Ptačata vesele okolo skákala,
A zrnko každiěké chutě sezobala. (v. štulco
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il. Prospívá.
1. č a s n ě.

Pust chleb svůj mimo tekoucí: nebo po mnohých časíoh jej najdeš.
(Kaz. 11, 1.)

Jako obilí plod čili ovoce vydává tomu, kdož je rozsívá: právě tak chleb,
chudině podaný, nese užitek tomu, kdo ho podá. (SV-Basilejn)

Jako chleby, které Kristus požehnal a rozdal, pět tisíc lidí se nasytilo a
ještě sedm košů drobtů zbylo: tak rozhojňuje i Bůh jmění toho, kdo chudým ho udílí.

(A Kotte.)

Kdo almužnu dává, osivá si pole, na kterém mu každé zrno přinese ovoce
hojného. (Hořím!-)

Co Bohu dáme, není ztraceno. Čím více vlhkosti nebe od země dostává,
tím častěji je dešt, jenž ji svlažuje'. Pakli dobrá zem semeno, kterého dostává.,
steronásobně nahražuje, zdali nebude Tvůrce štědrejší, nežli jeho stvoření?

(Knautheimer.)
Almužna jest pokladnice pro největší bídu a nedostatek, která ho zajisté

neopustí! Unat jest zrno, jež v zemi vhozeno ve velký stinný strom vzroste &ne
pomíjející ovoce přináší. Onat jest klíč v rukou bohatého, kterým si sám otevříti
nemůže, nýbrž chudého na pomoc vzíti musí. (Silberh)
' "Vendelín jel se svými syny na pole. Rozsívali. Při práci pravil starší syn:

„Vždycky se divím, proč ta ubohá zrnka tak bídně zahynouti musí.“
„Ale,“ zvolal mladší, „když jsme přišli z jara na pole s tebou, milý otče,

a. spatřili zelenou louku, radovali jsme se. Zelená louka ale povstala, jakž jsi nám
tehdáž pravil, z těch zrnek, nad nimiž jsme. na podzim hořekovali. I chodívali
jsme se dívat na osení. A ejhle, ono rostlo vždy výše, vymetalo klásky, květlo a
nabylo nových zrnek. Pamatuji se, jako by to bylo dnes, jak jsme jeden klas utrhli
a zrníčka počítali. Bylo jich mnoho, velmi mnoho, tak že jedno zrnko, které se
zahozeno býti zdálo, velmi užitečným se stalo. “

Otec Vendelín, když byl řečí svých synků uslyšel, pravil, nábožně k nebi
pohledna: „Máte dobře milé dítky! Div to jest, který tvoří každoročně náš Otec
nebeský. Než povím vám o jiném zrnu, kterého rozsívati máme, aby nám stoná
sobného užitku přineslo. Zrno to jest — almužna. I ona musí, jako bývá zrno
do země takořka pohozeno, v skrytu se udělovati. Zrno, zůstane-li na vrchu, zahyne;
tak i almužna. veřejně jiným na odiv udílená, dochází již zde na zemi odplaty.
Když ji ale ve skrytu a s radostí udělujeme, puči a roste, až konečně se dotýká
samého nebe, je proniká a od Otce nebeského tisícerý užitek přináší těm, kteří
ji udělují. (Jan Černohouz.)

Bylo _tona jaře, když Ivan se svými dítky utěšeně rostoucí osení navštívil.
Šli okolo pšenice. Hustě a krásně stálo osení a třpytící se listí třepetalo se větrem,
nebot pole bylo úrodné a splácelo semeno více než desateronásobně. Pán toho pole
vyslal děveěky, které kolkolem stály a ostrým srpem pšenici přižínaly a ožaté listí
ve velkou hromadu shromažďovaly.

, „Ach!“ zvolali chlapci, „takto bude osení bezlisté, zcela holé a nepřinese
žádného užitku. Věčná škoda jestit, tak krásnou pšenici zkaziti.“

„Nikoliv, milé dítky,“ pravil otec, „co vy za zkázu a pohromu držíte, jest
poli ku blahu a úrodě. Zahynouti by musela pšenice, kdyby takto pořád rostla.
Pakli se jí ale škodná bujnost odejme, vzroste v silné stéblo, takže velebně v nové
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síle k nebi svého vrcholku pozdvihne a hojné úrody přinese. A takt jest i smy
slník, milí synové, zpozdilý, jemuž jest malých dárků a skrovné almužny líto, aby
snad na časném statku svém škody neutrpěl. Nebot vskutku zisk jest, co se ne
rozumnému škodou býti zdá. Kdo s tím, co mu přebývá, milerád chudým pomáhá.
a opuštěné těší, toho jmění se podivuhodné množí; nebo co jeho štědrá ruka po
třebnému dá, nahražuje tisíckráte onen Otec náš, jenž praví: Blahoslaveni milosrdní,
nebot oni milosrdenství dojdou. Dávejte a. bude vám dáno, míru dobrou a natla
čenou a natřesenou a osutou dají v lůnu vaše; tou zajisté měrou, kterouž měřiti
budete, bude vám zase odměřeno. (Luk. 6, 38.) (Fr- Schwibld

Jistý poutník, ubíraje se cestou k Božímu hrobu do sv. země, přišel do klá
štera, v kterémž nebylo viděti, leč Boží požehnání. I přijalit ho tu srdečně a po
hostili, vyčastovali ho bratrský.

Drahný čas na to, vraceje se od Božího hrobu k domovu, přišel poutník
opět do řečeného kláštera. Tehdáž ale s tíží toliko popřáli jsou mu tu noclehu;
nad to mu pak nový opat, skoupý to a nelidský muž, běduje ustavičně na zlé časy
a na velikou chudobu kláštera, zhořčoval každé sousto, kteréž se mu bylo podalo.

„Jak se mi zdá,“ vece poutník k bědujícímu opatovi, „máte pravdu, stěžu
jete-li sobě, že se všechno požehnání Boží od vašeho kláštera cele odvrátilo. Víte-li
pak ale, čím se to děje? — Vyt jste zapudil dva bratry z kláštera; povolejte je
dnoho nazpět, druhý pak přijde sám.“

„Jací medle to bratříP“ otázal se opat; „jat se nepamatuji, že bych které
byl vyhnal. Jmenuj mi je!“

I vece poutník: „Jeden z bratří těchto jest slovo Páně: Dávejte! — druhý
pak jest přípověd Boží: Budet vám dánol“ (Blahověstd

.Pták. Koníčku! hled, co toho v žlabě máš;
Nu snad mi také z toho něco dáš?

Zrníčko jedno, dvě snad přec mi dáš,
A pak se sám do syta našupáš.

Koníček. Vem, smělý ptáku, vem si, jen si vem,
I ty i já, mít dost oba budem.

I jedli spolu; že koníček přál,
I sám i pták se hezky našupal.
Když ale parné leto přišlo k nim,
Tu hrozné hejno much přilítlo s ním.
Než na sta jich zobáčkem ptáček pochytal,
A tu koníček muk ani bolesti nepoznal. (V. Štulcu)

2. v ě č n ě. _

Jako na ourok půjčuje Hospodinu, kdož se smilovává nad chudým: a on
za dobrodiní jeho odplatí jemu. _ (Přísl. 19, 17.)

Almužna muže jest jako pečet u něho, a milosti člověka jako zřetelnice
ostříhá. _ (Sir. 17, 18.)

Co jsou chudí, jimž udílíme, jinšího než nosičové naši, v nichž 3 jimiž
putujeme do nebe. Dávej —, svému nosiči dáváš; noset k nebi, čeho udělíš. Kte
rak, pravíš. nese do nebe, an vidím, že toho požívaje ztráví? Právě ne-održením,
nobrž užitím donáší. (Sv. Angustin.)
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Chudí jsou úrodné pole, jež dávajícím v brzku přináší ovoce. — Chudý
“jest cesta k nebi, kterouž se přichází k Otci. Počni tedy udíteti, nechcešli blouditi.

(Sv. Augustin)
Jako zrno, uvrhne-li je rolník v půdu úrodu vydá a užitek přinese: takt

i almužna, vrhneš- li ji v lůno bližního, vydá ti úrodu tisícerou pro věčnost.
(Sv. Basilej.)

Co zde rozdáváš, tam požádáš nazpět; jest to půjčka, dluh, na nějž upsání
pro tebe učinil Bůh, řka: Kdo se smilovává nad nuzným, na úroky Bohu dává.

(Sv. Jan Zlat.)

Kdo nevíš, že to hlavně sůl jest, jež pokrmy naše činí chutuými a zdraví
našemu prospěšnými? Něco podobného činí almužna vzhledem vezdejších statků
našich; tudíž se také zove solí jmění a bohatství. (ant- Černohouw

Jeden starý zahradník byl k chudým velmi dobročinný, a mnohý krejcar,
za který si mohl hezký oděv, pěkně nářadí koupiti, aneb se povyraziti, rozdal nuz
ným, kteří ho o almužnu prosili. Při tom říkal: „Aj, musím si opět jablko přes
plot hoditi.“

Jednou otázán, proč by tato slova říkal, vypravoval takto: „Jednou jsem
zavolal děti do zahrady a dovolil jim, aby se ovoce, které pod stromy leželo, tolik
najedli, kolik by chtěly. Spolu jsem jim zapověděl, aby ničehož do kapes nestrkaly
a sebou nevzaly. Několik chlapců byli lstivi a hodili několik nejkrásnějších jablek
přes plot, aby si je napotom venku sesbírali. Tito chlapci jednali ovšem špatně a
proto nesměli také více do zahrady. Než jako včela i z jedovatých bylin med
ssaje, byl jsem i já tímto zlým činem poučen. I s námi, pomyslil jsem si, je to
tak na světě, jako s těmito dětmi v _zahradě. Můžeme totiž těchto pozemských
statků použíti, nemůžeme ale ničeho sebou vzíti. Co ale chudým rozdáme, házíme
takořka přes plot a nalezneme to zajisté za plotem — na věčnosti.

(Prediger und Katechet)
Vypravuje se, že na prosbu sv. Jana Almužníka, patriarchy Alexandrinského,

jistý bohatý muž, jmenem Troilus, rozdělil třicet liber stříbra mezi chudé; však
ale brzy toho litoval tak velice, že se z toho roznemohl. I navštívil ho Jan, chtěje
ho zhojiti. Nemínil jsem, vece, takové břímě uvaliti na tebe, toliko mi o to šlo,
aby jsi mně zapůjčil pro chudé tuto sumu, kterouž tobě chci s vděčností odeslati,
s tou však výminkou, abys mne písemně ujistil, že tu odměnu nebeskou, kterouž
jsi zasloužil almužnou svou, mně odkazuješ a právně přičítáš. I neváhal Troilus
vyplniti výmínku'tuto. Však té noci vidí ve snách skvostný a nádherný dům a
na bráně jeho nápis: Tot dům, kdež Troilus jednou bude přebývati. Jedva však
že nápis ten přečetl, objevil se muž ctihodného pohledu, jenž rozkázal průvodčím
svýmsmazati nápis tento a místo jeho postaviti jiný toho obsahu: Tot dům, kte
rého vydobyl sobě biskup Jan za třicet liber stříbra. Uděšen a celý polekán ne—
mohl se Troilus ani rána dočkati. Záhy spěchal k patriarchovi a vypravoval mu,
co se stalo. 1 přinesl mu nazpátek onu sumu a od té chvíle byl zhojen od lakom—
ství svého, jakž potom dosti v životě svém dokázal. (1 Veith.)

Nebot: a) chrání nás od hříchu.
Jako olej tělo sílí: tak sílí i almužna duši, dělát ji takořka kluzkou, že

snadno ďáblu a hříchu uprchnouti může. (A- Kotte-)
b)ničívšedníhříchy. _
Oheň plápolající uhašuje voda, a almužna shlazuje hříchy.

(Sii-ah 3, se.)
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Almužna jest takořka druhá koupel duše, aby, jestliže kdo po křtu z líd
ské křehkosti poklesl, mohl opět almužnami očištěn "býti, jakož praví Pán: Dá
vejte almužnu, a aj! všecky věci jsou vám čistý. (sv-AmbrožJ

Jako voda se svou opáční mocí oheň zhasívá, zamezuje a ničí: podobně
ničí i almužna hnusné hříchy pokálené duše a uděluje jí nové čistoty.

(Fr. Hnnolt.)
Voda — oheň uhašuje,

' almužna zas — hřích zhlazuje. (1 Kunem-)
c) osvobozuje nás od pekla.
Jako Lot pro svou pohostinnost k neznámým té milosti dosáhl, že ohni so

domskému ušel: tak nás osvobozuje i almužna od ohně pekelného. (A- Kott“!!-)
Almužna jest lékem hříchu; nebot almužna od smrti vysvobozuje, aniž do

pouští vjíti do temností. (SV-Augustin-)
d) vydobývá lásky Boží.
Jak si u krále milost získáš, získav si miláčky: tak ti jí Bůh udělí, bra

try—li oblažuješ. (G- Herder-)
e) vydobývá nebe.
Nebe jest bursa a obchodnický dům; dávej chleba, abys ráje si vydobyl;

dávej malé, abys mnoho dostal; dávej pomijitelné, abys nehynoucí vyzískal.
(Sv. Jan Zlat.)

Almužna jest veliká umělkyně, která hotoví příbytky nebeské. Boha jsouc
přítelkyně, vzdy mu jest na blízku a snad dar jakékoli milosti obdrží.

(Sv. Jan Zlat.)
Má-li umění do sebe tu vlastnost, dojíti nějakého prospěchu: patinot za

jisté, že jest almužna uměním, a to všelikých umění nejlepším. Nezhotovujet nám
obuví, aniž sešívá roucha, aniž staví chatrné domy tyto: avšak skytá věčný život,
vytrhuje z rukou smrti, oslavuje nás v obojím životě, chystá příbytky v nebi a
věčně připravuje stánky. (Sv. Jan Zlat.)

Byl jistý zámožný ale nemilosrdný člověk, který měl mnoho polností a
dobře jich obdělával, hluboko oral, často hnojil, husto zasíval a při tom hojnost
dobytka držel. Při každoročním však porovnání příjmů svých s vydáním spozoro
val, že se celý polní výtěžek v domě mine, ano že nezřídka mimo výdělku má pro
dělek. Obilí se mu často na poli zkazilo, dobytek mu hynul a polnosti a luka též
mu nedávaly tolik užitku, jak sobě přával.

Jemu na blízku přebýval v malém domečku poustevník, jehož celé bohat
ství záleželo v malém kousku pole a jediné kravičce, pro níž sám trávu po kop
cích, v dolinách a po bařinách shledávati musel, nemaje ani na krok louky. A přec
dostal tento chudinec v čas žní s pole svého tolik, že nejen sám na celý rok obi
lím dostatečně zaopatřen byl, nýbrž i rolníkům z blízké osady, zvlášť chudším,
zrno k setí propůjčoval.

Jednou přišel onen boháč k—poustevníkovi, řka: „Pozoruji už po mnohá
léta hospodářství tvé a divím se, kterakty, maje tak málo polí, co rok zámožněj
ším se stáváš, že ti možno i jiným v nouzi jejich pomoci. Pověz mi medle, jak
mám obdělávati role své, aby mně každý kousek tolik užitku přinášel, jako při—
náší tobě ?“ —

Poustevník znaje povahu boháčovu odpověděl: „Milý příteli! Víte, že bez
Božího požehnání marné lidské namáhání. Ale já vám poradím. Chcete-li, by vám
Bůh žehnal, postavte kolem rolí svých stříbrný plot.“
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_ „Jaká to rada ?“ odvětil boháč, „k tomu mě nestačuje jmění, a pak ne
jsem tak zpozdilý jak onen turek, kterýž chtěje míti železný parkán jehly zasíval.“

„Vy mně nerozumíte,“ pravil poustevník. „Proměňte několik tolarů za mě
dáky a. přijďte zítra s nimi ke mně; já vás poučím, jak se stříbrný plot zakládá“

Boháč dle rady samotáře učinil a přijda k němu na druhý den spatřil ně
kolik set nuzných lidí, jenž kolem jeho pole co nějaký plot stáli; a mezi tyto musel
dle rady samotáře mědáky vlídně a přívětivě rozděliti. Tu počali všickni volati:
„Zaplat Pán Bůh, Bůh vám to žehnej na polích vašich!“ —

„Hlel“ pravil samotář, „tot můj stříbrný plot. Ten s nebe svolává a na
polích udržuje požehnání Boží.“

Tímto jednáním byl boháč velice pohnut; a nejprv se vyplnila přípověd
samotáře na boháčovu nejúrodnějším poli — na jeho srdci. Z této holé skály se
vyprýštil pramen, a hojné slzy kajicnosti a křesťanské lásky zrosily tváře jeho.
Ale i na polích a lukách jevilo se od té doby hojné požehnání Boží, tak že mu
možné bylo, stříbrný plot vždy hustěji kolem něho stavěti. On se stal štědrým a
dobročinným, v každém chudém domníval se viděti samého Ježíše a tím stavěl
lásku Boží co nějakou stříbrnou zed kolem srdce svého, tak že ho andělé Boží, když
sám kosou smrti požat byl, pod ochranu nebe nesli a do věčných radostí uvedli.

Toto krásné podobenství tě, milý čtenáři, učí, že almužna, již z lásky ku
Kristu chudým s radostí udělujeme, zdrojem Božího požehnání se stává. Proto o
ní psal sv. Jan Zlatoústý: „Považuj každý almužnu ne za vydání, nýbrž za příjem,"
ne za ztrátu, nýbrž za výdělek; nebo když jí udělíš, obdržíš od Boha více, než cos
vydal.“ —- Mimo to sluší povážiti, že almužna z lásky ku Kristu chudým udělená
ne tak časný jako „více věčný, duchovní užitek v hojnosti přináší. Pročež i sv. otec
Ambrož praví: „Máme mnoho prostředků, jimiž se z hříchů vykoupiti můžeme.
Máš peníze? Vykup se z hříchu. Bůh sice není prodejný; nebo hříchy svými byl
jsi prodán. Vykup se tedy dobrými skutky, vykup se penězi.“ — Ty uděluješ chleba,
volá tu zase zmíněný už Zlatoústec, bys zachoval život časný, a obdržuješ za to
život věčný; uděluješ oděvu, bys zakryl tělo smrtelné, a' obdržuješ drahé roucho
nesmrteln0sti; připouštíš pocestným příbytek chatrný, a obdržuješ za to celé krá
lovství nebes; uděluješ věcí pomijitelných a dostáváš věčných.

Milý čtenáři! bud 'pamětliv, že ne ten, kdo pozemské statky má, v pravdě
bohatým sluje; nýbrž toliko ten, v jehož srdci přebývá křesťanská, účinlivá láska.

(Hlas.)

Vypravuje se v životě sv. Jana Almužníka o jistém Petru celníku, že byl
u vytržení vzat a na soud Boží postaven. A uzřev, že andělé všecky“ skutky jeho
dobré i zlé váží, a že váha zlých skutků příliš daleko převážila.váhu dobrých skutků,
na které ničeho nenalezl, leč kus chleba, který byl jedenkráte žebráku nevrle hodil,
všecken se ouzkostí chvěl a děsil. I řekli mu andělé: Jdi, bídníče, a čin v životě
svém tak mnoho dobrého, jak mnoho budeš moci, abys tak napravil svůj ohavný
život, a nebyl odsouzen k strasti pekelné. A když Petr po tomto vidění sám k
sobě přišel, zavázal se slibem, milošrdenství činiti každému, a co slíbil, věrně až
do smrti plnil. (Výbor Macána)

Ill. Vlastnosti almužny.
a)udílejjirádahned. ,

Proč se vychloubáš, boháči, naproti chudému? Pokryt všecek zlatem a

\
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drahocenné roucho za sebou po zemi vleka, domáháš se větší cti, žes v dávání al
mužny překonal chudého? — I řeky z břehů svých vystupují, mají-lí příliš 'mnoho
vody; a vždy předce příjemnější jest nápitek z potoku. I mest se pění, kysá—li;
co však překypí, nepovažuje rolník za škodu. Ne to, čím z“ nadbytku pohrdneš,
než čím z lásky přispěješ, má cenu a váhu. (SV- Ambrož

Seje-lí rolník semeno do země a ztrácí-li ho zdánlivě, nermoutí se nepova
žuje to za ztrátu, nýbrž za prospěch a za zisk. Ty ale, jenž pole mnohem vzne
šenější a úrodnější zasíváš a Kristu peníze—půjčuješ, zdráháš se, jsi lenivý a vy
mlouváš se chudobou. (SV-Jan Zlat)

Kdyby poraněný k lékaři přišel, měl by mu snad novou ránu učiniti? A
ten, jenž útěchu a. pomoc potřebuje, měl by zarmoucen býti? Tím by se zdvojná
sobnilo jeho neštěstí. A přece přemnozí hrubě na chudé se osopují a jim dělají
předhůzky. (A. Kone.)

Almužna bez lásky jest růže, která sirkovinou své barvy a krásy pozbyla.
Onat jest písková mouka, přesolené nechutné jídlo. Kdo s nevrlostí a s hubová—
ním almužnu udílí, podobá se krávě, která mléko dává, napotom však kopnutím
ho zpět rozlévá. (M 0111Scriver)

b) udílej jí hojně.
Toto pak pravím: Kdo skoupě rozsívá, skoupě i žíti bude: a kdož rozsívá

v požehnání, z požehnáníi žíti bude. (2. Kor. 9, G.) _
S velikou ochotností almužny udíleti se snažme a dokud čas mámo, hojnou

setbu opatříme, abychom též žali bohatě. (Sv. Jan Zlat.)
c) udílej jí s čistým srdcem.

Nepostačí, abys símě zasel, i nebo musí přispívati. Tak i tvou almužnu, má-li
ti prospěti, musí nebe zúrodňovati. Musíš jí v posvěcující milosti Boží udíleti.

A. 0 e.)
Símě má ku zdaru i deště zapotřebí. I almužna jest Símě, kteréž na věč

nosti ovoce přinese; má-li se zdařiti, musí se deštěm modlitby zalívallži.Ktt. 0 e.

Sv. Arsenius viděl ve snu muže. Stált u jezera, nabíral vo(du & lil) ji do
velké nádoby. Než nádoba byla “porouchaná, rozpukaná a všecka voda po stranách
i na dně tekla a vše namáhání muže, aby nádobu naplnil, bylo marné.

Tomuto muži podobá se člověk, jenž spolehaje se na své dobré skutky ne
hledí, aby se všech hříchů a chyb varoval & polepšil, a. jemuž to dobré co činí,
neprospívá. Bylot by to marné počínání, ano opovážlivost, kdyby někdo ku př.
dříve chudým hodně almužny udělil, poněvdadž dle slov sv. písma almužna hříchy
shlazuje, a touto udělenou almužnou takořka úpis dostal, aby napotom tím více
mohl hřešiti. ' (Repertorium.)

d) udílej jí moudře.
Při hospodář_ství záleží mnoho na tom, abys si vydání a příjmy a vůbec

celé. hospodářství dobře zařídil. Takt i s almužnou, kdež s moudrosti a obezřelostí
s málem více prospěti můžeš, než pakli takto rozdáváš. (A- KWie-)

Jako dle přirozeného zákona šťávy v celém těle člověka se rozšiřují, aby
každý úd potřebného dostal: tak se má dle svobodného zákona sv. evandělia pozem—
ský statek tak rozděliti, aby žádný úd Božské rodiny nedostatku neměl.

(A. Kotte.)
e) udílej jí skrytě.
Almužna jest jako semeno; semeno musí v zemi ukryto býti, a almužnu

musí se v skrytě udělovati. (Ev. Bonaventura.)



—225—

Udělujme almužnu v skrytě, ješto se Bohu více líbí, než kterou před lidmi
konáme. Podobát se řekám. Teče-li voda pod zemí, přináší moři vodu čistou, čer
stvou; teče-li ale po polích & zemich, bývá blátem & bahnem znečištěna. Každýt
tam neřád hodí. (A- Kottth)

Lidé, kteří veřejně své skutky vykonávají, aby jich jiní viděli, bytují tako
řka v šírém poli. Lidé ale, jenž při svých skutcích obezřele marné chvály a sa
molibosti se varují, bytují takořka jako vznešení v pevném hradu a paláci. Stráž
před tímto palácem opatruje jich a přináší jim čest. (Ff- Weningerd

Mariánka šla jedno jarního rána s otcem a matkou svou do polí a cestou
tázala se: Proč medle jest ňalka lidem tak nad míru milá? Tolik písní vychvaluje
ji a jak mile rozvije se, každý hledá ji a plesá, že nalezl íialku. Tak mluvila Ma
riánka k matce své.

Hled, odpověděla máteř, onat jest první dárek spanilého jara po studené
zimě. Člověk raduje se dobrému a krásnému nejhojněji, když bez toho dlouhý čas
býti musel.

A přijímá ji s nejvroucnějším díkem, řekl otec, proto že jaro kvítko to tak
časně a rychle přináší. Kdo čestně dobré koná, dává na jevo, že to rád činí 3.
rozmáhá vděčnost. A vděčnost posvěcuje radost.

Nenazývá-li se fialka, tázala se Mariánka dále, také kvítkem mírnosti a
pokory? —

Toho jmena zasluhuje zajisté, vece matka, nebot roste v skrytě v křovíčku
nízkém a přece květe a vydává vůni tak líbeznou, jako jiná mezi nejkrásnějšími
květinami.

A vážíme si ji a hledáváme ji rovně pečlivě a radujeme se jí, když ji na—
lezneme, doložil otec.

Totě krásné, že příroda toto mírné a pokorné kvítko tak ranně nám podává.
Chcet skrze to, odpověděla matka s líbezným usmíváním, dětem na jevo

dáti, že krása a dobrota všeho v nich ranně kvésti má, aby někdy radostného vy
daly ovoce.

A tím, řekl otec, že jaro svůj první krásný dárek mírně podává, dává nám
očekávati, že nám ještě něco velikého a' vznešeného přinese. Neb jenom, kde bydlí
mírnost & pokora, daří se ušlechtilost a vznešenost.

Nyní našla Márinka v trní rozkvetlou ňalku. — Ale veliká kapka rosy
blýštila se v kalíšku outlého kvítečka a skloňovala je tíží svou k zemi.

Tu stála dívčinka a patřila na obtížený kvítek. Ta plná kapka umoří jej
a skloní k zemi.

Nikoliv dítě mé, odpověděla matka, jasná kapka blyští se v kalíšku krás
ném jako perla. Brzyt ji slunce zahřeje a vytáhne a pak pozdvihne se i fialka
ušlechtileji květoucí a vydávajíc vůni líbeznější.

Vždyt pak i trní roste, dí otec, ale neškodít jí; ba chrání té outličké kvě—
tiny před studeným dechnutím větru a chladnou nocí. Nebot jest schovanka ne
beské lásky.

Tu pohleděla Mariánka na tialku, řkouc: Neutrhnut tedy ji dříve, až se od
rosní krůpěje občerství a posilní. ,

Tak sprostnost a láska tak snadno na věci nebeské věří, poněvadž sama
nebeská jest, skončil otec. (Jan Javornický.)

' 15
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Přejasně když slunce svítí,
Stojíš tiše, milé kvítí!
Mírně v prostém obleku,
Tak že mnohý blázínek
Drží se radě bezínek.

Ale jak jen měsíc vzejde,
Hejno hvězd se k němu sejde,
Noční slavík počne tlouct,
Tut, íialko počnouc
Libou vůni vydavat,
Že radost k tobě vstávat.

O přelibý noční kvítku!
Ctím toho, kdo tutéž vidku
Má: že po cti nebaží,
Tajně prospět se snaží.
Když všech oči dobře spí,
On, že dobře činí, ví.

(Květenky.)

f) udílej ji ze svého.
Kdo obětuje obět ze statku člověka chudého, jest jako kdo zabíjísyna před

obličejem otce jeho. (Sir. 34, 24.)

IV. Uděluje ji samému Kristu.
Ruka chudého jest pokladnice Kristova, poněvadž, cožkoli chudý obdržuje,

dostává Kristus. (Sv. Jan Zlat.)

v. Každý. _" udělovati může.
Pan učitel byl se svými dítkami na zahradě, přehlížel včely a odbíral jim

něco medu. Každé dítě mělo svůj vlastní oul a mělo radost nad sladkým medem.
I vešel k nim starý člověk pohořelý s mošnou a holí a prosil snažně za almužnu.
„Složme se dítky“, pravil otec, „Bůh “nam hojně nadělil a tudíž nesmíme býti
skoupi k lidem.“

Každé dítko přineslo krejcárek z pokladničky své, jen Pavel nepřinesl ni
čeho a pravil: „Bude-li míti ten člověk o ten krejcar, co bych mu dal, víc nebo
míň, to mu bude asi jedno, proto si nevystaví pěknčjší dům.“

Otec však řekl: „Bled, Pavlíčku, na těch několika kapkách, které jedna.
včela do buničky snese, nczáleželo by také mnoho. Kdyby však se byla každá. včela
v tvém oulu dle toho řídila, jak ty povídáš, byl by zůstal tvůj oul prázdný. Když
každá. včela do 0qu jen několik kapek přinese, dělá, to dohromady mnoho žejdlíků
a když mnoho lidí po jediném krejcaru udělí, dělá to mnoho zlatých,“ a

Pavel se zastyděl a přinesl svůj krejcar; od té doby pak nebyl nikdy skoupý.
(Kr. Šmid.)
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Učitol venkovský
pečlimb o ííťoláčll) ímé, přeb mnučomúním na mííeďp pamatuje moblitbou a obpornčo
rodním nebeítémn nejmpšííímu Skoldozorci, abp góčlům miloítimč poinúljal ! bobrc'mn
míícd) měcí ípaíitelnbcb naučení, abt) obítáli při zkoussce, kteroU 6 nimi íám gamet-e jebf

non jal íontromé tal i při „meřejné alonííce" na tonci ímčta. 21 pončmabí benně má
malnl') příítup ! nejmtjšííírnn Skoldozorci, ano čaíto Ji bo íám zawolú, abrguje íe rób
přcb Gmatoítánlem obpornčománím. Sema čtenářů „(šlolp“ gnúmbd) i nejnámíydj; těííi

bo totiš blabú nabčje, je i ti íe mííiďni pobobnč za nčljo mohli, abl) íám „nepropabl“
při gtouííce jal íonlromč tal meřejne, ale abl) netli gúílušníy tříšel 6 torunou — an toljo

boben není — aleípoň nčjalt') „pod)roalní; beltet“ obbršel. —- Již mibí přicljóaeti šóčlt)

ímé, malé, melle a ja! bobřc již lráčejí i 6.1:0! už scela molnč ibe, to bube pro nebe.
ského Školdozorce raboít melilú! Geíton íi opalují prmní lelci z počtů, neb bneB mají
ílpííeti letci hrubou.

„*BocbmólenBáU Jcžiš RtiítnGU' „213 na mčlpl“ bíth, ale přibejte pobrnljé i
naííe pogbramení: „Wochwúlcna a pogbramena bubiš be; pčeítúní nejím. ©mótoít oltářní
a nepoíílmrněne' početí nejblaboílamenčjííí *Bannt; ElRatieJ' (Dbpnítlt) 100 bní lašbí)
čtmttel, 300 bní jebnon aa ben; mčííčně plnomocne' obpuítip. *Bíne VI. 1776).

“\ Mnjťcc, dťtkh! uítamičnč na paměti číílici 1 obratte bneG celou ímou mtjíl na
číílici 2, coš anamená „bmč“ ...... bmč jíon ceítp na ímčtě, lteié webou bo měčnoíti
omííem ale bo neíteine mččnoíti, íítaítné neb neíítaítné, blašené neb ítraííné, na nebi
neb m pelle. thré bt) tt) ceítp bplp a lteron bbcljom bo íítaítné mččnoíti přiííli, nčí íám
nebeítt') pan učitel (Elliot. 7, 13): „Wchúzcjtc těínou branou, nebo ííirolú brána a pro
ítrannó ceíta jeít, ltetáž toebc ! gabbnutí a mnoho ieít těd), lteříž mcbágejískrzeni,
jal těínú brána a oUzkú ceíta jeít, lteráš mebe k žiwotu, a málo jeít těd), fteříí ji
naleaajíl 91 proto opatuie ieíítč jebnou: „Snazte íe wchúzeti těínon/branou, nebot
pramím mám, mnozí blebati bubon mjíti a nebubon mocí.“

Zdali pal, bíthj! i rot) mííiďni lráčíte tčínou branou: gapírání ícbe, trpělimo:
íti, polort), poílníínoíti, pobtbóní S tímto ímčtem ? alnebo ínab mnoljíj z más miluje
marnoít, íntpílnoít, níímání toljo ímčta, obmeíelení, íamoláíln a ctišáboít, brboít a nepo
íluíínoít? 2ch to je ona ííirotá brána, lterúž mebe ! aabpnntí, — proto, bítlb! Donem
apčt, holub jeíítč čas jeít,_namratte íe na ceítu onglon, ttetou jíte nělbt) lráčeli, a byli
tal ípolojeni a blaženi. íRcete íami, !bp mám bplo le'pe ololo ítbce, kdhž jíte íe íroěta
maromali a jcbo břííínbcl; neb aípoň nebezpečnbcb rogloííí, když jíte íe mííím, co břííínéljo

jeít, newinnč pobrbali, ba ani ímčta negnali, lbtjj jíte 6 bůmčrnbm očlem poljlišelí f nebi,
t Dtci na mbíoítecb, ! nebes Rrúlomně, a m abošném írbci >Bolja nabe mííeďo milomali,

— anebo lbbž jíte íe bnali ljorempábcm bo rabomúnel a rogloííí ímčtílíjcl), blebčlí íe íobč
a jinbm aalíbiti, ano ínab i tčšfíjcl) břídjů íe bopouíítčli, neumřjíce obcpírati alé šáboíti
a íe přemúljati, neumějíce obolati létání toljo ímčta, ljřííínéljo těla a alébo budja? Stbtjš
jsie ačlolim aaíe 6 iBoljem ímíření me ím. gpomčbi nicméně íc obámali, gbali mám ítn:

tečně obpuíítěno, abali más Bůh soyslhssi, zdali jíon mu milé maííe pobožnoíti, a neu
mobli jíte jiš tal bůměrnč a neminnč t nebeíům poljlišeti ani na to neminnč Seaulátto
to náručí paneníté Matky, ani na to přelaítamé Srdce Krista Ježifse, protože mám fašbí)

poljleb bnl wýčitkou, je mi) jíte MU tu blubolou ránu goíabili, an jíte m írbci ímém
milomalí íwět a marnoít jeho a ímpílnoít a pbcbu a íamoláíln, an citp ímé mííto láíce
Boši lóíce ímpílné jíte měnomali, lajbb tlufot írbcc mííto nebeílémn jenidjomi oběto;
mali jíte . . . .!

1.5"
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Wssak dosii, bítlh, abhch más příliš negarmucomal, neb to nebhlo w úmhílu
me'm; tbhbheh ale i bhl toho aarmoutil, upogorm'm na jeho bhmale' neminné, čiítč milu;
jící írbce, fterěš hříchh mnohhmi poíífmrnil, rabuji íe z toho (abhch ílomh apoíítola
*Báně mlumil), „ne íice še jíte &armouceni, ale že jíte k polepííent' íměmu bhlč aaa
moment.“ 91 mám ihneb proítřebei při ruce, bneíím' lefci; nebo jal již míte 2 gnome:
ná „bmč“ . .. bmč že jíon i ceíth ba nebe: neminnoíti a pofánl'. Blaze, třilrát
blage tomu, Ebo poíub lráči po ceítč neminnoíti úplné, fterou na lřtu ím. obbršel! nezná

íměta a hříchů jeho, neaná nfrutnoít ale šáboítimoíti, neaná hrůgu pofuííenítěla hříííne'ho;
blaze mu, an obcuíe jalo anbčl na těle libíle'm, ba obcománi jeho jiš je to nebeíteh. Rba wssak

si je ročbom, že třeba jen iebinlhm tejfhm hi,-(chem(sloítt' neb lši neb jínal) fBoha uragil,
má toho omííem íErouííeuě litomati a hořce oplafámati att-áut neminnoíti —- neími wssak
zonfati, neni mííe ztraceno, gbhmá mu jeíítě bruhá ceíta bo nebe, ceíta poiáni.

Nuže tebh tuto naítupme obe bneííla, s bůmčrou to 5230ha, je íetrmajíce na ní
jiítč íe k němu boítanente. QI čim mice jíme íi mčbomi, že ob ceíth neminnoíti jíme íe
obrhhlili, tím mčtííi'čiňme poiám', tím bůflabnějíít, tim ítálejíít'. . .

91 toho tafe' ncmhhnutelně gapotřebí, nebo 2 anamená jen brož, 6 fteréšto ím':

máti íe jebna (totiž ceíta neminnoíti) gbhbe jen jebna, totiž, ceíta poláni. Sibhbhchom
měli naběji, že jeíítč jiná nám lhne ceíta bo žimota, mohli bhchotn íe na něco obmášiti;

že mííal jen jebinih proítřebef máme k ípaíení, neímíme pro nic na ímětě problemati, ale
pnoítřebfu toho tai bhchtítoě íe brjeti jaro již jiš me mlnách tonoucí pomocné ruih noha
ímobobitelotvh.

al fteraf íe uchomati na ceítě té bo nebe? 91 lbh činíme prame' poláni? Prawč
potání činiti jeít ble ín). iRehoře: „??ehřeíííti mice a ga přebeíílé hříehh boítičinitid'

Ilči nás tebt) gaíe čiílicí 2, lterou i nebeíth sBán íám má to íífolní čítance ítlnhm pi:
ímem snamenanou: „WarUj íe alého a čiň bobře. " Tolě bmě pramibla „Euchotoáni
íe w iřeíťaníič íprameblnoíti, lteré íe ti wzdy a mííube n) mhílf objemuji.

*Břebm'omííem ble pořáblu jeít: marnj íe glc'ho, a íice i toho nejmenííiho, toho

nejnepatrnějíífho, neb jinaf nebubeš moci brnhe pramiblo garhomatí: čiň bobře. Soho mi
bůfag pobátoá nepatrná náhoba m lomůrce me' učitelíré. *Bamatuje totij na tebe, bítfo,
a íilábaje ti tuto bruhou lelci to počítáni hlebím na ofuo, lbe íi hrají moníífh meíele to
paprícíeh ílunečnich; pojebnou boíti íilná moucha, hrabe íe lešic na gablu a umblěmá, že
mě jí aš líto bhlo, a přiítonpim bltše mibim, je má na jebné nošičee práííeť nepatrnh,

íotma k spozo:owúnť a třepetá íe nbojátfo a pomáhá nogičfama, lříbélfama . . . . a hle,
práííef je íetřen a gas meíele pohrámá 6 brnáfami ímhmi.

Wiš, co jíem íi při tom mhílel? Na tebe jíem mhílel, int i tp G anbělh
nebeílhmi zámobíč m moblitbě a m ílužbč íBoši.21le nefbh i tebe zdržuje malí) práííei,
nepatrná tože, tahá tč t jemi nčjafá marnoít neb íamoláífa neb jiná chhba i tu muííč
oblojiti ale amujile, paf bubeč moci &aíe molně gale'tati k nebi a gámobiti 6 anbělh nebe:
ífhtni na bobre'm.

chi je mi mííal, je jeíítč boíti amušiloíti nemáš k obložení ité nejmenííl' chhbh
a k úplnému ícbc přemáhánt' a zapíráni? Seíítě obflábáš, jeíítč íi honn'ě? *)Ile rei fbh
tebh aačneě? jcbnon to bhti muííl $řebítíráě Eřehfoítlibílou, ílaboít buííemní, neítá:
loít mhíli: znám to mííe, nám, i já muíím 6 tím toííim bojomati, ale nalesl jíem bobrh
proítřebei, iterhj ti gbe pobámám. Se to nepatrnh obrágef, Eten—hjjíem íi nab ítolfem

píacím upemnil. $řcbítamuje ím. mnčebnifa Grpebita (iehoj památní ben je 19. bubna)
pramou nohou ítojt' na trlamci, jenž kťiči cms, cms (jitra, altro), pramou paf rufou
utaguje obhoblane na hobinh ubihajíci, pob nimišto' ítojt' ílomo hodz'e (bne6). Wýznam
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teba obrájfu, bítto, fnabno ubábneě. Krkawec zajiskč žnamenú cbouíoftime' naífe těía jej
miluje poboblí :: nerába se příínčmu pořábfu bcnnímu pobrobuie, moíajíc uítamíčuě: jeíftě
mne ufíetři, íefftč bneé nejačíuej, až jitra, aj jitra íe bo to!)o báme . . .tafome' wssak

myssleni fííapati, pobrbatí e ním a připomínajícc fi, je čae ubíbá moíatí: „nifoíim jítvra,
ale bnee čiň, co činiti máš a co činiti muííě, cbeeě-li bbti ípafen, nebo nemíš, bubeč Ii

m jefftč zítra. "
“Bauman, bítía! čaíteii, ano benně na abrájeť ten a iiftě je je ínáje přemůjeě.

Db rána bo mečem, při mffem jebnání a ftatání poblbei G cbouíoítimbm tělem, potíačui

pobabínoft m fobě a jmujiíe ícbnei ibneb, co a jat jebnatí tmá pominnaít jeft. Rbtjš je
ti najbá ráno rbcbíe mftáti ale líné tělo fi cbce ieíftč bomětí — wčz že je to onen feta:
mec malající: cras, cras,'tt) wssak fc fm. (E;pebitem bíebíc na ubíbající čas malej: ni
toíim ale bnee, ibneb! Kdyz necbtěií totena slouziri při mobíitbě ranní a benuí, jábaiíce

byš je bnes ffetřií, zítra, zítra že je bnbeš na foíenou mabíiti, malej amujiíc; nifotim,
ale bneů již! 9ij bbmáč při práci mábamí), nebbaíb, mgbnf fi mbfííš sítra to beton
čití pamatuj na babinp ubíbající, pamatuj na čas a malej & bnce, bnee to mají

být! Rbbž tě při práci neb i jina! netrpělimoft, ctijáboít, famoíáíla a pobobne' pofuffení
přepabá a již již je mu tbceč pobati w mbffíení že zttra jiftč fe gačneě'přemábati, měj
zo je to moíání anebo trfamce, potíačui bo, nepoílecbní, ate moíei obbobíanč: „ones íij,
bneG! thz paf po celí) ben tatto bubcš fe přemábati bube ti paf ínabno i mcčct mffe:
Iife' pofuífení k lcnosti w mabíitbč mečerní, k netrpěíimofti e bamácími atb. přemábati,a
jistť je ve brjfe'm čaje zwltezčš úplně nab íebou.

$a! teprm pocítíě pramen raboít m ííujbě Bozť, hrami) palci ítbcc, neb ti íme:
bami nebube míce činiti přebbájh) z přebcffíe'bo ziwota bříffnébo, neb činíě pofání, paíánf

prame' a ftáíe', iímšto Bůh uepabrbne aíe miloskiwč přijme a uběíí obpufftční, miíoít a
ípafojenoít to žiwotě, útěcbu m ímrti a bíašenoít mřčnau w nebeíícb.

NwAl—fwmww

Katolický svobodomyslný bratr katolického
sobce.

(Pokračování a dokončení.)

Třetí zásada kat. osvícence velmi učeně vypadá: „My máme všichni jednoho
Boha!“ Kat. osvícenec jest od jakživa rozhodný nepřítel všeliké náboženské hádky;
on chce všemožně zachovati náboženský pokoj ve své vsi neb městečku neb městě.
My jsme, říkává — již dávno žili vedle sebe bez náboženských hádek, bylo nám
vždy jednostejné, co jsme byli: nechceme, aby tento mír byl rušen. Jest ale ovšem
pravda, že mezi vyznáními stává žalostného pokoje božího, který lze pro nic a za
nic zlomiti. Pakli tedy zlomyslně se zamýšlí tento pokoj zrušití, když k. p. na
slavnost Těla Páně“ katolíkům se zapovídá průvod, na hřbitovech se jím kříže vy—
trhují, pakli se, jako před dvěma roky v Nůrnberce nočním průvodem v larvách a
ošklivých škraboškách tupí, tu byl by kat. osvícenec, zcela v právu, kdyby křičel
a bouřil nad porušením náboženského pokoje. Tu ale stává v mnohých městech 3.
místech podivně zvláštní pokoj : katolíci nesmějí jsouce v menšině ani muknouti,
bývají při volbách a jiných záležitostech opomenutí, od měšťanských hodností a dů
stojenství vyloučeni,jejich dítky musí navštěvovati školy protestantské, musí míti knihy
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protestantské, protestantsky se modliti, protestantsky zpívati : ve věcích z cela hatoli
ckých rozhodují protestanté — lehkomyslní advokáti, židé atd. Katolici musí — mlčeti.
Tento mír jest část onoho míru, o němž praví Pán: „Nepřišel jsem přinésti pokoj.“ A
přecjest to tento pichlavý pokoj, jenž katolíky tak hluboce zraňuje, kterého kat. osvíce
nec nechce porušiti — přirozeněz té příčiny, z které jeho bratr, sobec ho nechce zrušiti
z báz ně lidské. Jest tedy zapotřebí, aby kat. šosák přispěl svými zásadami to
muto pokoji ku pomoci. Žádná ale zásada nemohla by tomu pokoji pomocnější
býti jako v ústech katolíka ona: „My máme všickni jednoho Boha.“ Nebot tato
zásada uspokojuje všechny. Náboženství člověk musí míti, aspoň drobet — tot
pravda! Tato zásada ale jest nábožná a hlásá náboženství, hlásá Boha. — Jednota
jest krásná a všem lidem potřebna: tato zásada ale učí jednotě, učí jednomu Bohu.
— A přec neoblíkají lidé tohotéž kabátu; každý jest bohužel drobet podivný a
zláštní a miluje náboženství dle svého způsobu. Tato zásada ponechává ale kaž
dému svobodnou vůli v náboženství: My všickni, budsi žid, turek, peršan, pohan,
řek, huron aneb kvekr, anglikán, mormon, my všichni, necht myslí každý a věří a
ctí co chce, my všickni máme jednoho Boha. — Každého jest povinnost přispívati
k tomu, aby se všickni lidé milovali; hřeší, pak-li se odvážil tuto lásku vypuditi a
odstraniti. Tato zásada ale právě jest k tomu spůsobna, aby se všeobecnému mi

lování neublížilo, nýbrž prospívalo. Neb co je ruší, jest, sužujeli se soused neb
blížní ve svém náboženství. Ti ale, jenž oddáni jsou zásadě: „my všickni máme
jednoho Boha“ jistě nemají chuti ubližovati svému bližnímu v jeho náboženské
přesvědčenosti.

Proto nemá kat. osvícenec větší zlosti, jako že jeho třetí zásada, která tak
dobře smýšlí s Bohem a člověčenstvem a církví katolickou, která, všecky v nábo
ženství spojuje a přec také opět od sebe drží, která nábožná jest a přec pobožnůst
káře nepůsobí, posud se nepřijala mezi 12 článků víry a mohl si oči vykoukati,
zdali ji nenalezne v onom známém syllabu aneb seznamu vět papežských; bohužel
nadarmo, nebot papež jest ještě nazpět a nemá smyslu proto, aby tato zásada zá
kladem všeobecného světového náboženství, ku kterému by mohl každý, aniž by si
uškodil, přistoupiti, se stala aproto na všech sloupích hraničných napsala, ve všech
školách se přednášela, ve všech srdcích vštípena byla: „My všickni máme jed
noho Boha“.

S touto třetí zásadou kat. osvícence nezdá se to býti z cela v pořádku:
není ryzí zlato, zač je má náš osvícenec. Jest ovšem stará a pravdivá: „my
všickni máme jednoho Bohal“ ale proto není jedno, býti křesťanem, neb židem, neb
turkem, neb mormonem, aneb huronem aneb vším dohromady; nebot mnoho, co
vyznává křestan, upírá žid; co křestanu ctihodné a svaté jest,-nenávidí žid, tupí
turek; čemu hottentot se kJaní, mají jiní za bláznovství a modlářství; co tento
chválí, tomu se druhý vysmívá; co katolíku jest nejsvětější, to platí protestantu
dle heidelbergského katechismu za ohavnost a modlářství. A zcela přirozeně:
učení, která si naprosto odpírají, nemohou v témž čase'býti pravdivá. Nábo
ženství si ale odporují: křestan praví: „Mesiáš už přišel,“ a žid praví: „ne! on
teprv přijde.“ Proto nejsou náboženství všechna pravdivá: jedno jest pravé, druhé
falešné, nepravé. Pravda a blud, pravda a lež nejsou jedno. Byt i jednoho Boha
bylo, není přec jedno, co kdo jest, zdali křestan, neb žid, neb hottentot.

Ano, osvícenče! dej pozor! Přisvědčiti musíš, že si náboženství odporné
věci o tom jednom Bohu, kterého všickni máme, vypravují. Není ale jedno, tomuto
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jednomu Bohu odpory přičítati. On také drží na čest a dobré jmeno. Přisuzovati
mu odpory, bud si v bytosti bud si v životě neb vůli, myšlení a mluvení — jest:
útok činiti na jeho čest a dobré jmeno—jest: ho urážeti. Neb kdo si k. p. v řeči
odpírá, činí to zúmyslně aneb bezúmyslně: činí-li to úmyslně, lže; činíli to neúmyslně
bloudí; — kdo k. p. dnes to a zítra opak toho, jest nestálý, vrtkavý, nepevný; —
pán, který chce býti obsluhován dnes tak zítra jinak, jest mrzout. Takové ale jmeno
nechce si Bůh mezi lidmi udělati, nebot nelíbí se mu blouditi ani lháti ani sobě,
jako mnozí professoři odporovati, aniž ráěí býti posluhován dnes tak zítra jinak;
nemá v obyčeji, jako mnozí páni, své služebníky týratí aniž si oblibuje každý rok,
jako ve sněmu, jiné zákony vydávati: není kam vítr tam plášt, není ve své pře
svědčenosti vrtkavý — nikoliv, ten „praotec dnů“ miluje vážnost a co poroučí,
jest přísné.

Bylo by tedy podkopávati dobré jmeno Boží, kdyby se o něm mluvilo, že
si již někdy odporoval, tedy někdy bloudil aneb pravdu nebral na dobrou váhu; že
byl již někdy ve zlém rozmaru, že chtěl býti od jednoho tak a druhého jinak ob
sloužen, od židů židovsky, od turků turecky, od zedníků zednicky. — Byt i jednoho
tedy Boha bylo, není přec jedno, ku kterému se náboženství člověk hlásí; člověk
má onoho se držeti, které přináší pravdu o Bohu a Bohu na cti neutrhá.

Katolický osvícenče! ještě něco ti musím namítati na tvé třetí zásadě.
Dejme tomu, že máš služebníka, kterého platíš, mu pak jsi pánem a máš právo
svému sluhovi poroučeti, jak chceš býti obsluhován. Kdyby ale chtěl soused tvého
sluhu poštívati proti tobě a napískal mu, aby si pohověl a tebe lnechal bručeti a
mumlati, co chceš, aby ti sloužil jen ledabyle a jak mu poradí — jak by ti bylo ?
jak bys skákal zlostí po pokoji?! Tu bys zajisté řekl:, co mi má mluviti soused
do mých záležitostí a poroučeti mému sluhovi, jak mi má sloužiti. Což nejsem v
domě svém pánem? Zdaž nemám sám jediný práva, poručiti služebník co chci?
Podívám se na to, koho vůle jest zákonem služebníka zdali má či mého souseda?
Jaká to drzost? . . . Dobře! zcela dobře máš, holečku, že není to jednostejné, po
roučíšli sám aneb jiný tvému sluhovi! Myslím ale, že co lidem pravé jest, Bohu jest.
spravedlivé. Ten jeden, kterého máme, jest také pánem ve svém domě; nebot
sem ještě neslyšel, že by se byl poroučel a velitelství se zřekl a šel na odpočinutí.
Tedy má také pesud a sice sám právo předpisovati svým služebníkům, jak se mu
má sloužiti a nikdo se nesmí opovážiti mluvit do jeho hospodářství aniž poštívati jeho
služebníky proti pánu a jim namlouvati, jak by starochu sloužili. A tím méně může
to býti Bohu jednostejné, zdali poroučí on aneb jiný vedle něho, an žádný není jeho
soused, ale každý jest jeho služebník, který mu má s domem i dvorem, s čeledí a
zvířaty sloužiti. Co ale učinili ti, jenž tolik náboženství založili? zdaž si neosvojili
právo mluviti do jeho hospodářství a nařizovati služebníkům božím, jak by Bohu
měli sloužiti a jak musí býti Bůh spokojen? Nepopudili mnoho služebníků proti
BOhU, že Bohu nyní slouží jak oni poroučejí a ne tak, jak Bůh chce. Zdaž nevy
dávali své vůle za vůli Boží, a vůli Boží za svou vůli a svými odpory Boha neu
činili před jeho vlastními služebníky směšným a opovrženým? Aneb co jest nábo
ženství jiného než bohoslužba, služba, kterou lidé Bohu dluhují a Bohu činiti musí?
V luteranském náboženství ale 'nepředpisoval Bůh nýbrž Luther, v kalvinském ne
Bůh nýbrž Kalvin, v mohamedánském ne Bůh nýbrž Mohamed, v ruském ne Bůh
nýbrž cár, jak se má Bohu sloužiti. Mluv tedy, chytrý osvícenče, můželi býti Bohu,
kterého máme všickní, jedno, v jakémkoliv náboženství se“mu slouží? Zdaž nebude
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žádati, aby se mu Sloužilo v tom'náboženství, které on založil, dle toho pořádku,
který on předepsal? Ano jest pravda: křesťan, žida hottentot mají všickni jednoho
Boha! ale ještě více jest pravda: oslíkové a volkové mají také tohotéž jednoho
Boha; pan dábel má také s námi tohotéž jednoho Boha. Je ti tedy jedno, mášli
náboženství vola neb osla neb ďábla? To se zajisté rozmyslíš, říci: ano. Tys přec
jen hrdý ještě, abys s volem a oslem a dáblem v přátelství vcházel. Měl jsem
tedy pravdu řka: 3 třetí zásadou osvícenoe kat. také není to v pořádku a člověk
jen se jí blamiruje. .

Čtvrtá zásada kat. osvícence jest s předešlou spřízněná: „Jako byl můj
otec, jsem i já.“ Chce tím říci: můj otec byl katolíkem, proto jsem také katolí
kem, kdyby byl ale byl žid, protestant, řek neb turek neb rozkolník, byl bych též
židem, protestantem, řekem, turkem, rozkolníkem. To tedy pevné: náš osvícenec
jest katolík. Za to ubožátko nemůže;- tohoto karakteru se nemůže, jako před 5
roky pronesl ve Vídni pan ministr Šmerling, zbavitil Člověk ale není všude mile
a dobře viděn a trpěn, jeli katolík a prakatolík. Musí se ukrývati, v pozadí ustu
povati, skoro se styděti, obchody váznou, hosté nejdou, a vše pro to, že je katoli k.
Proto hledí lišák osvícenec své katolictví opatrně zastříti. Co jest ale lepšího, aby'
dokázal, že si ničehož nedělá z kat. náboženství, že je mu skoro líto, že jest v
tak zlých časích katolíkem, než zásada: „Jak byl můj otec, jsem i já; on byl ka
tolík, tedy musím jim i já býti. Není tedy divu, že má kat. osvícenec v celém mě
stečku a okolí jmeno hodného, poctivého, tolerantního muže, jenž žije a nechá žít,
jest katolík, ale tak, že se dá s ním vyjíti. S touto zásadou ale lépe nepochodí jak
s předešlou: neb moudrosti není v ní žádné, ale hlouposti velmi mnoho. Podívejme
se, zdali všude setrvá při své zásadě. Mnohý otec nebyl vždy poctivcem nýbrž
zlodějem, šejdířem, cizoložníkem, křivopřísežníkom, opilcem, nevěrcem a dloulíá
léta bydlel za závorou a zámkem aneb snad se od země vyvýšil na provázku aneb
byl na podívanou lidu ukázán na šibenici. Chci ale věřiti, že byl otec osvícence
poctivcem; jiný však mohl jedenkráte se domnívati, že jím vždy nebyl, že také byl
několikrát pro podvod k soudu povolán, že také lehkomyslně dluhy dělal; že jeho
pohřební řeč se také všem nelíbila, ne že příliš málo chválila, ale že příliš chválila
a neřekla všeho, co by se o něm mohlo říci. V jaké rozpaky by přišel takto náš
kat. osvícenec se svou zásadou: „jako byl můj otec, jsem i já“ !? Kdyby někdo mu
přisvědčil a řekl: jest pravda jako byl otec tvůj, jsi i ty: jeho náboženství jest i
tvé náboženství; on mnoho nedržel na cbráma neděli a katolictví, ty také ne; on
rád jedl a pil, ale nerád se modlil, ty právě tak to činíš; on cizího statku příliš
svědomitě nešetřil, tvoje poetivost také není právě chvalitebna; on byl lakomec, ty
také nedáš ničehož . . . Myslím, že by osvícenec co nejdřívě zapřel svou zásadu
aneb ji zkrátka obrátil: Jak byl můj otec, já nejsem!

_ Ano mnohokrát se již přihodilo, že byl otec rozhodným katolíkem, že rád
chodil do kostela; ba i růžence se často pomodlil, pro Boží Tělo „zelení“
přivezl, oltář u svého domu vystavěl a s průvodem zbožně kráčel, že byl bodrým
mužem, jenž nedá „ublížiti svému náboženství, tak že až posud se před ním sme
knouti může — naproti tomu ale syn jako otec nebyl, nýbrž svobodomyslný, vzdě
laný, osvícený, snad v latinských školách vybroušený, ve všem, jen málo v nábo
ženství zběhlý, neustupný a na duši černý. Dejme tomu, že by to někdo věděl, že
syn od otce se zkazil a byl právě přitom, kdyžby se vystrnadil se svou zásadou:
„Jako byl můj otec, jsem i já!“ — a mu řekl: to nevěřím; já znal dobře tvého
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otce, není pravda, jako tvůj otec byl, ty nejsi! všechna ěest před tvým otcem, on
byl poctivým mužem, tys ale katolický ničema! — nedala by tato domluva ve ve
řejnosti podnět k hádce aneb k zahanbení? myslím, že by to poslední ho neminulo.
Tedy musí snad sám kat. osvícenec přiznati se, že se tato jeho zásada „jako otec
tak i já“ nemůže ve všech pádech míti za svatou. Pravé náboženství ale jest dů
ležitější než všecko jiné, v čemž se kdo domnívá, že není třeba býti jako otec. Mu
sí-li osvícenec sám uznati, že ani v nedůležité věci si netroufá tuto zásadu provésti,
kterak chcev náboženství, to tak předůložité věci, říditi se zásadou: „jako otec tak
i já! Kdyby byl žid, byl bych také žid, kdyby protestant, byl bych také protestant.
On ale byl katolík, tedy nemohu na tom měniti nic — musím tedy také býti ka
tolíkcml“ ——Luther ani Kalvín ani Zvingli si z toho nedělali nic, že odpadli od
svých katolických otců a jinými se stali v náboženství než byli jejich otcové; mělo
by to najednou býti hříchem odpadnouti od Lutra, Kalvina, Zvingliho a státi se ji
ným než byli tito? — Naši staří pradědové byli modláři. Nemohlo by se ale naší
vzdělanosti a osvícenosti opět toto náboženství odporoučeti, ve kterémž se klaněli
lidé kamenu, stromu, zvířeti. Kde by zůstal pokrok? Nyní ale všude jest hanbou,
nepokračovati. Mělo by tedy býti hříchem z úcty k pradědům odříci se osvěty a
státi se modlářem? — Ne! praví kat. osvícenec. Dobře! pak tedy také nemusím
zůstati protestantem neb židem, poněvadžmůj otecjím byl; nepotřebuji také proto
zůstati katolíkem, že otec můj byl katolíkem, nýbrž proto, že býti katolíkem jest
nejlepší náboženství. . . Se čtvrtou zásadou tedy kulháš také, milý osvícenče.

Pátá zásada vyrostla ve vlastní zahrádce našeho osvícenec: „Peklo není
tak horké, jak je dělají kněžil'f Tato zásada vyhlíží takto :, Osvícenec myslí, že
jde právě zlatou prostřední cestou ani tuze ultramontáně ani tuze radikálně, ani
“tuze ani málo katolicky, ne příliš a ne málo věřící, nýbrž právě spravedlivě vmíře
a váze; přitom má ale přec sem tam podezřenía jako tuším podstatné, které jako
hrýzání svědomí vypadá: že by ho totiž naš Pán Bůh mohl přísně vzít na vážky
a říci mu, jako onomu ve Zjevení: „Znám skutky tvé! Ty nejsi ani studený ani
teplý; kéž bys byl studený neb teplý! Tys alo vlažný, proto počnu tě vyvrhovati
z úst svých.“ Osvíceuec také přece pozoruje, že kdo jest k jeho kat. náboženství
a církvi studený, necitelným zůstává, necht to dobře nebo zle s náboženstvím ve
světě stojí, necht se chválí nebo haní. Kat. osvícenec ale stará se ještě, a sice
často, o své kat. náboženství, neli s chválou, přec tím více s hanou; nebot má brzo
to brzo ono církvi k vystavování, nejvýš ale jsou mu ti mladí duchovní protivni,
jenž se nebojí a pevni u víře jsou, jenž vsemeništi řádně vycvičeni nedbají na po
měry světové. Jest mu ale také jasno, že kdo jest v náboženství teplý, proň má
srdce, s ním cítí, s ním věří, doufá, se modlí, trpí, bojuje bez ohledu na to, nazveli
ho osvícenec fanatickým. Osvícenec ale necítí ničehož o té zvláštní temperatuře,
která na každé svátky.církevního roku od východu a jihu z Jerusalema a z Říma
sem přichází a všechny katolíky zahřívá; nebývá dojat ani ovanut oným tajuplným
vánkem, jenž v jistých časech jako teplý jarní vzduch pupence katolické pobožnosti
do ovoce žene: nebot má málo aneb žádný cit více pro svatvečer vánoční, on od
povídá zvonům velkonočním ale jako Faust, kterého čert unáší: „slyším sice posel
ství ale chybí mně víra!“ — on má radost v pondělek velkonoční ale jen nad
červenými vajíčky; on dívá se na průvod na Boží Tělo, ale ne aby se vzdělal, nýbrž
aby ty pobožnůstkáře poznal; on slaví svatodušní svátky, ale ne návštěvou do chrá
mu Páně, nýbrž procházkami po zkvétající přírodě — na lukách -— v lesích —
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aneb zabrousí se do některé zahrady a tam slaví upivaa nzenek svátky svatodušní.
On tedy též není teplý — jest vlažný & patří k těm, které chce Bůh vyvrhnouti.

Plyvátko ale, aneb abych užil slova Albanova, koryto, kam Bůh vlažné
vyvrhuje dle katolické víry, není nic jiného než peklo. Proto si hledí osvícenec z
bázně vymalovati peklo tak příjemné a pohodlné co možná: „Žádný posud z pekla
nepřišel, aby řekl, jak to tam vypadá a jde a co tam dělají; tak hrozné to nebude;
Bůh jest dobrotivý amilosrdný; hřešíli spravedlný sedmkrát denně, což teprv hříš
ník, hříšník ale ještě nejsem, aspoň ne veliký! Kam přijdu, bude kamarádů dost.
Mezi těmito ale si budu moci čas učinit příjemný a zábavný; neb i v pekle se
vyrážejí, hrají a tarokují.

To jim Pán Bůh nemůže zapovědět. — Tak si představuje osvícenec peklo,
v něž posud věří, jakožto concertní síň, divadlo, besedu. Kdo má takové včasné
a lidumilé náhledy o pekle, tomu musejí ovšem ty výrazy, které „černokabátníci“
o pekle z bible vyškrabují, velmi podivné, přehnanéa z cela nepřirozené přicházeti:
co máme k tomu říci, (pravila jedna katolická osvícená dáma) odvažujeli se farář
za našich časů ještě mluviti o „věčném ohni“ o pekle, o „vařícím oleji,“ v němž
se na věky vaří duše hříšníka? — Proto si hledí osvícenec to všelijak vymlouvati 
takové řeči na kazatelně jsou jen k odstrašení hloupých lidí.

Jak ale, kdyby tomu tak bylo, jak kněži praví,? _ jaké má důvody osví
cenec, že tomu není tak? -— „žádný ještě z pekla nepřišel, aby řekl, jak to tam
vypadá.“ To má ovšem pravdu osvícenec; avšak má to svou příčinu, že posud žádný
z pekla nepřišel; tot právě nejhroznější, že kdo jedenkrát jest v pekle, více nevyjde.
Ale z pekla už někdo volal a zjevil, jak to vypadá v pekle: „Otče Abrahame! smi
luj se a pošli Lazara, aby omočil prst ve vodě a ovlažil jazyk můj; nebot se
ohromně trápím v tomto plamenu.“ Boháč zajisté neměl Abrahama za blázna ;'
nebot neměl příčiny ke lhaní; jistě by to byl řekl, kdyby se mu vedlo dobře v
pekle, aby Lazar se mu nevysmál.Radím tedy kat. osvícenci o jeho vlastním zájmu,
aby boháči v pekle uvěřil, že „v onom místě veliké trápení v ohni jest.“ Neb starý
Abrahám udává příčinu, proč ještě žádný z pekla nepřišel: Mezi námi a vámi jest
propast veliká, že ti, kteří odtud k vám přijíti chtějí, nemohou, a ti, kteří od vás
jsem přijíti chtějí, též nemohou.“ '

Ostatně lež jest, že z onoho světa posud nikdo nepřišel, jenž by řekl, jak
to v pekle jde. Ano jeden přišel, jenž to jistě ví, jak se ti dáblíci tam vyrážejí.
Či neví kat. osvícenec více, že náš Pán Bůh, kterého židé pro nic-& za nic zpouhé
osvícenosti a bázně před katolickým zhloupěním na. :kříž přibili, z onoho světa a
před 1836 lety k nám přišel, aby nám řekl, jak to tam vypadá? To myslím by
měl kat. osvícenec přece veděti. On ale vícekrát nemýlímli se 15 krát řekl, že v
pekle jest horko, že tam je oheň nikdy nehasnoucí. Jest tedy lež, co praví osvícenec,
že žádný posud nepřišel, aby oznámil, jak v pekle to vypadá.

„V pekle budou také kamarádi !“ — Toho nepopíral ještě žádný dobrý
křestan; ano, pravím, kamarádství jest v pekletrojí advoje z nich je velmi četné.
První společnost jest — jak pravil starý jezuita sv. Ignác — vlastní tělo; druhá
společnost dáblova a třetí veliký spolek zatracenců. Žádný ale z těchto kamarádů
není láskyhodný a přívětivý. Tělo má býti tak ošklivé, pusté a šeredné, plno
smradu a hniloby, že vlastní duše se ho hrozí a ráda by se ho zbavila. Zábava
dáblů není prý také velmi příjemná. Či komu jest příjemno ve společnosti, která
nedá ani chvílku pokoje, ale jen na mstu pomýšlí, mučí, trápí, sužuje ahaní? Necht
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si kat. osvícenec otevře v bibli verš z knihy s_irach, tu nalezne, že jest zlým
duchům nařízeno, zatracené trápiti a mučiti: jsou duchové, kteří jsou k pomstě
stvořeni a skrze svou zlost muky zvětšují.“ Zábava se zatracenci nebude
tak tuze příjemná. Myslím, že muž vzdělaný, jakým chce osvícenec býti, nenalezne
mnoho chuti na zábavě, ve které není ani slyšeti pro křik a hluk,klení a rouhání,
vití a zuření svého vlastního slova. Zatracenci ale prý dle bezpečného udání usta
vičně strašný špektakl v pekle provádějí — nic než vrčení a škytání, klení a rou
hání, řvaní a vití, vzlikání a skuhrání, nadávání a pomlouvání Boha a lidí; pís
nička, kterou tamější zpěvácký spolek denně opakuje není: „Hle jak dobré a pří
jemné“ nýbrž „hle jak zlé a hořké jest bydleti mezi bratry!“ -— Za takovéto tova
ryšstvo, jaké jest peklo, pěkně děkuji a. nemám chuti soudruhem jeho býti. Vždyt
je i boháč jiného náhledu než osvícenec; on nechce u sebe ani svých bratrů míti.
„Otče Abrahame! prosím tě, abys poslal Lazara do domu mého otce; nebot mám
pět bratrů, aby jim vydal svědectví aby i oni nepřišli “na toto místo.“ On by byl
zajisté nepřednesl této prosby, kdyby byla společnost v pekle příjemná.

„Bůh jest milosrdnýl“ A co tím chce říci osvícenec? To, že bolí milo
srdnost Boží zapáliti v kamnech pekelných tak strašně, že ti, jenž tam jsou, horkem
křičí a žízní schnou; přede vším ale to, že milosrdenství nemůže vydati hříšníka
věčnému trápení. Proto myslí osvícenec, že musí býti v pekle o ochlazení a po—
třebný nápoj postaráno —- (snad milosrdenství Boží vystavělo v pekle pivovary!)
aneb v zdržování-se na tom místě nemůže trvati dlouho. Proti tomuto poslednímu
nemá osvícenec ničehož; necht hříšníci drobet pocítějí, jak hořké a zlé jest, v cír
kevních věcech nebýti zákonitým; jen když arrest netrvá dlouho, netrvá věčně. A
však Nota bene! Milosrdenství Boží není pošetile, nýbrž na nejvýš moudré. Toto
ale uděluje jen těm zločincům pardon a amnestii, kteří jsou kajícni a polepšení
přislíbují nikoliv ale těm, kteří jsou uekajícni, zatvrzeli a zlostni.

Takovéto hříšníky ponechává co státu nebezpečné a říši škodlivé, co odbůj
níky a rebely spravedlnosti. Boží spravedlnost panuje ale v oné říši právě tak,
jako spravedlnost knížete v každém státu — ano ještě spravedlivěji a svědomitěji.
Pakli tedy kat. osvícenec vykonání spravedlnosti schvaluje, kterýmž některé kníže
zločince tresce, pak ho prosím, aby Boha svými předhůzkami ušetřil ohledně spů
sobu, jak jeho spravedlnost hříšníky tresce: nebot Bůh jest spravedlnější a spolu
laskavější než všeliký pozemský vladař. Kat. osvícenec tlačí na odstranění trestu
smrti, ale proti káznicím, vězením a arrestům nemá ničehož. A poněvadž lenost
zločincům jest sice milá, ale neprospěšná, nemá také ničehož proti donucování ku
prácem a poněvadž se někteří ukázali býti nepolepšitelnými a všeobecně škodnými,
také nemá ničehož proti doživotnímu uzavření. A to vše následkem zdravého
úsudku. —

Podle toho ale nemůže ničehož míti proti tomu, pakli Bůh vystavěl též
všeobecné vězení a uzavírá dle zásluh k životué práci,'pakli kdo setrvá ve. své zlobě.
Co jest peklo jiného než vězení s pracemi a mukami pro nepolepšitelné zločince v
království Božím? Necht se tedy ošívá osvícenec jak chce,. peklo jest zcela ro
zumné. —

„V království nebeském jest mnoho obydlíl“ Jest pravda, Spasitel to řekl
— ale jen pro dobré a spravedlivé a živé ve víře. Neb Bůh jest přítel pořádku a

Ípokoje a- nemá zalíbení 've svém domě nechat si líbit špektakl a hrubosti a trpěti
rozepře & procesy. Jistý druh ale lidí nemohou nic jiného než kde jsou — budsi
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v nebi nebo na zemi — nebot zvýk stal se druhou přirozeností — dělati hluk a
špektakl, hrubosti & drzosti, nestydutosti & necudnosti. Proto si jednou pro vždy
předsevzal Bůh, takovéto lidi do nebe nepřijímati a oznámil to skrze sv. Pavla
takto: „Nemylte se! ani smilníci, ani modláři, ani cizoložci, ani měkci, ani zloděj-i,
ani lakomci, ani Opilci, ani kláěi, ani vražedníci nepřijdou do království nebeského“
Duši ale, která navždy z nebe vyloučena a k doživotnému vězení v pekle odsouzena
jest — byt i v pekle nebylo ohně, jest velmi horko na věky.

I s touto zásadou činí kat. osvícence strašné fiasko.

Šestá zásada zůstává osvícenci vždy napolo v hrdle vězeti a přicházívá jen
na pole na světlo. „Jeli člověk jen poctivým —- pak . . . .“ Nu co pak? mluv
osvíčenče! Pak dost na tom? chceš snad takto říci? ale k čemu již dost? — u
Boha k projítí ? — pochybuji a chci dříve věděti, co pod poctivým člověkem vyro
zumíváš.

Náš osvícence myslí: poctivý jest ten, který nekrade, nezabi-jí, necizcloží,
falešně nepřísahá, byt i každou neděli nešel do kostela, každý rok k zpovědi, každý
pátek nejedl moučná neb ryhní jídla; on myslí, že může přijíti do nebo být i ne

. líbal noh svatých. Tu máte poctivého člověka kat. osvícence.
Pravím ale hned, že takovýto člověk daleko ještě není poctivý u Boha.

Nebot poctivý muž osvícence má. se za nejpoctivějšího na světě jako fariseus v chrá
mě: Děkuji ti Pane, že nejsem jako ostatní lidé, jako vrazi, nespravedliví, cizoložci
aneb jako tento publikán (poctivý našeho osvícence klade místo celníka — nábož—
ného člověka). Postím se dvakrát týhodně, dávám desátek ze všeho — (tedy po
ctivější- než poctivý našeho osvícence). Co ale praví písmo o tomto poctivci: „Pra
vím vám: tento nešel domů ospravedlněn.“ Proto vypadá to i s touto zásadou
velmi bledě: snad s ní projde ve světě, ale u Boha jest nebernou mincí — neplatí
ničehož.,_

Osvícenec bude chtít zvěděti, kdo tedy u Boha jest poctivým. neplatí-li u
něho jeho poctivec. To mu řeknu hned: poctivý u Boha jest ten, jenž suv/m cuz'que,
každému co jeho jest, t. j. každému dává, co mu dluhuje. Tři ale jsou, jimž i o
svícenec něco dluhuje a pokud“ na zemi žije dlužen zůstane: jeho bližní, jeho duše
a jeho Bůh. Poctivý jest před Bohem ten, který svému bližnímu dává, co mu
patří, čest, vážnost, lásku ale ne pomluvu, na cti utrhání, nenávist, jenž mu ku
pomoci přispívá na těle i na duši, ne ale mu na obou ubližuje. — To ale není dosti;
poctivým u Boha jest ten, který i své duši dává, co její jest a jí dluhuje, který
nejen své tělo krmí a samé rozkoše mu připravuje, nýbrž i své duši, co jí patří
dává totiž: modlitbu, svátosti, mši sv., milost a čistotu, cokoliv duši jest spasitelné,
pokání, lítost, půst a almužny, procházky do kostela k občerstvení, neb jinak by se
mohlo státi, že mezi tím, co tělo na posvícení jest, duše hladem mře; tedy pocti
vým před Bohem jest ten, který se svou duši nejedná macošsky. — Ale i to není
dost k poetivosti před Bohem! Před Bohem poctivý jest jen ten, který i jemu
dává, čím mu povinen jest.

Nu a čím mu jest každý povinnen? Hle Bůh jest velkovévoda, Bůh jest
král a císař. Těmto dluhujem daň, clo, jejich osobnostem vážnost a lásku, jejich zákonům
poslušnost. Vypoěti si nyní na prstech sám, co Bohu máš dáti, totiž clo vděčnosti,
jeho zákonům poslušnost, jeho úředníkům, papeži, biskupům a kněžím a všem od
Boha“ ustanovoným jako rodičům, učitelům, správcům a soudcům v jeho jmenu re—
spekt a vážnost. To jest poctivost—u Boha. Pamatujž si to kat. osvíčenče!

/
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Sedmá zásada kat. osvícence. 011 má sem tam dobrou hodinku, kdy se nechá
přesvědčiti, že jeho křesťanství vlastně není katolické, samospasitelné a jeho vy—
znání víry červivé a u Boha. neplatné. On však se bojí — ,ten strašpytel -—, že
by mu předhazováno bylo, že je od povahy slabý, vrtkavý, zrádcem svého posavad
ního smýšlení, nevěrným ku svým starým přátelům, že jest otrokem kněží atd., (co
by mu velmi na pověsti škodilo).

Proto hledí všechna domlouvání a napomínání ze strany katolické, prvé
než se v srdci ujala, přetrhnouti výmluvou touto: „Člověk musí s nimi, mezi nimi
ano od nich žít, člověk se nemůže hned s každým rozkmotřiti, scelým světem rez
loučiti; to bych ale učiniti musel, kdybych se měl najednou státi přítelem modlitby,
tu by smíchu a potupy nebylo konce, kdybych najednou vyvěsiti měl: „čistěka
tolický.“ Proto musím bráti ohled a opatrnost míti, abych svévolně neprom'ar—
nil to dobré mínění, které o mně mají spoluobčané.“ — Sedmá tedy zásada jest:
„Co tomu lidé řeknou ?“ V komůrkách a chodbách, které v mozku Osvícencově se
nacházejí, to straší a běhá strašidlo a jakkoliv se zaříkává, nechce přec se dát vy—
hnati. To strašidlo ale se jmenuje — bázeň lidská a má tu zlou vlastnost, že o
svícenci předstírá v nejčernějších barvách a postavách následky, které by pro něho
mohlo míti, kdyby najednou začal katolicky smekati a katolicky se šatiti. Není
tedy divu, že vždy se ptá. sama sebe-: co by tomu lidé řekli?“

Jak ale lze vhodně nazvati chování toho katolíka, jenž nemá srdce a zmu—
žilost dýchati katolicky, slyšeti katolicky, mluviti katolicky, chcditi katolicky, aniž
by si vzal dříve dovolení od odpovědi na otázku: „co tomu lidé řeknou ?“ — To
trefně nazývám podlost. Neb kdo vně poctivým jest a k sobě samému vážnost
má, ten se ptájdříve než jedná: „co tomu řekne mé svědomí, můj Bůh ?“ Kdo se
ale místo toho ve svých řečích a skutcích táže: „co tomu řek-noulidé?“ sám k sobě
ztratil všechnu vážnost; nebot mluví a jedná bud z hříšně žádosti, aby se lidem
zalíbil aneb z mrzké starostlivosti, aby se lidem neznelíbil. Oboje ale katolíka
není hodné nýbrž podlé a mrzké. Proto dává sedmá zásada svému kat. majetníku
svědectví, že je — podlý.

Konečně vyvedu na světlo osmou a poslední zásadu kat. osvícence: „Co
vám do mně, vy černokabátníci, každý půjde sám se svou koží na trh.“ Osvícenec
má velmi rád pokoj, jak již praveno, rád sedí u kamen — rád si vypije pár hol
biček piva, zakouří, pohoví, pohovoří si a nerad myslí na budoucí věci _ žije ode
dne ke dni — jest nádeníkem

Když mu takhle někdy ton církevní černokněžník sáhne na típek, potáhne
za šos a řekne: Pomni, příteli, na smrt, na soud, na věčnost, pomni že nežiješ jen
pro tento svět atd., tu vyvalí oči, vyšpulí hubu a — vyvine se z rukou kněze a
řekne: „Starejte vy se o sebe, každý půjde sám se svou koží na trh.“

Máš pravdu osvíčenče, že půjdeš i ty se svou koží na trh — sám a že
sám za svou kůži obdržíš — odplatu. Ale že mně a jinému do tebe nic není, ne
máš pravdu. Ty jsi člověkem a tudy úlem člověčenstva. Zásluhy ale a ničemnosti
jednotlivců přináležejí jaksi celku — celému člověčenstvu.

Nám na tom záleží, aby každý něco přinesl do společní kasy záslužné, aby
se nemusel jeden dříti pro druhého ustavičně. Ty dobře osvíčenče víš, že vlažnost
a nepravost jednotlivců byly příčinou trestů mnohých ano celých národů. Dále . . .
Ty se snad modlíš a modliti máš, aby bylo „Božské jmeno posvěceno.“
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Čím více lidí Boha ctí a jemu slouží, tím více se posvěcuje jeho jmeno. A
to má ležeti na srdci všech. Kdo jest přítelem Božím, snažiti se bude, aby vši
ckni lidé Boha uctili-a jeho sv. jmeno světili. Ta tvoje poslední zásada jest také
planá. — To jsou tedy ty zásady našeho mudrce.

To byl tedy malý charakteristický obraz kat. osvícence, jak se nyní po mě
stech a vsích potlouká. Mnozí vidí v mravech a zvláštnostech mnohých spoluúdů
zvířectva chování-se jistých osob naznačeno a zobrazeno. Vzláštnosti kat. osvícence
nepodobají se žádnému zvířeti lépe jako chování-se ježkovu. Tento řídký host ve
zvěřinci Božím umí tak se kroutiti a svinouti, že člověk neví, kde má předek a kde
zadek a kde svršek a kde spodek; k tomu jest kůže jeho tak plna jehel, že člověk
není s to bez upíchnutí na jeho maso se dostati; necht sáhneš kamkoliv, všude se
upíchneš. Kat. osvícenec také má tu zvláštnost zavinouti se do kůže svého pře
svědčení, svého náboženského studeného smýšlení, své drzé tvrdošíjnosti, že všechny
pokusy dostati se mu pod kůži, důkazy, domluvami atd. marné jsou; tato hrubá
kůže ježčí našeho osvícence jest tak poseta jehlami výmluv, zásad, frásí, předsudků,
obžalob atd., že k němu nemůže poctivý katolík blíže přistoupiti, aby nemusel bud
sebe neb církev, její učitele její dějiny, její obřady viděti uraženě, pohaněně, posmí
vaně, posuzované.

Pročež mám za to, že vězí v ježku něco s charakterem kat. osvícence neb
v kat osvícenci něco z povahy ježkovy. Nalezen ale již dobrý Spůsob zbaviti se
ježka bez úrazu: holí se vrhne buď do ohně neb do vody; tam se Spálí, zde se u
topí. Nemohlo to jedenkrát býti osudem i kat. osvícence? —- vždyt není k ničemu
než pravým katolíkům k pohoršení a k úrazu!

Nemáme souditi, tím měně oheň neb vodu jednomu přáti; ale ubezpečiti
nechci osvícence, že se jednou někdo nedostane na jeho duši jako ježku na jeho tělo.
Nebot Bůh nechce vlažné trpěti; chce je bud studené neb teplé míti. K vlažným
ale patří kat. osvícenec. Není tedy jist, pakli mu Pán Bůh jednou nezatopí aneb
neuchystá studenou lázeň. Mohlo by se tedy našemu osvícenci, pakli se důkladně
nepolepší, přihoditi jako onomu poběhlíku, jenž mi jedenkrát řekl toto: „V B . . se
jedenkráte mojí svobodě z nedostatku známosti zemských zákonů ukřivdilo“ (krásně
řečeno místo: byl jsem zavřen). Nebot naš Pán Bůh nechce též ve svém státu
trpěti poběhlíky, poněvadž jim tam tím méně se může věřiti, čím větší škodu mo
hou skrze převrácení duší lidských a nákažlivý příklad spůsobiti a odnímá jim,
pakli se náležitě nevykážou s pasem, též svobodu. Kat. osvícenec ale není než po
běhlíkem v říši Boží, v církvi, jenž zákony úmyslně ignoruje (nemá). Nebot nechce
věděti že má věřiti všechno, čemu učí církev, že má zachovávati všechno, co po
roučí, že jeho tupení a kydání na církev reptání jest proti Bohu. jeho odsuzování
učení a přikázaní církve obžalováni jest proti Bohu, že neposlouchaje církve a Bo
ha jest jako pohan a veřejný hříšník, že se tedy církev ne dle něho, nýbrž on dle
církve říditi, že své učení ne dle jeho zásad, nýbrž jeho zásady dle jejího učení
přesPůsobiti musí, že jeho katolická víra živá býti musí.

Jest se tedy vším právem co báti, aby mu z nedostatku známosti zemských
zákonů nebyla odňata svoboda. To zbavení svobody, které činí Bůh, jest fatalní —
jest věčné. Pročež dejž dobrý pozor kat. osvíčenče a obratiž se v čas, an nevíš,
nemáli ho již četník Boží — vrchní policejní inšpector ——smrt v seznamu, po něm
neslídí a nepátrá. Neb takovýto zatýkací list kdesi se nalezl: „Již po dlouhý čas
potlouká se v městech i ve vsích jeden dareba jenž neví jiného než dávat pohor
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šení.. Takovéto řemeslo jest ale poddaným Božím škodné. Pročež se všickni tímto
varují před ním. Znamení ale jeho jsou:

Řemeslo: tlachal. Smýšlení: svobodomyslné a podlé. Charakter: bez. za.
sady: mělké a sipké. Zájem: hledá všeobecné dobro sama sebe. Vyznání: též —
katolické. Navštěvoeání chrámu Páně: vlažné. Pasty a zcbrz'elzbost: není chvali
tebná. Kázaní a dobré napomínání: nedoslýchá. Stav : zamýšlí se státi radou neb
starostou. Chování: a) ohledně zastávání uraženého náboženství: mlčelivý a chou
lostivý; b) ohledně zúčastnění se v dobrých podnicích: nevrlý a lakomý; c) ohledně
zachovávání desatera: mnohonásobně neomluvitelný, k sobě pak příliš shovívavý.
Zlášt/ní znamení: jí a pije rád a rád za sebe nechá platiti.

Tím se dává všem vědomost, aby, jak mile ho spatří, udali policejnímu
úřadu.“ — _—

Tento list výborně se hodí na našeho osvícence. Neeht se tedy má na po
zoru, neboť by mohl najednou se vydati podobný list na něho, jenž by mu notně
mohl uškoditi na svobodě. i

Hlavni úmysl modlitby na měsíc červenec.
Nic fe tat čafto neobporučuie zbožnč upomtnce apon'tolů mointbp, iato roafoíne'

íIomanftmo, abp totij w iebiní) omčinec Kristúw brzo se namrútilo. Zeerjssi otoličnoíti
abaii fejice bíyti meími na otpor ufťutečnění tobo již ,bámno šetaněbo ipojení; amffat
Boži moc Ukazuje fe nejráběi toe ílaboíti Iibffé, a zdú je, že prámě w toto bobt) cbpítá
Božť milofrbenítmi onu marfou miIol't nafjemu narobu. Nebo ietna z Uejhlawnťjssich of
túzek, fteré naftdtoajtcí mffeobecní) fněm círteroní gaiímati bubou, ieftiť fpoieníaee'e tatoI.
cíttmí třeíťanů rogtoínpďy, ob ftřebu obfftěpenbď) a od Bůh, je na toIiferé proíbp, íeš fe
po čas trmáni fněmu — zúroweň po čas trtoánt miloítimébo léta — t němu topfflou,
_fnčmcírfeumt úíobu íobě mptfnutou fffaftnč \opfoná, tebp i ipojení Uassich blizkých bratrů
pobít těla 6 ctrfmi tatoliďou bocílí. Bůh obce, abl; wssřchni w ieben omčinec wessli, to;

nečnč bubo tafé tolito ieben omčinec, iebna fmatátírt'em, iat to Ježťš KrťstUď pťedpowě:

běl; tbt) ale fe to wsse utonči, to je nám uegnámo a toiit pouge mime, že imbmi mo

intbami a bobrbmi skutky w tom úmuílu mpřonanůmi tu fft'aítnou bobu jebiné cítíme
Boži urpcbliti můžeme.

SeítIi for), toš prámě m tomto měííci můžeme w zújmech rozkolltých Slowanů
Boba bůmčrně projití, m čermenci, kdh slaonst prmnícb apofítoíů a patronů ítomanftwa

fm. Gorilla a Metboda íe fond, a prámě letos, fbpš fe flamt tiíícáti) rot po úmrtí ím.
Gorilla na břímě. Ci ínab zdú je to bbti měcí malicbernou, o uámrat rojfoíníťů bo
cirhoe fm. projití? — Hle celí) nárob ítomanífí), we fteri) íe ugamíraíi .iaf Gecboílo
mané**) taE i $oláci, SRufi, Srbi, Horwmi a Slowillci, tento rogíábtp tmem čítá na
70 milionů.. buffi—a fotma iebna třetina je to Iuně citim: tatoíiďé, ctrtme jcbinč pramé!

thatni jíou fice třeítané, ba maji tutéž míru*) a stejllých [mátoftt ušíwajl', ate obtrjent

*) SIB—čem je me míře ob nás tatoíltů rozchúzejt, jest lebint') článel mít!) o ím. Duchu; pramt totiz

„ěe Duch ím. wychúzs ob Dtce skrze Syna.", kdrž círlcm tatoliďá uči, „že mnohdy ob Dtce a ípoíu
i Syua.“ Nozdll ten but mice mpmnníen on pyssuých, po nabmlábě toužících mem a muíei Hou:

šití co gáminta obntěpenf jejich ob flřebu círlme, a ja! patrno není borogvuměutlat neínabné, jat
toto bůtugcm bylo i bgrosuměnt na iněmu grountinítém, lbnbn jenom Rekowč měli upřímnou,
bobrou nn'ui. — **) Cessi, Moravané a Glomaci.
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ob ftřebu tc'to fmaté iebnotp, ob namčftla Kristowa papeže ERimítc'ba, při3námaii fe
k cirkwř Řeší, 6 fatoliďou neijebnocené, ob ltere' tate' fbníi bo ro3folu, obn'těpeni ob blaf
wh cirlme nefffaítně bpli přimebeni. Wždhcky to nebylo tal. RUsowé l. 33., fteři nnni
talřla mííiďni mimo eirfem fatoliďou iíou (mpima nčialou čáít ERuíínů), bnli na počátfn
fřeíťauítmí oprambomi fatolici, ač měli tbte'š obřabl) při ílušbáeb QBožíd)a ro3bámáni ím.
ímátaítí, íalo nnni; taífá fnfšata blebala si čaftči manželů) me3i fatoliďbmi Němci be3e
mn'f 3úmabn. Welkokněžna Dlga, ibpž přiiala w Konstaminopolč fm. fřeft (na3mána pat
©elena), poílala k eiíaři Dtonomi 1. o fatoliďe'bo biffupa, abr) miru tatoliďou w NuskU
ssiťil, a obbtšcla jej w oíobě ?lbalberta — rten) po3běii w Dčwřml biílupem bn! a na,
Webu ím. Wojtěchč: neb albalberta mncbomal. Pozdťji ne3ůítala ani činnoft fB. apon'tolů
Gnrilla a Metboda be3 meliébo mlimn na žRuífo, ob nichž užímaii aš bofub mffecbnp

fnibp náboáenffe' na jazhk flomanflť) ob niob přeložené. — 'Dalo bp fe mnobo bůfa3ů u:

me'íti, že RUsko m prmnicb ftoletíeb ímébo lřeíťanftmi Eatoliďé bylo; nemáme ale úa
mnílu bo pobrobna to ro3ebrati. Že wssak pozdčji fe obfftepilo, ftalo íe to neiblamněii
mlimem Řccka, fteté ppfínt') $botiu6, patriarcb Řonftantinopolífb ob Říma obtrbl, aby

nemufel u3namati nab íebou prámomoc pape3e, ale aby byl ráběji fam brubbm papežem.
Z Řonítantinopole přiebá3eli knťzťbo maila, 3ófíti proti ERimu nateblí, a tu co bimu, že

i libu měřieimu ii mfftěpili.921čfoli po3běii ?Ruíio ob cirime Reckě fe famoítatnbm učif

nilo, botela obloučilo — 3 těchzepříčin, 3 kterých břime Řecko ob *Jřima —, 3ůftalo 3m.
men i ob Říma obloučeno až — pobneé.

Rusowč ctí melice sw. Cyrilla a žDčetboba, lteři tai wěrní fnnome' bpli cirlme
latoliďe', papeši co naměfifu Qriftomu, co mibitelné blamč cirlme pobbaní, a ptáme to,
jakoz i welikú úcta iRufů k Bohorodtčce hama nám neimčtííí nabčji, že fe fonečně pře:
íměbčf o nepramoíti ímbcl) přebíublů proti Římu, še fe roi-ati bo iebine'bo omčince Qrif

ftoma a učiní sc tai i w oblebu náboženffém fmobobnbm, an npni m nebůítojném poba
banftmi pob mlábou ímětífou mě3i. Zcň ieít boíná, málo ale pracomnilů, protož muíime
profiti Qoípobina, abl) mnílal mbobnbel) pracomnifů me3i nárob ílomanftťy, lteři bt) ne:
3ifftnč a plni lúskh bratrské, 1an is. (Emil! a Method prambu m ieiieb ia3nlu l)láía[i ;
ípojme moblitbp (mě 6 orobowanim nebes Řrálomnp a apoíftolů nafficb fB. Gorilla a
Methoda u trůnu ?Božibo, abl) 3aílepenbm naffim bratrům ble lrmc bal mice iefftč miloíti
a ímčtln budyomníbo, a tím oflamime 3aiiíte" bobumile tifícročnici úmrtí ím. Chrilla.

Pťiwtělme íe ochotně fu „ípolfu ím. Gorilla a SDŽetboba“pro fpoieni febiematilů,
iejš ftmrbil 12. imětna 1854 ím. Dtec <Bias IX. a miloftmi obbařil. *Bominnoíti úbů
jfou tai ínabné a cíl tal wzllesseny. ubome 1) fe mobli benně 1 Dtčenáě a gbrámae,
2) na ílamnoft ím. Gorilla a Methoda (5. čermence) neb w nělterť) ben oftamn obětují
mííi ím., aneb přiftupuii po ím. 3poroěbi w ten úmníl fe fn). přiíimání a 3) přimlouz
mail 3namé a přlbu3né, bp ble mošnoíti k tomu fpolEu přiftoupili. Ba to mohou 3iífati
obpuftft) pluomvmé (drždh po přijmutí ím. Swútostt): 1) Na mftoupeni bo ípollu,
kdhž w kostele neb laple na úmpíl ím. Dice íe mohli, 2) m bobinu ímrti, lbpž neifm.
jmeno Sešíč lbnš ne ústh aípoň ftbeem m3bmajf, a 3) na flamnoít ím. Gorilla a Metu
boba neb nčťten')ben w oftamu; pat neplnomocnč: 7 let a 7 ťmabragen na 4 flam:
noíti wýročni (w LewUUtskédiecesi me 4 imatembtomé bnp); a 60 bm' obpnítel 3a fašbt')

Dobri; fiutef, ftert') íe ffroun'enbm a faiicim frbeem mnlonúmaii.

„?Bubeťieben omčinec a íeben $aftbř.“.W



ŠKQGŠEA
Božského Srdce Páně.

RočníkIll. Srpen 1869. ' Čislo8.

Zahrádka Ježíšova.
(Dle „Sendbote d. h. H. J.“)Růže stolistá.

(Dokončení)

Šeltý lístek: „Láska nehledá, co jejího jest.“ — Otom vyslovil
se sv. Vincenc Paulanský následovně: „O, jak velikou má radost náš Spasitel, když
vidí duši, kterak se vší pozorností hledí jemu se zalíbiti a vše, cožkoli podniká,
jemu obětovati. Jestit to pro něho radost, jak radost otce, který vidí své dítko
vše, co obdrží, sobě přinášeti. Obdrželo-li něco od někoho, nemá již stání, až na
lezlo otce. „Viz, milý otče! co mám; dali mně to a jednali tak a tak.“ ——

Jedenkrát onemocněl nebezpečně jeden z jeho missionářů. Když paní le
Gras o něho mnoho starostliva byla, napsal jí světec: „Musíme bojovati proti tomu,
co nám za těžko přichází, a musíme své srdce zlomiti a obměkčiti, bychom je při
pravili na vše. Zdá se, že Bůh chce tento dárek naší skromné společnosti nazpět
vzíti. No; ona přinálezí, jak doufám, celá jemu; nechat tedy s ni nakládá, jak se
mu líbí. 00 se mne týče, mám největší radost, když jeho sv. vůli plním.“ —

Sedmý listek: „Láska nezpouzí se a nemyslí nic zlého.“ Kdo
Ježíše skutečně miluje, ten se nehněvá na bližního, ale ospravedlňuje chyby jeho.

Vysoce postavený pán, který výnosný duchovní úřad pro osobu, již přál,
nemohl obdržeti. proto že sv. Vincenc jeho úmyslu mocně se opíral, potkal ho na
ulici, urazil jej veřejně a způsobem tak hrubým, že mu bylo od královny zakázáno,
více ke dvoru přijíti. Vincenc ihned za něj orodoval a zdráhal se, jakékolvěk za
městnání přijmóuti, dokudby onen pán nebyl opět ku dvoru povolán. —

Osmý listek jest horlivostpro spaseníduší: „Láska neraduje se z
nepravosti a raduje se pravdě.“ — _

0 této cnosti mluví celý život světcův, a museli bychom do podrobna vy
pravovati o zřízení missií, výtečných ústavů ku vzdělání duchovenstva, o držání du
chovních cvičení a o zřizování rozličných "spolků, kdybychme si chtěli pravý pojem“

_učiniti o horlivosti, kterou srdce světcovo pro blaho duší naplněno bylo. ——Jeden
příklad at nám ukáže, jak on všechny ohledy na lidi mimo sebe pust-il, když se
jednalo o čest Boží a spasení duší. ——Hrabě Gonda, v jehož domě sv. Vincenc za
prvních let svého knězství co vychovatel působil, byl vůbec 'bohabojný; nicméně
však dal se v neprozřetelném jednom okamžení k souboji popudíti. Jak mile se to
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dozvěděl Vincenc, vrhl se po mši sv., kterou'za hraběcí rodinu byl sloužil, na ko
lena před hrabětem, když tento sám jediný v kapli byl zůstal, a pravil: „Dovolte mně,
abych Vám v pokoře a lásce slovíčko řekl. Já vím, že jste na tom, se potýkat.
Nyní ale pravím Vám ve jmenu Boha, kterého jsem Vám právě k uctění před oči
postavil a kterému jste se také klaněl, abyste toho úmyslu (souboje) se vzdal. Ne
vzdáteli se toho zlého úmyslu, tož pravím Vám, že Boží spravedlnost hrozně se u
káže na Vás a Vašich potomcích“ -— Gondi byl tím pohnut a zřekl se svého
úmyslu! —

Devátý lístek na růži: „Láska všecko snáší.“ Kdo Ježíše miluje,
trpí pro něho nemoci, chudobu a pronásledování.

Jistého dne obvázal jeden ze spolubratrů světcovi otekloua hnojící-se nohu.
Vida jej mnoho bolestí trpěti, pravil: „O pane! kterak jsou Vaše bolesti nepří
jemny!“ — „Col“ odvětí sv. Vincenc, „nazýváte Vy dílo Boží a to, co on nařizuje
nepříjemným, hdyž bídného hříšníka, jaký já jsem, nechává trpěti? Bůh Vám to
odpustiž, milý pane, co jste nyní řekl, nebot v řeči Ježíše Krista se tak nemluví!“
— Jindy zas vyjádřil se takto: „Nemoc jest závaží vodní (olovnice), kterým sebe
sama můžeš proskoumati. Nikdy nespozorujeme lépe, co na člověku je, jako v ne
moci, tato jest nejlepší zkouška, poznati nejcnostnější, jakož i ty, co takovými nej
méně jsou.“

0 jeho lásce k chudobě svědčí následující. Jednou vypravoval mu jistý
kněz jeho společnosti velikou chudobu jeho domu. „Co děláváte předce, pravil svě—
tec, když se vám nedostává ani toho nejpotřebnějšího? Bíráváte své útočiště u Boha ?
— „Někdy ano,“ odpověděl kněž. „Tož vizte, pravil Vincenc; co působí chudoba!
Ona činí, že na Boha myslíme a své srdce k němu pozdvihujeme, kdežto bychom
na něj zapoměli, kdybychme všech pohodlnosti měli“. . . . „Ale, odvětil kněz, jiným
chudým prokazujete dobrodiní a na vlastní chudé zapomínáte!“ — „Prosím Boha,
by Vám to odpustil, co jste mluvil; neb vidím, že jste to přednesl s mnohou pro
stotou. Vězte však, že nejsme nikdy bohatší, nežkdyž chudému Ježíši rovni jsmei“

Jedenkrát bylo mu z Marseillu (město ve Francii při moři středním) psáno,
že jistý muž, jemuž kněží jeho shromáždění mnoho dobrého byli prokázali, jim
způsobem nejhanebnějším na cti utrhá. Vincenc pravil: „Tyto řeči, které onen muž
pronesl, jsou nám příčinou Bohu děkovati a se radovati, že jsme nevinní na všem
tom, co se o nás roztrušuje. Blahoslaveni jsme, když nás Bůh za hodny uznal, pro.
spravedlnost trpěti, a když nám té milosti dává, urážky a na cti utrhání náviděti
a zlé odpláceti dobrým“

Desátý lístek: „Láska věří všecko“
O potřebě a důležitosti víry vyjádřil se Vincenc v těchto slovích: „Malý

pokrok ve cnosti a malý výsledek v záležitostech týkajících se cti Boží má příčinu
v tom, že lidé nestaví na zásadách víry, nýbrž toliko dle lidského rozumu se řídí.“

Následující stránka z jeho života ukazuje, kterak víra a láska sebe vespo
lek mají podporovati a oživovati. — Vincenc byl 34 let stár, když se seznámil s
jistým velmi ctěným knězem; bylt doktor bohosloví a vyznamenal se srdnatým bo
jem proti kacířstvu. Královna Markéta Valois-ská, která zvláštní zalíbení měla v
učených rozmluvách, povolala jej ke svému dvoru. Avšak vzduch dvoru byl jemu
velmi škodný; jeho až doposud osvícená a pevná víra byla poznenáhla ohroužena.
Pokušení rostlo právě těmi prostředky, kterými mělo býti zapuzeno. Jmeno Ježíš
vzbuzovalo v něm cosi jako vzteklost a rouhání se Bohu. On upadl jako v zoufan—
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livost; síla jeho tělesná poznenáhla mizela právě jak moc pokušení rostla. Byla
to pouze zkouška, či byl to trest? A odkud přišla? Bůh jediný ví to „Sv. Vin
cenc soucit maje s knězem a následuje zároveň lásku Ježíše Krista, který naše

.slaboty na sebe vzal, aby nás pozdravil, sv. Vincenc vydal se velikomyslně Bohu
za obět, že chce za onoho neštastníka ta trápení 'nésti. — Brzo na to byl onen
kněz skutečně osvobozen od trapného svého pokušení; Vincenc ale nesl celou jeho
tíži. Používal proti tomu pokušení modlitbu a křižování sebe sama, což mu sice po
skytlo trpělivost, nikoli však obvobození. Napsal sobě vyznání víry, položil je na
srdce své a učinil s naším Spasitelem tu smlouvu, že pokaždé, kdy svou ruku vloží
na ono místo, kde to vyznání víry napsané má, tím samým všechny myšlenky víře
odporující zavrhuje a zatracuje. Vynasnažoval se více než kdy jindy takový život
z víry vésti, jaký se přísluší na spravedlivého, a přemýšlel o tom, kterak by svému
Spasiteli novou horlivostí vši možnou čest vzdal. Tato hrozná pokušení trvala úplná
čtyry leta. Ku konci té doby rozhodl se jednoho dne, že svůj celý život věnuje
službě chudým, aby tím Syna Božího více uctil a dle jeho příkladu podobněji žil.
— Sotva že tento veliký, velkomyslný úmysl v sobě vzbudil, odstoupilo pokušení
od něho. —

Jedenáctý (avšakne poslední)lístek: „Láska doufá vše!“
Když založil v Macon-u „ústav lásky“, posmíval se každý jemu. Prstem

ukazovalina něj na ulici, an se všickni domnívali, že nikdy nepřijde k cíli. On však
stavěl výsledek svého podnikání na Boha a uskutečnil je tak, že slze radosti se
ronily. Městská rada prokázala mu při jeho odchodu tolik cti, že se viděl nucena
skrytě odjetí. —- Tutéž důvěru v Boha měl i ohledně výživy své společnosti. Jednoho
dne sdělil mu hospodář společnosti, že nemá více peněz, aby vyživení mladých
theologů k vysvěcení určených po čas duchov. cvičení zaplatil. „Za tuto zprávu
budiž Bůh pochválen,“ pravil Vincenc, „nyní se ukáže, mámeli důvěry v Boha.“ _
Jistý advokát z parlamentu (sněm zemský), který v domě sv. Lazara duch. cvičení
konal a velmi se divil vida tak velké množství cizinců v domě, tázal se sv. Vin
cence, odkud všechno bere, což potřeba je, aby tak mnohý žaludek uspokojil. „O
milostivý pane,“ odpověděl.světec, „poklad Božské prozřetelnosti jest veliký a.dobře
jsme na tom, ponechámeli svých starostí a myšlenek Hospodinu, který neopomine,
jak přislíbil, nás dostatečnou výživou zaopatřitif --—

Tot je ta stolistá růže; jejich lístků jest ještě daleko více, ty ale ukáže
Božský Zahradník sám každému, kterýkoli se opravdu rozhodne onu z nejkrásnějších
květin v zahrádce svého srdce pěstovati. On se bude taktéž vší pílí o to starat,
aby nevzrostl nějaký šípek aneb růže žlutá, plná závisti a svárů. — Bud jen bedliv,
můj milý žáěku, a naslouchej, co ti tvůj Božský Mistr vyučovati bude.

RAN/v, AAWNWs/ww/„vv

Nyní ale nám zůstává pro měsíc červenec a srpen zvláštní jedna květina,
kterou bych si ani netroufal popsati a vypsati, kdyby sám Božský Mistr můj i
tvůj, milý žáěku, mi urputně nekázal, řka: namoě péro a piš, totiž něžnou lilii -—
nevinnost a panenství. Abych ale i Božskému Mistru i samé lilii i sobě zadost
učinil, postavim ti, nechje napřed básníka živou lilii.

16“I
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Lilie — Nevinnosť.
Když se Adam z ráje odebíral, Že se k Bohu sblížit snažně vzpíral.
Símě od Boha si vyžádal. Které jest to kvítko z rajských sadů?
Toto símě v zemi ukládal; Má-liž také pravou nebes vnadu?
Ano vzešlo, kvetlo, v ráj zpět zíral. Ejhle, lilie jak blyskotá!
A když s—tvářepot si stíral, Zahradník to kvítko zamiloval,
Všaké útěchy když postrádal: V něm si líbil, především je choval -—
Tu jej pohled na květ pobádal, A to panenská jest čistota.

Blahoslavený Jan Berchman.*)
(13. srpna.)

V roku 1865 9. května prohlásil sv. Otec nynější, Pius IX. ve zvláštním
breve nevinného mládence Jana Berchmana za blahoslaveného, aby „ve smutném
nynějším čase tak mnohými sítěmi bezbožných ohrožené mládeži vytknul dokonalý
vzor k následování, a jí opatřil zastánce nebeského, jehož pomocí a ochranou by
beze škody ujíti mohla tak mnohým nástrahám“ -— Jest to tedy třetí ochrance
zvláštní, jehož dostalo se naší mládeži křesťanské. O jednom z nich, 0 sv. Aloisiovi,
poučila již „Škola“ čtenářů svých; nyní tedy o druhém, o blahl. Janu Berehmanu.
Tomu však, kdo chce jen čísti, aniž by chtěl uvážiti a následovati toho, co čte, ra
dím napřed, aby ani nečetl. Či co mu takové čtení prospějí? Jedná podobně oněm
fariseům, o nichž řekl Ježíš Kristus: „mají oči a nevidí, uši a neslyší.“ Nuž,
chce z vás, milí čtenáři, býti někdo fariseem? —

Bl. Jan Berehman měl velmi nábožné ale chudé rodiče. Narodil se v ne

patrném městečku Diest v Brabantsku. Jak mile malý Jan počal mluviti, bylo
hlavní starostí zbožné matky, naučit ho vyslovovati jmena Ježíš a Maria a modliti
se, vůbec časně vštípiti mu dokonalou bázeň Boží a všemožnou ošklivost před hří
chem; takto zajisté myslela položiti nejpevnější základ k jeho časnému i věčnému
blahu. A Bůh odměnil starost matčinu co nejskvěleji. Neboť. símě dobrého učení,
které vložila do jeho srdce, brzy vyvinulo se v krásné květy všech cností křesťan
ských; Jan zajisté předčil všechny děti svého stáří v Diest a v okolí nejen zbož
ností a chutí k modlení, poslušnosti a povolností, mravností a cudností, snášelivostí
a tichou povahou; ale i pilností a snahou dobře upotřebiti času drahého a zacho
vati si nevinnost a čistotu srdce, i byl podoben více andělu než člověku, a každý
kdo ho spatřil, byl mu hned nakloněn. Ba denně nových eností a předností duše
i srdce nacházeli na synu svém jeho rodiči, a tak i novou vždy příčinu k radosti
a útěše; vždyt viděli, že Jan jako druhdy dítě Ježíš denně prospívá více netoliko
stářím ale i milostí a moudrostí před Bohem i před lidmi. Když později-nábožná
matka malého Jana zvláštním dopuštěním Božím upadla v chorobu duševnou, tu ji
Jan zvláště v jejím těžkém navštívení těšil a udržoval v dokonalém odevzdání se
do svaté vůle Boží a v trpělivosti. Tím a horlivou modlitbou dojista nejvíce při

*) Použito „Die drei hl. Schutzpatrane der Jugend, von einem Priester der Gesellschaft Jesu.“
Wien 1866.
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spěl k úplnému jejímu uzdravení. Tak odměňuje Otec nebeský velmi často juž zde
na zemi mzdou nejsladší všechnu tu péči, kterou vynakládají křest. rodičovéma
náboženské vychování svých dítek. A byti tací rodičové byli chudobní a nemající,
byt jim bylo zápasiti i s chlebem vezdejším, a nemohli při smrti své zanechati
dětem dědictví nějakého časného, jen když jim svým vlastním v pravdě křest. žl
votem a dobrým učením v srdce vštípili krásný a neocenitelný statek pravého kře—
sťanství, jež sami zdědili od otců a rodičůlsvých: pak bez starostí, ano 8 útěchou
a radostí mohou v smrti zamknouti oko své.

Náboženství zajisté a cnost křest. zaopatří jich dětem milost a přátelství
Pána všech pánů, Všemohoucího Otce nebeského, jenž jediný a to vždy a všude a
všem pomoci může, jenž více má než rozdal a dáváním chudším se nestal. O kéž
by všichni rodičové pravdu tuto poznali a dobře uvážili! Jak mnoho trpkých bolesti
v životě a výčitek svědomí na smrtelné posteli by si uspořili, kdyby chtěli
následovati krásný příklad rodičů našeho bl. Jana a hned z mládí vštěpovali synům
a'dcerám svatou bázeň Boží! A kéž by všechny děti brzy naučily se znáti, kde
mají hledati pravou moudrost, pravé bohatství, pravou čest, pravou radost a roz
koš, nejvěrnějšího a nejlepšího přítele a průvodce životem, ano všechnu spásu čas
nou i věčnou.

Věrný služebník Boží, náš bl. Jan, poznal to vše ku svému štěstí záhy. A
proto co živ byl děkoval za to Bohu a rodičům svým, že záhy naučili ho nad smrt
a každé jiné zlo nenáviděti a v ošklivosti míti hřích, zlo nejvyšší, které zbavuje
lidi milosti a přátelství Božího a je takto od něho odděluje. Co nejsnažněji vy
hýbal se všemu, co by mu mohlo býti příležitosti neb pokušením k hříchu. Nejen
že vyhýbal se všemu obcování s lehkomyslnými'dětmi, ale nekamarádil isdobrými
nikdy bez dovolení a vědomí rodiěův. Nenáviděl zahálku a všetečnost. Jednoduchá
strava jeho obmezovala se vždy na potřebu nejnutnější, byl zdrželivý a skromný v
řeči, mluvil málo a nikdy bez uvážení. Tím více hledal zaměstnání; i pomáhal
zprvu rodičům v rozličných pracích malého hospodářství. '

Konečně povolili tito k snažným jeho prosbám mu studovati, aby jednou
knězem se státi mohl, a tu v studiích svých všeho času použil co nejsvědomitěji k
vědeckému vzdělání, a tím uchránil srdce své nezkažené a nesvedené lichocením a

lákáním světa, který tak mnohého jinocha dobrých vloh duševných i srdce ušlech
tilého uvrhlo ve zkázu časnou i věčnou. '

_Však nesmíme si proto mysliti, že náš milý Jan krásný čas svého mládí
ztrávil jako svatoušek nějaký v přísné samotě a těžkomyslnosti a v smutku; právě
naopak, nebylo bodrejšího a veselejšího mladíka a milejšího společníka nad něho,
tak že mu tuto nezkalenou bodrost a veselost mnozí záviděli, většina ho však proto
hledala, ctila a milovala, a každý měl se za štastného, s nímž obcoval. Tato přízeň
světská mohla i jemu, jako mnohým v jeho stáří, státi se úskalím nebezpečným,
kdyby byl méně ostražitým a záhy již nepřivlastnil si umění ovládati sebe sama
ustavičným cvičením se v sebezapírání, a kdyby nezvykl sobě zaříditi vyražení a
obcování své vždy dle rady svého zpovědníka, rodičův i představených. Zároveň
byl tak štasten, že brzy poznal pramen všech pravých a stálých radostí v ob
cování s Bohem, v modlitbě a v častějším hodném přijímání svatých svátostí. Bůh
mu byl nejenom stvořitelem a počátkem všeho života a býtí, jeho zachovávatelem
a ředitelem a láskyplným opatrovatelem; nejenom pánem jeho nejvyšším, od něhož
všemohoucí vůle musí záviseti celý a cele a to ve všem, vždy a všude; ale on po
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znal ho i co svého nejmilejšího a nejlepšího otce, jenž za dědictví v nebi přichystal
mu trůn a korunu; co svého milostivého Spasitele, jenž na kříži obětoval mu tělo
i krev svou; co vzor svůj, kterýž následovati, co učitele svého, kteréhož ve všem
poslouchati musí; co soucitného svého prostředníka a orodovníka, co ochránce a za
stánce svého, co jediného svého pomocníka a vykupitele ve všech bídách, pokušeních
a nebezpečích tohoto života a co posvětitele duše své; zkrátka co původce všeho
života, vší radosti, všeho pokoje a vší blaženosti — co nejvyšší dobro své, bez ně
hož není pro něho žádné radosti, žádné naděje, žádného pokoje, žádného života -pra
vého: celé srdce jeho vzešlo v Bohu, t. j. nikoho tak nemilovalo, a ničím tak se
nezabývalo, jako Bohem, svým dobrem nejvyšším. Boha milovati a Bohu býti pří
jemným bylo mu ctí největší; od Boha milovánu býti blahem nejsvrchovanějším.
Byla pro něho jen radost jedna, a sice sláva Boží, a jedna bolest: uražení -Boha
hříchem. -— . '

Toto jedině pravé a největší zlo, hřích zamezovati a slávu Boží a spásu
duší rozšiřovati a tak obojím vždy víc a více spojovati se s Bohem: to jediné zdálo
se mu býti největším a nejhodnějším účelem života a chtění lidského; vše jiné co
jalové se mu hnusilo.

Jan Berchman myslil a mluvil jako sv. apoštol, když slyšel hovořiti o vě
cech, nadějích a snahách pozemských: „Vše to jest mi blátem; jen jedno mi jest
nade všecko, a to jest Boha milovati a Krista Spasitele svého následovati: potom
jedině touží srdce mé —- to jediné jest mi pravou radostí, a jest mým štěstím
a ctí.“ Toho však úplně dosáhnouti doufal po pilném a bedlivém uvážení a po
radiv se se svými vůdci duchovními v nějaké řeholi a sice v tovaryšstvu Ježíšovu,
které nedávno bylo odchovalo nebi sv. Stanislava Kostku a sv. Aloisia.

Tož není divu, že nadaný a nadějeplný jinoch ustavičnými prosbami ano i
slzami naléhal na rodiče své, až tito svolili k jeho svatému předsevzetí a požehnali
mu vstupujícímu do tovaryšstva Ježíšova.

V noviciatě svém v Malíně (Mecheln) horlivou a rozhodnou snahou po každé
cnosti a dokonalosti byl dobrým příkladem nejen všem novicům, ale i mužům zku
šeným a těm. kteří již mnohý rok ztrávili v službě Boží. Představení tušili vněm
ozdobu a budoucí podporu svého řádu, a proto poslali ho do Říma, kde ještě více
byloprostředků k jeho všestrannému a důkladnému vzdělání se ve všech vědách a
zvláště ve filosofii a theologii.

Štastně přestál Jan všechny obtíže dlouhé cesty, a rozhojniv krátkým po
bytem v Lorettě lásku svou k Bohu, Spasiteli svému a úctu k jeho přesvaté Ro
dičce Marii; přišel do Říma jsa od představených a všech svých bratří v římské
koleji přijat co nejsrdečněji a nejlaskavěji, tak že myslel, že dostal se mezi samé
anděly a svaté, a že mu pobyt tam v skutku jako ráj na zemi připadal. Však i
obyvatelé římské koleje poznali velmi brzy, jak velkou mají příčinu těšiti se z hosta
svého. Jan nejen svým vnějším mravním chováním se a podivuhodnou skromností
a opatrností při všech smyslech i pohybech, správným plněním všech pravidel a
předpisů řeholných, a celým vniterným i vnějším životem tak výmluvné důkazy
dokonalé cnosti a svatosti jevil, že všickni netoliko vzděláni ale i obdivem naplnění
byli, a jinak nemysleli, nežli že sv. Aloisius s nebo na zem stoupil a v jejich středu
dlí. Často povídali i staří a ctihodní kněží, kteří sami byli vzorem v každé cnosti,
že kdyby nějakým neštěstím k ztracení přišly stanovy svatého otce Ignacia, by jen
potřebí bylo podívati se na Jana Berchmana, ten nejvěrnější a nejkrásnější jich



otisk, by se mohly opět seřaditi a napsati. Při tom všem blean dalek vší ma—
lichernosti, zvláštnosti a přemrštěnosti, a nehledal v ničem ani té nejmenší výmínky.
Ale vpravil se dokonale v společný život a v pořádek všem tentýž nejen v potře
bách tělesných, jako pokrmu, pokoje a zotavení, ale i v duchovných cvičeních a v
modlitbě. Sám častěji vyslovil se: „největší pokání mé jest život společný/* —

Zároveň měla nadpřirozená cuost Janova, kterou ustavičným sebezapíráním
a nepřetrženou bedlivostí na' každé hnutí svého srdce v lesku a v čistotě bezeškvrné
zachoval tu zvláštnost do sebe, že nebyla jiným odporna a urážející; ovšem ale
velmi laskavá a k následování vybízející.

Jest dokázáno, se všichni jeho mladší bratři, kteří zároveň s ním filosofii
studovali, si umínili jej ve všem jeho činění a jednání delší čas dobře pozorovati,
aby se přesvědčili, zdali skutečně toto slunce dokonalosti madistvé jest beze škvrny;
ale ani jediný z nich neodkryl po mnohých měsících, co by hany zasluhovalo, leda
na př. neprospěšué aneb nerozvážně slovo aneb nějaké nedobrovolné hnutí k zlosti
a k netrpělivosti aneb k jinému přirozenému mysle pohnutí; ovšem cítili se vší
chni jeho milostností a přívětivostí k největší píli v toužení po dokonalosti roz
níceni. Zvláštní zmínku z této periody jeho života zajisté zasluhuje dětinná po
božnost k Marii, nebot neuSpokojil se jedině s tím, že ji sám co matku nebeskou
všemožně ctil, ale snažil se úctu její i u jiných rozšířiti a rozmnožiti.

Tak vypravuje se, že zvláštním svatým slibem, který podepsal krví svou,
se zavázal krví i životem čest nepoškvrněného početí blahoslavené Panny zastávati.
A Maria, nebes královna, odměnila tuto zbožnost a lásku dětinnou věrného cho
vance svého tím, že tento zachoval nevinnost a panictví své až k poslednímu dechu
svému bez nákazy, a v životě svém, jako druhdy Aloisius, ani jednu nezřízenou
žádost a pokušení proti této cnesti andělské nezakusil —

Jiná však žádost opanovala celé srdce mladého apoštola, žádost spásy duší,
a čaštěji se nabízel představeným svým k missiím nejobtížnějším ve vzdálených
končinách země, a již nyní vše k přípravě na to učinil, by opatřil si dosti vědo
mostí a cnesti, jakých každý misionář potřebuje, chceli k slávě Boží u duší něčeho
vykonati. Však jinak usoudil Bůh v nevyzpytatelné moudrosti své o této vyvolené
nábobě milostí svých, usoudiv Jana ač mladého ještě za dosti zralého již pro nebe.
Nenudále dostal v prvních dnech srpna 1627 silnou zimnici, která brzy upoutala
ho na lůžko, síly jeho znenáhla zničila, a k největšímu zármutku všech představe—
ných smrt jeho urychlila. _

Všickni stáli kolem smrtelného lůžka v slzách tonouce, Jan však setrval
vesel ustavičně, a mohlo se mysleti, že již napřed požívá slasti života věčného. Pro
každého měl laskavé slovo plné útěchy, kterým ke cnesti pobízel a v Pánu poučoá
val. Nejen že předpověděl hodinu svého blaženého skonání ale i mnohým mnohé
budoucí osudy v životě, které na vlas vyplnily se a tak pravým“ proroctvím se býti
osvědčily.

Nežli podali mu posilu na cestu do věčnosti. nejsv. Svátost oltářní, prosil
snažně, aby ho zdvihli z postele, aby projeviti mohl živou víru svou v skutečnou
přítomnost Božského Spasitele svého, a Pánu nebes i země vzdáti mohl nejhlubší
úctu svou, pokoření a poklonu. Na, zemi kleče a hoře láskou a touhou s Ježíšem
věčně spojenu býti, přijal Boha svého, pro jehož čest a slávu žil a všechen čas a
všechny síly duše i těla věnoval. Dříve ještě obnovil sv. sliby řeholní, a osvědčil
svou pevnou víru v učení sv. katolické—církve, svou důvěrnou naději v milosrdná
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zaslíbení Božská. a ku každé oběti odhodlané milování Boha a všech lidí k veli
kému vzdělaní přítomných. Konečně prosil ještě, aby podali mu obraz ukřižovaného
Spasitele, sv. růženec a knihu jeho řehole: „Tyto tři věci zajisté,“ — pravil —
„jsou mým statkem nejdražším, a s nimi rád umírámf' A když přihlížela se ho
dina, o které řekl, že bude jeho poslední, tu zesnul tiše a utěšeně v Pánu. Ačkoliv
Jan v koleji římské žil zcela světa vzdálen a mu neznam, přece byl k pohřbu lidí
sběh veliký až podivný, a sice ze všech i z těch nejvyšších stavů. V celém městě
rychleji nad očekávaní rozšířila se zpráva o jeho cnostech a sv. životě, a předsta
vení jeho nemohli vyplniti přání všech, kteří prosili o nějakou po něm pamatku.
Nikdo zajisté nepochyboval, že nebožtík již v nebi jest, a že jednou i na zemi ne
omylným určením náměstka Kristova k svatým připočte'n bude. Tím spíše, protože
brzy po smrti jeho na přímluvu jeho mnohé staly se zázraky.

Skutečně také již za dvě leta po smrti bl. Jana Berchmana viděl se papež
Řehoř XV. nucena, zavésti proces o cnostech a životě jeho, jakož i o divech a zá.
zracích, které staly se na jeho přímluvu. Ale přišly na církev sv. doby smutné a
v příštích dvou stoletích pomýšleti musila církev jen na obranu a na boje, i poza—
pomnělo se tu na blah. Jana Berchmana.

Pán Bůh ale na něho nezapomněl, a pořád bylo slyšeti o nových zázracích
tak že nynější sv. Otec, Pius IX., ukončiv proces o jeho kanonisaci, jej, jak již na
začátku praveno, prohlásil za blahoslaveného, dav ho křest. mládeži za ochránce.

Modlitba.
O Bože! který jsi podivuhodnou svatost blahosl. Jana, Tvého vyznavače v

dokonalém plnění jeho řehole a v nevinnosti života upevnil: propůjě nám, prosíme,
skrze zásluhy a přímluvu jeho, abychom přikazaní Tvého sv. zakona věrně plnili,
'a čistoty duše i těla dosáhli. Skrze Pána našeho Ježíše Krista atd.

»

0 pok0j1 (pokhdu) srdce.
(Dle 1- Lombez-a.)

„Hledej pokoje a stíhej jej.“ Z. 33. 15.

+* ŠBelej ímatí) ——co icft, iij mímc: tiché, bůmřrné, be můíe Boži odewzbauě

obpočímúní buffc beghříffuéna $ožífém Srdci sBáně'; tafé gnóm: přefújfh ímatěho po.
fíibu toho: tříd; a mn'cďo, co ke hříchu mebe a co po hříchu m nás zbhlo — a jat to

wsse obítranití a sw. pokoj whdobýti, romučš nám poměbome; umajujmeš není

lu. Pwstťedkh l? zachowčmčpoklidU srdce.
(žních) potíib írbce ie přcmjácní) bar Boži, itn-bj Bůb jen jbošnípm uběiuie

na mreucí proíht) jejich; čím mjácněiffí wssak ieft, tím wlce mám o zachowúllť jeho pe,
čomati 0 MW) f tomu proítřcbfů 6 nejmětfíí beblimofrí ujímati fašbébo bne šimota ímébu.
Dt tohoto proftřcbfů užímání mnoho, ano wsseckojámííí. Pročrž buffa abnšná, ieftíije

iftnaíegía m bnbré fmaté gpemčbi porci frbce, nnní wěz, fteraf [)o zachowati. Zde máš
proftřebh) f tomu: čti jmoína, rojiímei každý ebítamec, a na jste, na ímé paměti) obraz
cuí, megi čtením je mohli, Iituj, proe, obětní írbcc swé Bobu, běle'i pemná přebíemactí ——
iaE ti průmě pocitu přicházejí.

\
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1. Trpěliwost.

Ěrpěíimofť) ic ta cnoft, fteráš učí čloměfa wsseckh kťižky tobo íměta tiffe a
tlibně [núffetiz mffeďa utrpení, třimbp, be3prámí, pronáílebomanf, 3trátu nám miíňd) mřcí,
mffeďp boIeíti, nemoce a fmrt.

Kdybh žiwot \oe3beiífí byl jen řabou raboítnbcb a ticbbcb bnů, nebpío bp trpčf—

[i\oofti 3apotřebí; tať atc bbmaií bnomé šití naffebo přečaíto ímutni,mračn\) 3atemňománi,
bouřemi 3nepofoiománi, 3: 3ceIa nempbnntelně ieít utítati fe bo příítamu, Herbš nám tr;
pčIimoft otml'tá, bbcbom tam proti mfíemu bouření poťoi, ftáíoít abe3pec'noft frbce na,
Ie3íi. Wlastnť ate a neibe3pečněíffí příítam pro Eašbébo 3bošnébo ie — nejímčtěiffí a

Božské Srdce Want: Ježťsse, fteréš nám wždy a mífube ie otemřeno k naffemu ípaícnf.

Bhchom íc w této fřeffanífé cnofti utmrbilí a trpčtimofti bůtíobnč íe naučili,
umašme přebemfífmtři m3nefíené prambp, jež mníí 3áfIabem a pramibtem b\jti na;
ffebo si počínání mc mffccb přípabnofteď) šimota naffebo me3bejfííbo.

*Brmní: Nic fe neběie me fwětč, co bp žBůb, neimpěffí moubroít, nechtě! aneb

afpoň nepřipoufftěí. Wssecko, co íe běie, 6 měbomím, připufftěnfm neb bocela ří3enfm iBo

žím —- o tom neínu'me pochybowati, poUěwadž be3 můle Božť neb botonce proti můli
Boži ani ta neimenífí mec íe nemůže přibobiti.

“Druhá: Wssecko co Bňh, Uejrohšssi bobrota, obce nebo jen připoufítí, mffeďo

jen pro něíah') profpčd), k můIi něčemu bobre'mu chce (: připoufftí. *)?cínn'mcani
o tomto pocbnbomati, nebot Bůh Uemůžc Uikdy nic 3Iébo, fffobíimébo ebthi, (\ připonfftíli

něco fffobíimébo (mátťn, frupobitt', wichr atb.) připouíftí to pro něco bobrélp (abychom íe
poťořiíi, potepffifi, m cnoftž ntmrbiíi).

Iřetf: Wssemohoucnost íBo3í bomebe i 3 neimř-tfííbo nefftčftí něco bobre'bo 3pů;
fobiti a wsse k ptoípřcbu naffemu obrátiti.

Na toto tři 3úEIabnf prambp cbceme npnf bubomn třeíťonífé trpčtimoíti m írb:

cfď) fmňeb mbftaměti. £) nejflabffí Srdce Ježťssowo! Qt) bubiš n\3orem naífím, útěchou
a ponton naffí: jen to Iobě 3aiiíte' nale3neme poťoi a ímatoft šimota. Tak boufáme,
tof íe ftaň!

imot náš není w skutku nic jiného ne3 uftamičná 3mena ímutnbd) příbčbů. sBouře

pomftáwaií proti nám a 3uří na náš fambcb i foIem nás, fftčítí nás opoufítí, nefftěítí ie
na 1166 bromabí, 3e wssech ftran; ftracb, nepofoí, bá3eň, brů3a, pronáílebomání, 3a:
pletené 3áte3'itofti, ne3bořená pobnifnutí, 3trátty, šáriimoft, nenámift, froté múffnč, toffecfo
fe čafto proti nám ípifne a útofem na nás gene. Co jest nám činiti m tatombcb hned)

bouře? ŽDčúmeíe ínab 3nepofoiotnati, 3mu3'iIoíti a trpělimofti po3b\')ti, aneb iaínébo po
blebu buffemn'íbo fe bát 3bamiti a taf 3ceIa nefcbopnbmi fe ftáti k uchopení sc proftřebfů

f br3fe' pomoci? Co máme tem) činiti n) takowých ofamšicícb, fbe fc mífeďo proti nám

íbtuřne, fbe wssc fe 3bá b\')ti 3tracení2m? Írpělimbm bub! Bůh to cbce! Bůb to
připonfftí! Cesth iebo ííou ne3pptatctnč, ale mšbb moubre' a fpafiteíné. $obrobuimeš fe

tebp Šebo neimpčffí wůli a upotojmcž fe n) ínbci ímém. Ušímejmeš tafomébo fou3ení k

naffemu ípaíení, obeluime3 to wsse žBobn co 3aboftučinení 3a břícbp naífc a k obbňmání
fi treftů očiftcomvd), a nepřipramme fe netrpřtimoítí o 3áítubt), ! nimšto nám íoušení
bopomábaií.

Btráta měcí čafných nás 3aftíbIa, ncíprameblimoft nás o mnoho připramita,
oftatní pabIo ne3bařenému pobnífnutí m oběť, a pomětrnoít připomíbá ímutne' 3ne. Co ieft

*) Etanco ©. 3. uctění neilm. Srdce Ježtssrawrxj
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bříati? Irpětímhm hhti! Mámeli jiš ztratiti wťci pozemskš,marujmeš je ateípoň,
bhchom negtratili mítol't Boži, neb to bh nefmírně mčtffí hhla ztráta. ,

Nezťidka mujt'me ípoíušfti 6 Iihmi nejnefitetnhch mIaftnojtí a obtížné rogmrgeíoíti
ano i fpůjobů tai protimnheh, že 51) čtoměf tořru anbe'íem bhti mujcl, aht) je jueíI. Šaj;
binfh ben nomou přibámá příležitoít, fašbe' ořamšeuí žábu obětí na tiííce. ertfh čas to
fnab mhbržíme, ale brzh toho máme boft a oe'Ie to nemůžeme uš mhbršeti. Co činiti,
můj Bože? Trpšliwým bňti! 23ůh je o námi tof trpěíimh a to fažbinth ben a jí;
tori! [et: proíme ho o tuto trpříimojt, jfjto je nám tai mnoho třeba. ?Buůme trpěíimi
jafo Bozské (žlbee sBánč a bubeme fmathmi! Núsledujwez (Edna a Mistra íměho!

Bakli tělejné botejti náe jmírají, patri bIouhoIetú nemoc nás k lňžku poutá, fbe
jen trpěti a fnán'eti na bennfm pořábfu jejt — měru jmutnh to ojub! trpfé to šimobhti!
ale přebee i tu motejme: trpěrimoft! Nač botejti zemnitřní množiti hoIeítmi mnitř;
nfmi?- Wchúzrjmež spťsse w Božsté Grote “Bánč a učme je těm pocitům a tafomému
jmhffíem' a jebnám', fteréš nás jebině můje utifjiti a blašiti.

Snad nás jbamita jmrt toho nejbtagffího, co jíme na ímoětěměli, co tho jebia
nou útěchou, jebinfou raboítí naífí! Ziwot eeIt') nám ob té bobh pťichúzťja těžko, čiuťme

fmrtí tohčitfh, že nás newzala o febou, je probíe'mú pro nás si jíti Trpťťiwost má
buffe! jen trpělimojt měj! ?Bůh jcjti *Bdnem wssech, Bčmcm žiwota i fmrti; jemu je to;
oíme, jemu žijeme, jemu umíráme, aíe umíráme, bhchom měčnč u něho žiwi bhíi. Djoba,
fterou tof hořce opíafámáme, není att-aeena; lojatali fi Bůd to upřímně frote, ftere' nás
tat mřeíe miíomalo, ftcre' nám proto tak brahe', tof msácné tho, mohli je me íméíBoj;
jfe' Srdce, mituje ono nás nhm' tím mřeteji než oříme; proj! u EBoha za nás a očefámá
nás abh je gaje mřčnč 6 námi ípojiIo. Rbhbhchom mjíaf jehe míc pIaEaIi, febe mie na;
řífali, febe rnice si fthífaíj — to míícďo onu oíobu brahou nemafřííí; naopať patíi těm
ffcífům neťíabcme meče, mohou bhti příčinou mččne'ho ob ní obíoučení.

metoo pomftúmá ro srdci naffem tčšfh jar, tterhš nás zcrla zarlUUruje a buffi
aatemňuje; bnem i nocí jíme stličcni, zxtepokojowúui, foušeni. QI co při tom nejímutnčjíjí,
niřomu nemůžeme žal jmůj jtěšomati, nuceni jíme boleít jmou jami u ícbe noíiti a tat
ínao meoeme šiwot jEutečnč mučebniďh . . . Trpčliwost! jen trpělimoít, bun'e má! Hledej
Mám u 53050, jemu si ftčjuj boIeít ímou, on ji and a 6 tebou jpotu fnáfít'. Twč: tt:
pětimojt, tmě oůměra pohne Srdcem jeho miloftimhm, on tě poíilní, potěíjí, pojmětí i
touto jatoítí tmou a fašbhm joušením.

QI tof je na ímětě tijíce šatoítí, tijíee jútmutfů a příběhů roatičnóď), m tterheh
nám nic jiného nejbhmá, než trpělimhmi bhti. 91 řonečnř, co nám jpomůže netrpěliz
moít? Suh) užitet máme z núřků jmhch? Tim UrúžimexBoha, protimnjeme je mitoíti jeho,
mnojíme jen joušem' ímá, ftráeíme gúítuhh fmheh utrpení, gamitáme pomoc 6 hůrh a me,
hóme je bo propafti nepořoje, poehhbnoítj,_rogčilenoítí, boíejtí a mrjutoítí, zkrútka bo ne:

íčííInhch pabóme hříchů mffebuích a tat tebh bo baletu mětíffho nefftěftí. Tot omoee trpké
— fajbe' nehočlimofti —; co nám 23% k fpafem' pobúmá, proměnuje je nafjf netrpěli
moítí to aáhuhnh jeb.

Ghomámeli je ate trpětimě a tifje oopočjmajíee na Božskčm Srdci “Bone, naffem
wzorU nehejfém, paf ojíamujeme com, náílebujeme mnuťnutí jeho mitoftí, mírníme jou:
šení ímá, íhlomeghujeme poříabh a gájtuhh pro mččnoft a čaI'to je od SBůh trpělimoítí a

obbanojtí naffí pohnonti teď je i íoušení ceIe' ob nás jnímá. Řbhbh mfjať i toho nečinil,
říbí mfíeďo jen E nafíemu projpethu. Ioť btašenč omoee trpětimojti. Wol nhnf, dusse
má, Ébh Iěpc něiuíš.

QIno jeíítč mice. Strpětimojtí je učíme jebe jamhch přemáhati, jami jebou míáb:
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nouti, a to íefti neímčtffí (: neipotřebněifíl wťtězstwi. Sebe fama břemábati ie anamenl
mětníbo btbinftmx' než moje nepřátelífč porážeti; nab frbcem swým panomati mětfíf amu:
žiloft neš měíta a frálomftml opanomati. Duch ím. íóm to boímčbčnie to pífmě Božťm:
„Lepssl ieít trpělimť), než muž íilm'), a kdo panuje nab mbílí ímou, lepffí než ten, tte:
rýž dobýwú měft.“ (*Břlíl. 16, 32).

Irpelimoft whnássť čloměfa nahe roffeďt) bližní jebo, neb ia! welikou přebnoft
má ten, ktrrýž fe umí přemábati, přeb tím, kterýž nebomebe citt) írbee ímebo na
Uzdč držeti! Jesstě mice! trpělimoít mnnáfíí čloměfa nebe wsseckh mocnofti petelne'.

Bysbh i mffiďni zli butbome' proti němu pomftali, fftítem trpělímoíti zaopatřcn, ie rnffeďo
přemůše, tal že poůnámailce marné íme' borášení opuftt ob nebo a na úte! fe baií.

Irpčlimoft ieft iafáfi obrana wssrch oftatníd) cnoftí. Nebot mffeďl) mail swých
nepřátel mnobo, na jicbšto-útolt) připramenl) bbti muíf; iíouť to bimé máffně a náruči:
moíti to nás, jež tal čaíto fe rogpoutaií a new na čas protimenftmí a foušení anepoloiuií.
Tu žajisté netrpělimt') a aloftnt') máífnlm te'm íe bobbú, bo míru nárušimoíti rozwzteklených
srdce ímé puftf—fbešto trpělim') fmatť) poťlib ftbce zachowá acnoftemímbm to frbei
pofoiue'm panomati ráje. <Broto ímčbčf fm. Satob, še trpčlhooít netolilo proítřebeř ieít f
bofonaloíti-, nbbrž je botonaloftí famon jcít: „Irbělimoít skUtekbotonalům ú.“ (Sal. 1, 4).

Řonečne o trpělimofti mffim prámem můžeme říci, še nám bopomábd fnáfíením
wssech fřimb a íoušení a utrpení a zkoUssektobe fměta k mnčebnictmí tím maneffeněi:

ffímu, čím bele trmá. SZen a tafoml') člowčf si úvěru zde na zemi iiš Dbňbtvč
oťistec a připramuie íe pro nebe, .. .. a ialá to miloít, bnebpři fmrti aaíloušiti
se gemě uncfíenu bóti bo nebe a bneb po mnbaínuti forunumánu bůti ílámou mččnon!

chsilnčjssi wssar pobnůtřa ! trpělimofti iefti Imůi fmatl') přítlab, Božsrý smy
fubiteli! přítlab neiílabffílw Srdce Imébo. Na oltářích naíficb be; přeftání megi námi
blíč a íťntečuě přebťymáča přebce mm; za neunamují malby a žábofti naffe; ínáíííš
naffi nenóbošnoít, naffi' rogtršitoít, naffi neuctimoít, a to hoffe 6 negměnčnou trpělimoftí a
tlcboftl. Srdce Inne nicméně, msbor tomu toffemu, aůítámá nám w láíce a bobrotimoíti
neímírné obbdno. D můj Bože! jal meltou trpělilooít ji! měl ien fe mnou po celé mé

šimobotí až pobneB! wzdor mám čaítóm a přetěáijm břícbům (: neprarooítem jsi mne tal

trpělime a Iaífamě fnáffel, ač bud) tiít'ďrát bol gaíloušil, ob 'Iebe gomršenu (: bo
pe'fla umrženu bbti'! EIBfíeoÉt)přeřašft), je; iíem miloíti Twé be; přeítánf „m ceítu řlabl,

laífamě a miloftimě ííi přemohl! ttpčlimě iíi čelal na mne a B přenefmírnbm milofrbena

ftmím ! pořání a žimota polepffení ííi mne _molal! £) neífončená trpělimofti
Boha me'bo, lbe bod; nnní be; tebe bol?

D, fbo bl) fe neměl weskrz zarditi nab fmou netrpelimoítí, pomágí: li jen ponefub
neffončenou trpelimoít Imou! Sebinfé ílomo, malé nepoboblí, nepatrná urášfa, prame'
to nic činí mne bneb netrpělítobm, pobouří mne a k zlosti přimábl. D Božr trpělimofti,
upofoi írbce mé, fmlaáui ie roíou miloíti Swé a utíě bouře írbce mébo; uiič a poímětiš
írbcc mé! — MWA/yt

„Zdrávas Maria.“
„Když dlelas v Nazaretské chýži, A odtud jdu-li v šíré kraje,
Tu posel Boží k ní se blíží, Kde prapor kříže Krista vlaje,

Jenž tebe věčně oslavil, A zřím-li Božskou přírodu,
An takto tebe pozdravil: Vše pěje krásném ve shodu:

„Zdrávas Maria.“ Zdrávas Maria.



—252—

Když zástup Tvojich dítek věrných Tě chválí vždycky šumné lesy,
Jde před Tvůj obraz z prací perných, 1 ptáků zpěvných steré plesy,

Tu chválí Tebe, královno, Též potok, jenžto klokotá,
Jíž srdce ke všem slitovno: Se vine dál a šepotá:

Zdrávas Maria. Zdrávas Maria.

A večer z vísky v krásném máji Nechť projdu šírošíré kraje,
Když zvony zvučné Tobě hrají, Kde prapor kříže Krista vlaje,

Zvuk jejich k lidem chodívá, At pozoruji přírodu,
A vše se pějíc ozývá: Vše pěje- krásném ve shodu:

Zdrávas Maria. Zdrávas Maria.

Když Tobě všecko chválu hlásá
A radostí svět celý jásá,

Nuž přijmi také milostně,
Co já ti pěji radostně:

Zdrávas Maria.

WMWA,\»/

Dobrá modlitební kniha je katolickému kře
sťanu velmi užitečná.

Pravá modlitba pravého křestana záleží v pojímání Božství a věčnosti. Zde,
kde nic jiného nevidíme než samé věci přirozené, pozdvihujc se duch lidský nad
přírodu a povznáší se k tvůrci všehomíra, vystupuje z člověčenství a uchvacuje
Božství. Zde, kde nic jiného nevidíme, než samé věci pomíjitelné, povznášíse duch
lidský nad všecku pomíjiteluost, nad smrt i nad hrob, a zapolétá do země nesmr
telníků a objímá věčnost. Božství tedy a věčnost pojímati a držeti jest jediné
možné nebo zde na zemi — jest nebem v nebi.

Modlící se křestan podobá se tu jaksi .pocestnému, který se z ciziny-“do
své otčiny vrací. I on putuje v duchu ze země, z tohoto slzavého údolí boje a u—
trpení, do nebe, do oné věčné říše plné slávy a lesku, kde jest jeho pravá vlast,
kde každá žádost naše bude vyplněna, kde zármutku nebude více, a kde sídlí jeho
nebeský otec. — A jako vracející se z ciziny nese si uzlíček, v němž má rozličné
věci na památku a ku potěšení svých domácích uschované, rovněž tak i křestan
má při modlitbě uzlíček zbožnosti, t. j. nábožné myšlenky a slova, city a žádosti,
chceli nebeskému otci radost působiti, s sebou nositi, neb Bůh, jak Pán Ježíš sám.
praví, chce v duchu a v pravdě býti ctěn

Dále jako cestujícímu ve světě mnohé nebezpečí hrbzí, a zlomyslní lidé ho
oloupiti aneb dokonce i usmrtiti hledí; rovněž tak i na modlící se duše číhá lou
pežník v rozličný háv tohoto světa zahalený, a ten se jmenuje „roztržitost“. Ta
hledí jí nábožnou modlitbu a tím i ten pravý život modlitby vyrvati, neb víme,
že, když je 'mysl roztržitá, i pobožnost a s ní i pravá cena a účinek modlitby
se ztrácí. ,

Konečně jako cestující dává si na tělo křížek, růženec aneb jiné svěcené
neb žehnané památky Svatých důvěřuje v nešťastných dobách v přispění a pomoc
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těch, které ty obrázky představují, a že tím spíše před nebezpečenstvím chráněn
bude pevně doufaje: podobně

1. chrání i dobrá modlitební kniha modlícího se křesťana před roztržitosti
a zamezuje, by nemohla tato o nábožnou modlitbu hg okrásti.

K lepšímu poznání toho prospěchu můžeme si to také podobenstvím, které
se sem právě hodí, vysvětliti. Četl jsem kdesi v knize, že jeden nábožný muž od
Pána Boha vyprosil milost, by mohl zvěděti tajné myšlénky druhého, který též
právě v chrámu Páně mši sv. přítomen byl. Ten maje ruce sepjaté a tiše své mo
dlitby přeřikávaje skroušeně před se hleděl tak, že by se každý snadno domnívati
moh_l, že se po tichu modlí. — I dopřál Bůh onomu nábožnému muži té milosti,
a myšlénky po tichu se modlícího objevily se mu nyní ztělesnělé co slunečné pa
prsky. Takovýto jeden paprsek šel od srdce onoho muže skrze okno chrámové a
prodlužoval se až do jeho domu. Tento paprsek značil jeho myšlenky směřující k
choti a k dítěti. ——Druhý paprsek podobným způsobem ven na jeho role; přemý
šlel, zdali mu pšenice zraje. ——Třetí paprsek mířil až do domu jeho souseda; tanul
mu na mysli soud, který s ním měl. —--Čtvrtý paprsek měl směr ven skrze dvéře
chrámové a tam venku se ohybal dolů do země; přemýšlel, mnoholi asi z dolů
vytěží. -- Pátý paprsek roztahoval se jen až ke dveřím chrámovým, skrze které
právě jedna ženština skvostně vystrojená a vyšperkovaná vcházela; tu viděla myslíl

„ta by také mohla té nádhery trochu ze sebe shodit“ ——Šestý paprsek vystu- .
poval až ke stropu chrámu, kde veliká pavučina visela; 0 tom.přemýšlel takto: „no ,
ten kostelník také asi o tu čistotu dbá!“ A tak šlo ještě mnoho a mnoho jiných
paprsků od jeho srdce, které tu velikou směsici myšlenek naznačovaly. Z těchto
pak nejméně jich směřovalo k oltáři Nejvyššího, a které tam došly, “opět brzo jako
blesk při hřmění se ztrácely. Byl to také jeden z těch, o nichž čteme zazname
náno u svatého Matouše kap. 15: „Lid tento ctí mne ústy, ale srdce jejich daleko
jest ode mne.“

Porovnáním tím nechci drahý čtenáři! nic jiného říci, než že nábožnost
mnohého i v chrámu Páně velmi nedokonalá jest, jelikož jeho duch a jeho myšlenky
od Boha se odchylují a. po' jiných obyčejných, smyslných a pozemských ano i hříš
ných věcech těkaií.

Avšak tomu se není co divit, uvážímeli, že jest člověk tvor pozemský,
jehož smyslnost již od Adama značnou převahu nad jeho duševní přirozenosti má.
Od světa obklopen a pozemskými věcmi den ode dne, rok od roka zaměstnán ne
chává ducha svého s pozemskými věcmi poznenáhla takřka srůsti, a tak mu to po—
tom za těžko přichází od pozemského k nadsmyslnému se vyšinouti, a ještě tížeji
ducha k nebi upjatého — jak toho modlitba pravá vyžaduje — pro delší dobu v
živé rozmluvě a v obcování s*Bohem přidržeti. Tak se stává k. p., že často i u
prostřed modlitby rolník přemýšlí osvém poli, řemešlník o svém řemeslu, kupec o
svém zboží, úředník o svém úřadování, učenec o svých knihách atd., ba u prostřed
modlitby nejenom hříšníkaíale i nábožného aspravedlivého v čas pokušení napadnou
někdy _tak zlé myšlenky, které modlitbu docela ničí. Sv. Jan Zlatoúste'c činí ta

kovým roztržitým tuto výčitkn: Když s přítelem mluvíš, pozorné to činíš, a kdyz
s Bohem rozmlouv,áš tedy se po venku s myšlenkami tonláš! Jakou moc může
taková modlitba míti?

Zvláště pak oči jsou to, které k roztržitosti nejvíce napomáhají a svádí;

nebo _kamkoliv se obrátí, tam také obyčejně pozornost, myšlenky a ducha připoutají.



_254_

Kdo se chceš tedy zbožně modliti, střež se, by tvé oči mezi modlením nehleděly
na předmět, jímž se roztržitost způsobuje a čiň podobně jako prorok Eliáš; ten
kdykoliv chtěl s Bohem rozmlouvati, pokaždé si oči přikryl pláštěm, by ho oči od
Boha na nějaký jiný předmět nesvedly.

A jako proroku Eliášovi plášt, tak též i modlitební kniha v tomto „případě
podává nám velmi vhodné služby. Ona přede vším poutá oko, by nemohlo jinde
těkat. Nebo kdo má již jedenkráte pravý úmysl z ní se modliti, ten musí oči tam
říditi a je v knize zaměstnávati; tím způsobem nevidí nic, co se kolem něho děje,
a — již tím ubývá mnoho příležitostí k roztržitosti. Pak již čtení modliteb sa
mých, ještě více ale přemysl při tom vyžaduje duchapřítomnost a pozornost, tak že
duch nemá ani času po jiných věcech blouditi. A jelikož celý obsah modlitebních
kněh bezprostředně neb prostředně k Bohu se vztahuje, “ba nic jiného není než roz
mluva s Bohem, musí také duch, jak dlouho modlící se chce, u Boha dlíti. —

Modlitební kniha jest tady jako záclona oka smyslného a spolu co páska,
která ducha k Bohu víže, pročež jest též velmi prospěšným prostředkem nábožuost
při modlitbě podporovati.

2. Lehko lze se přesvědčiti, že to není lhostejno, cokoliv bych s Bohem v
rozmluvě mluvil. Zde se musí dbáti na to, bych užíval pravých slov a spolu bych
měl pravé myšlenky, city a přání, která se slovy ve spojení stojí. Jelikož se máme
dle předpisu našeho sv. náboženství s pokorným a skroušeným srdcem, s dětinnou
odevzdaností, s věrou a důvěrou a ve jmenu Ježíše modliti; musí slova modlitby,
kterou bud ústy vyslovujeme aneb jen si myslíme, skutečně ty vlastnosti v našem
nitru také vzbuditi a vyjádřiti —- majíli slova ta pravá býti. —

Dále mají slova modlitby ohledně rozličného stavu a okolností modlícího
se také rozličná býti. V mládí k. p. v stáří, ráno, na večer, doma, v kostele, při
zdraví, v nemoci, v svobodném stavu, v manželství, v stavu milosti Boží, v čas
pokání, při sv. přijímání, při mši svaté a ještě v mnoho jiných a jiných případno
stech jest modlitba rozličná a má se též rozličnými slovy vyjádřovati.

Tato rozmanitost modlitby má místo též s ohledem na Boha a jeho vlast
nosti, jakož i ohledně rozličných tajemství a učení sv. náboženství. Jinak k. p. se
modlíme k nebeskému Otci, jinak ke druhé Božské osobě, jinak k sv. Duchu, jinak
k Panně Marii a jiným Svatým. Jinak zní modlitba, která má za předmět vtělení
se Syna Božího aneb jeho z mrtvých vstán'í, nebo poslední soud; jinak opět, když
při ní myslíme na nebe neb na peklo, na očistec, na zemřelé atd.

A nyní, kdo může jistiti, že jest s to při tak rozličné modlitbě povždy a
sice hned v prvním okamžiku beze vší modlitební knihy těch pravých slov užíti?
— Taký se hned tak nenajde!

Důmyslnost a pamět u velmi mnoho lidí zde nepostačí a vyžadují dříve
ale5poň nějaké rozmýšlení. Vždyt se to stává také velmi často i při obyčejné mluvě
s ostatními lidmi, tak k. př. dítě majíc otci k narozeninám přáti neví, ač již jak
se říká ze školy má vyjíti, jak by to mělo ze sebe vypravit. Matka musí mu při
tom býti nápomocna a těm slovům, jichž má užíti, napřed jej učiti. — Obyčejný
člověk i po delším rozvažování nenajde kolikráte ani těch pravých slov, kterými
by chtěl vznešeného pána osloviti. — Ano i vzdělaný a učený muž v takovémto
případě přichází někdy do rozpaků, a ačkoliv již připraven často ve své přednášce
mimovolně více nebo méně mluví, nežli jak má neb chce. Proto si řečníci své
přednášky nejprve napíšou a, by se nápotom toho pravého významu nechybili, na
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zpamět se naučí. To též ztvrzuje jedna povídka, která mi nyní právě na mysl při
padá. ——Jistý vladař projížděl své království a na cestě té přijel též do jednoho
malého městečka. Celá měst-tká rada vyšla mu vstříc až za městskou bránu a tu
chtěl svého panovníka pan starosta slavnostní řečí, kterou si schválně byl napsal
a jí se dobře naučil, slavně přijmouti. Avšak obával se velice, prvé nežli ještě z
města vyšli, že zůstane vězet, a pročež na to velemoudře městského písaře připra
vil, — aby se totiž s tou psanou řečí v zadu za ním postavil a v nejhorším pří
padě do ucha mu to ze zadu našeptal. — Tak se také stalo, a jakmile panovník
se vším komonstvem do brány vjel, řečník spustí. Ze začátku mu slova plynula
jako voda: avšak najednou jazyk jeho špatný význam chytil. I zpozorovav to chtěl
svou chybu hned opraviti, avšak nemohl nikterak to pravé slovo nalézti, tak že
přišel zcela do rozpaků. Celý zaražený začne konečně koktat a opakovat poslední
větu nejprv celou, potom ještě jednou od polovičky, a při tom v zadu rukou dává
znamení, by mu napověda z té brindy pomohl; než to vše je již nadarmo; nebo v
tom okamžiku, kdy měl městský písař pomáhati, přišel na něho tak silný kašel,
že se mu až oči oplakaly, a on nejenom že čísti ale ani písmo tiše držeti, ba ani
jednu slabiku ze sebe vypraviti nemohl. — A tak byl- pan starosta se svým při
vítáním u konce. Panovník se při tom ovšem nemohl ani smíchu zdržeti, avšak
těšil pana starostu a ujištoval ho, že se již tím spokojuje, jen když vidí dobrou
vůli pana řečníka. .

Rozmilý čtenáři! rovněž tak, jako ten pan řečník, může lehce i křestan ve
své modlitbě k Bohu, 'ku králi všech králů, ta pravá slova nevěděti, může ten
pravý význam lehce zapomenouti a pročež i vězet zůstati, t. j. velmi neúplně se
modliti. — V tom přídadu ale máme lepšího napovědu, nežli měl onen pan sta—
rosta a jistějšího výpomocníka, a ten jest: dobrá modlitební kniha. V takové jsou
obsaženy samé psané neb tištěné promluvy ku králi nebes a země, t. j. modlitby,
a sice takové, které še pro rozličné příležitosti modlícího se hodí. Takovou knihu
psal vždy ten, který se sám uměl modliti, t. j.' který sám dobře věděl, jak se' má
modliti. V takové knize jest každé slovo vybráno a uváženo, a na všecky okolnosti
a poměry křestana k Bohu, k náboženství, k sobě samému a k jiným lidem a vě
cem béře se zde ohled. Prava Bohu milá slova, pojmy, myšlénky a. city jsou zde
vyjádřeny a křeštan je může jen s nábožnou vůli a pozorností čísti, a pravá, Bohu
příjemná a záslužná modlitba vystupuje k nebesům.

Ale zde by mohl někdo —„-„jaksám věří ——chytře namítnouti a říci:
„Onen král spokojil se konečně dobrou vůlí pana starosty, tak se zajisté spokojí
též náš milý Bůh, jen když vidí, že máme dobrou vůli se modliti, třebas právě ne
padli na ta pravá slova — on hledí na myšlénky, ale ne na slova. —

Naproti tomu pravím já: to se může týkat všech těch, kteří neumí čísti
a žádné knihy upotřebiti nemohou. Tu odpouští Bůh jejich slabosti, když jen se
vyjádří bez chyby, a hledí při tom jen na jejich smýšlení. Naproti tomu ale u
všech těch, kteří jen proto špatně se modlí, protože z lehkomyslnosti a z lenosti
modlitební knihou opovrhují, poznává Bůh, ten zpytatel srdcí lidských, nečistý pra
men nedokonalé modlitby, jakož i pozoruje v tom jakési opovrhování sebou samým.
— a takovou modlitbou měl by se Bůh spokojiti? — '

Ostatně uvažme, že tvůrce všehomíra nepotřebuje tu naši modlitbu rovněž
tak, jako onen král tu promluvu městského starosty docela postrádati mohl. Bůh
se nás neprosí o naši modlitbu, ale my ho máme nevyhnutelně zapotřebí k vůli
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svému vlastnímu blahu. Náš ro zum, náš vlastní prospěch a našeo svědomí nám
tedy praví, že máme modlitbu co nejpilněji vykonávati, a pročež, jsmelí ve čtení
sběhlí, také modlitební knihy při ní užívati.

Zkrátka já vzdor té hořejší námitce za jisté pokládám, že jest to velmi
prospěšné modlitební knihy při modlitbě užívati; jelikož také kniha nejen, jak jsem
v lním' odstavci pravil, roztržitost mysli při modlitbě zabraňuje, ale i jak jsem
právě ted dokázal, takřka napovědou modlícího se a tlumočníkem lidského rozumu
a srdce před Bohem jest; aneb — bych bez obrazu mluvil — „dobrá modlitební
kniha učí, jak, a jakým způsobem se máme právě modliti,“ a tudíž druhý důležitý
prospěch nám podává. Konečně

3. jest, milý čtenáři: „dobrá modlitební kniha ustavičným učitelem nábo
ženství;“ a to jest ještě větší a závažnější výhoda. Taká modlitební kniha přivádí
modlícímu se v jeho rozličných modlitbách neustále naučení víry a mravů, jakož i
ta rozličná ustanovení církevní na mysl; — a to jest veledůležité.

Jest skoro víře nepodobno, jak mnozí odrostlí jsou v té nejdůležitější zá
ležitosti, v náboženství, nevědomí, a sice tací, jež v mládí školu řádně navštěvovali,
nyní k těm vzdělanějším se čítají a vůbec trochu výše stojí, než člověk obyčejný.
Mohl bych uvésti dosti příkladů takového druhu, ale uvedu zde toliko jeden veselý
příběh, který mi dobrý můj přítel vyvravoval a za pravdivost jeho také ručil. Zní
takto: Jedenkráte v zimě na večer, když již dlouhé noci bývají, sedělo mnoho od
rostlých již osob kolem sousedního stolu; byli to samí sousedé a domácí a patřili
všichni k té vzdělanější třídě lidí. Již nevěděli, jak by měli tu dlouhou řadu ho
din před půlnocí zalit; neb karty a společné hry je již omrzely, a tudíž nezbývalo
jim nic jiného, než jen rozmluva. '

A když se jim již i v rozmluvě lepší látky nedostávalo, zabrousili někdy
i na malicherné a tintěrné věci. Mezi jiným přišli v řeči také až na to, že jsou
mnozí lidé docela tak zapomněnliví, že ani 1, ani 2, 3 si pamatovati nemohou, Ně
čemn takovému nechtěl ani jeden věřit, a k tomu že velké již blbosti je zapotřebí
myslel. — „Pozor tedy“ -— pravila domácí paní — „o počítání ve třech nechci
ničeho mluviti, ale u vypočítávání v pěti chtěla bych skoro tvrditi, že to některý
z nás také jak se patří nedovede; a předce o těch 5, které já myslím, ve svém
mládí každý z nás velmi často vypravovati slyšel a také sám často vypravoval.

„No to by bylo smutné, abysme to nedovedlil“ bylo slyšet ze všech stran.
„Dobře!“ — odvětila domácí paní ——zkusme to a sadme se o něco; —

anebo ještě lépe: učiňme si z toho společnou zábavu! Talíř sem dejtei“ — Talíř
jí podali, a ona pokračovala: „Každý sem dej co vklad dobrý'dvacetník, zde jest
můj. Nevypočteli kdo těch pět kousků, na které se budu tázat, a sice všeckya v
témž pořádku, ten dvacetník ztratí; naopak jej opět vyhraje. Co se pak s prohrou
stane, povím později. ——Jste s tím srozuměni?“'

Při tom zůstali; nebo _již slušnost to žádala, by se první dámě ve společ
nosti neodmlouvalo. Když talíř již všechny dvacetníky shrábnul, zvolala domácí paní
„pozor! Začátek necht učiní dědeček, jakožto nejstarší a nejctihodnější ze všech
nás. Já se tážu: vypočítejte mi dědečku, 5 přikázání církevních, všecky a pěkně v
pořádku ], 2, 3, 4, 51“

„A! — taková pětka je to ?“ — odpověděl dědeček — „na to musíte mou
sta'rou hlavu ušetřit, takové věci jsem již dávno zapoměl —“ a jeden dvacetník v
talíři byl již prohraný.
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Po dědečkovi byla tázána teta, která ač byla mnohem mladší než-dědeček
nemohla se předce po dlouhém a namáhavém lámání hlavy ani na 1 a 2, ani na
3 a 4 upamatovati. Jen o zápovědi svadeb v čase adventním se jí něco zdálo. —
S dvaciáškem se taky rozloučila.

Dceruška zachytila z těch 5 jen to 2. a 3. přikázání. — Dvacetníček byl

zase frnk. .
Přítel domácí, jenž se na přemýšlení dal velmi záležet, skutečně také'4

přikázání ze sebe vypumpoval. avšak ku podivu! právě na to první nemohl nikterak
přijíti. — Také přišel o dvacetník. Pan syn a ještě jiný měli s předešlými stejný,
osud, a při každém se strhl vždy hlasný smích.

„Krásní jste mi to katoličtí křestané!“ — pravila posléze smíchem veselá
domácí paní — „když ani pět počítati nedovedete! Slyšte! těch 5 přikázahí'čír
kevních, jedno po druhém a v předepsaném pořádku zní taktol“ A 'všecky jim
beze vší obtíže vypočítala. Ku konci přidala: „Můj dvacetník ale necht také je
prohraný; nebot i já jsem těch 5 přikázaní církevních docela zapoměla a teprv
včera mne jim náhodou má služka opět přiučila. Ty zde ale peníze necht mají
všecky chudí, a každý, z nás necht ztrátu svého dvacetníku co spravedlivý trest za
svou hroznou nedbalost přijme.“

Škoda, že ta paní nepokračovala “dále v té společné hře a v dálším vypo
čítání číslic! — snad že by se byla přesvědčila, že ti pá'ni a dámy také ani 6
neumí počítat při hříších proti Duchu sv., ani 7 při sv. svátostech a hlavních
hříších, ani 8 při blahoslavenstvích kázaní na hoře, a tím méně 9 při cizých hří—
ších, ano snad ani 10 při desateru Božích přikázaní. _.

Ano milý čtenáři! člověk by ani nevěřil, jak mnozí i dosti vzdělaní a
řádní lidé ve věcech náboženství jsou nevědomí; a předce vypátravše toho tu pravou
příčinu nedivme se tomu. Tak jako k. p. po 20 letech ten, který se z mládí ve
škole dosti dobře psáti naučil, předce není s to ani své jmeno bez chyby do ina-,
triky vepsati, když jest za kmotra požádán ——a to jedině z té příčiny, že od té
doby, co vyšel ze školy, péro ani -v rukou—neměl: — rovněž tak zapoměli mnozí
v pozdějších letech, čemu se z náboženství v mládí naučili, jelikož od vyjítí svého
ze školy po ta celá léta o vědomostí náboženské nikdy se nestarali.

O kéžby takový přemrštěnec, jenž se posud náboženským knihám, nábožnýin
rozmluvám, křestanským cvičením a kázaním více a bedlivěji vyhýbal, než svěcené
vodě, — kéžby takový — pravím — alespoň dobrou modlitební knihu si pořídil a
někdy alespoň se z ní modlil, zvláště v ty rozličné roční svátky a při mši sv.;
nebylby u vědomosti náboženské předce tak kleskl; taká kniha byla by pro něho
učitelem, který-by ho v té vědě, jež o blahu jeho věčném jedná, cvičil a ty spasi
telné pravdy s ním opakoval! ted by se nemusel alespoň za svou nevědomost před
Bohem, před světem a před sebou samým styděti. ; Kdyby z takové knihy někdy
k. p. ráno a na večer četl, před mnohými špatnými skutky, které nyní tak často
pášc, byl by vystříhán a na Boha by byl při tom častěji upamatován, jenž vele
moudře a velespravedlivě svět řídí, jenž vševědoucí & všudypřítomný ve dne i v
noci skutky a myšlení lidská vidí, jehož milosti a dobročinosti všeliký tvor požívá,
jemuž vše své skutky a chtění obětovati máme, a který jedenkráte co přísný soudce
účty na nás bude žádati z těch hodin, dnů alet života našeho, která nám propůjčil.
Jak mnohdy taková modlitební kniha na nešlechetníka působí, vidíme v tomto pří
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kladě: Jistá nábožná slečna*) žila na svém statku nedaleko města. Jednoho večera,
právě když večerní modlitby z knížek odříkávala. zastavil se kočár před jejím do
mem. Slečna byla požádána, by nemocnou přítelkyni svou navštívila. Iodjela
v okamžení do města d0provázena komornou a služebníkem svým. Nepřítonmosti
její použil číhající zloděj & vyleza po žebříku do pokoje jejího rozžal světlo pátraje
po drahých klenotech. Spatře však na stolku-npodle postele otevřenou modlitební
knihu a nahlidnuv náhodou do ní, padl na následující slova: Milý Bože! kéž bych
byl tento den bez hříchu ztrávil, jak tiše a blaze mohl bych pak usnouti! Kéž
bych i po celý další život svůj bez hříchů zůstal, pak bych neměl příčiny hroziti
se před hodinou smrti a usnul bych sladce! — Slova ta otřásla svědomím hříš
níka, tak že zanechav obmyšlené krádeže vylezl Opět oknem, zdrže se od toho času
každého hříchu. Od té doby četl pilně v modlitebních knihách a stal se z něho
velmi řádný křesťan.

Kdyby takový nevědomec z modlitební knihy ty modlitby se modlil, které
tam zvláště pro velké církevní slavnosti jsou obsaženy, připamatoval by si takt-o
ty nejdůležitější události sv. náboženství, události, k. p. jako je narození Páně,
trápení a smrt p. 'Krista, z mrtvých vstání Jeho, seslání Duchu. sv. na apoštoly
atd., události, s nimiž nejvíce souvisí naučení víry a naučení mravů, a o nichž se
v modlitebních knihách zvláště pojednává a tam se vysvětlují. _ Ano ještě více:
kdyby při mši sv. tak lenivě a se založenýma rukama jako v nějakém-divadle ne
stál, aneb dlouhou chvílí vlasy a vousy svými prsty se neustále nerovnal, aneb
očima všetečně sem tam netěkal, ale raději z knihy“ pobožně se modlil: věděl by
lépe nežli posud, co každý ten díl nejsvětější oběti značí a působí, a jak pokorně,
skroušeně a nábožně se má každý při ní chovat-i. ——A ještě jednou pravím: kdyby
se byl taký odcizovatel náboženství ještě jiné modlitby modlil, které v dobré mod
litební knize nikdy nescházejí, věděl by teď lépe to „jak“ a „pl'OČ“ o víře, naději a
lásce, o zpovědi a sv. přijímání, o postech a almužnách, o ctění svatých, o památce
zemřelých, o nebi a peklu, -o úřadě královském, kněžském a učitelském sv. církve,
o jejich ceremoniích atd. — Ano a přitom zůstanu a budu též vždy zastávat —-—
vhodná modlitební kniha napomáhá, udržuje a sílí vědomost náboženskou. Pro tu
výhodu se odporučují modlitební knihy zvláště těm, kteří mají méně příležitosti
kázaní a ostatního cvičení v náboženství se zúčastniti. Zo všeho toho, milý čte
náři! vidíš, že modlitební knížky jsou pro každého ve čtení sběhlého křestana
velmi užitečné a sice z těch 3 příčin, které zde ještě jednou v krátkosti opakuju,
by jsi je mohl tím spíše sobě zapamatovati. ]. Dobrá modlitební kniha chrání
při modlitbě před roztržitostí; 2. učí nás pravých slov a myšlenek užívati; a
3. udržuje a sílí znalost v náboženství.

Jelikož je tedy modlitba tak svatým výkonem, v kterém ses Bohem samým
zaměstnáváme; jelikož je modlitba tak vznešenou povinností našeho sv. náboženství,
a toto prostředkem jest k dosažení našeho blaha časného a věčného; a protože na
to vše, jak jsme se přesvědčili, modlitební kniha veliký vplyv má: uelenujme a
pořidme si dobré knihy, z čehož nám samým veliký užitek vyplyne a čest způso
bíme tomu, jenž chce od jnás v duchu a v pravdě býti ctěn. Avšak jestlipak víš,
zbožný čtenáři, proč právě o užitečnosti modlitebních kněh píšu ? ——Přiznávám se
ti srdečně: protože jsem na mnohých místech při službách Božích zvláště u mlad

*) Z katechismu Podstránského.
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šího mužského pohlaví —- i při takových, kteří se ve čtení vyznají — pozoroval,
že málo který modlitební knížku v rukou má: a kdyby ti bylo dopřáno, viděl by
jsi snad od mnohého vycházeti mnoho paprsků značících jeho myšlénky, "a kterak
_se na rozličná místa rozcházejí; žádné ale a neb snad docela málo by jsi jich spa
třil, kteréby ze srdce jeho čelily k Božskému Srdci Pána Ježíše. Jest to věru po
divné! u ženského pohlaví vidíme toho pravý opak; ženy i. dívky mají veskrz
modlitební knihy sebou. Cožpak má ženské pohlaví v obcování s Bohem více mod
litebních kněh co tlumučníka zapotřebí? — Avšak tu nesmíme opomenouti, že -i
mezi ženským pohlavím neschází takových, které modlitební knížky více' ze zvyku
než z pravé pobožnosti do chrámu s sebou bérou a, by některých jen pozornost na
se upoutaly, se tam modlí.

Co jsem zde psal o modlitebních knihách, to též platí i o zpěvnících ko
stelních; neb náboženská píseň zbožně zpívaná není nic jiného, než modlitba, s tím
jen rozdílem, že ji doprovází někdy i hudba. Pročež velmi politování hodni jsou
ti, kteří považujíce se za vzdělanější nežli jsou ostatní, ostýchají se_s nimi společně
zpívati, by snad tím na své vážnosti škody neutrpěli. O politování hodná ješit
nosti! Oni se stydí, a David jakožto král se nestyděl v hlučných žalmech; chválu
Bohu prozpěvovati a Cherubinův a Serafinův před trůnem' Božím itřikráte
„svatý“ zapěti!

Také uznáš, milý čtenáři, že není každá modlitební kniha dobrá a vhodná,
tak k. p. která modlitební kniha _řečíučenou jest sepsána, — hodí se jen zase pro
učené; pro obyčejného měštana, rolníka, řemeslníka atd. má býti modlitební kniha
opět v jednoduchém jemu srozumitelném slohu psána. Zároveň střež se rozličných
kněh modlitebních, které. pod pláštíkemí katolictví a krásné květnaté mluvy jed jen
v sobě skrývají, jakož i před těmi, které v uhlazené řeči jen samé krásné floskule
o všeobecné lásce k Bohu a lidem obsahují, avšak o katolické víře není v nich ani
zmínky. Pročež hled se dříve, nežli si modlitby koupíš, s jinými moudrými a v
tom ohledu znalými poraditi.

" Lidé, kteří neumí čísti, postrádají ovšem té znamenité výhody, které nám
dobrá modlitební kniha poskytuje; avšak ti mohou ten nedostatek opět jiným způ
sobem vynahraditi. Tací mohou při modlitbě růžence opět užití; neb růžencová
modlitba sestává z těch nejkrásnějších způsobů modlitby: z očenáše, z: pozdravení
andělského a apoštolského vyznání víry, a obsahujíc v sobě rozličná jiná sv. tajem
ství vyžaduje také jakýsi pořádek v modlení; a tak co do formy a obsahu pozornost
ducha rovněž podněcuje a udržuje, jakož i před roztržitostí mnohem bezpečněji
chrání, než obyčejná modlitba ústní.

Přesvědčiv se, milý čtenáři, o veliké moci aúčinlivosti dobrých modlitebních
kněh uznášzajisté i tu značnou užitečnost jejich; nebot rozmlonvajíce, a zabývajíce
_se pilně s Bohem a pozdvihujíce srdce své k nebi, přibližujeme se tak řka vždy
více k Bohu, prospívajíce v cnostech a dokonalostech a nezbloudíme tak lehce na
cestě té k nebi vedouci. —

„Mášli pak vše na cestu připraveno?“*) tázal se otec svého syna před ve
čerem, než se měl tento ubírati do světa na zkušenou. „Všecko,“ odvece syn, „až
na vandrovní knížku, kterouž nesmím zapomenouti.“ Otec ale vyndav ze skříně

*) Katechismus Okačuv.. u



—260—

nové modlitební knížky, podal je synovi řka: „Tu máš synu nejlepší vandrovní
knížku, v níž budešli se pilně a nábožně modliti, Bůh tě bude všady provázeti.
On tě neopustí, bude tě žehnati a v každém nebozpečenství těla i duše chrániti“
—-.A_ tak i ty zbožný čtenáři Školy Božského Srdce, kdykoliv se někam ubíráš neb
nějakou práci počínáš, ptej se pokaždé sám u sebe: „máš vše na cestu připraveno?
nezapoměl jsi vykonati tu hlavní povinnost pravého křestana?“ a čítej pilně a
často ve “svých modlitebních knížkách; nebo věř, kdo se pilně a uábožně modlí,
ujde všelikému nebezpečenství. ——Takového nebeský Otec ochraňuje a jest mu
vždy na blízku. WWW

Kněží a zpátečnictvi. '
Při nynějších značně snížených cenách kněh z dědictví Svatojanského vy

daných myslím že si každý pospíšil koupiti si pro dům „životy svatých“; a kdo je
má, prosím čti se mnou v posledním svazku, 10. října život sv. Františka Borgia,
nebudeš toho litovat. '

; On byl na nádherném dvoře císaře Karla V., byl markhrabětem Lombay—
ským a nejvyšším podkomořím, on se dobře znalvhudbě i v lovu, on obliby nachá
zel v živé přírodě, byl místokrálem v Katalonii, on na to uvázal se ve správu vé
vodství po otci zděděného: a předce při tom všem byl mu Bůh počátek i konec
všeho myšlení, všeho jednání. On chodil často ke stolu Páně, ctil nadobyčejně Ro
dičku Boží, hledal v pokušení útěchy v modlitbě,“ cvičil se v rozmanitých skutcích
_ka—jícícha rád čítal v knihách náboženských. a byl pravým otcem svých poddaných.

A čím se tak vzdělal sv. František Borgia? On s korunovaným žalmistou
Páně přemýšloval o přikázaních Páně, kteráž miloval. Žalm 118, 47. Nejvíce mu
přispěla smrt císařovny Isabelly, již tenkráte za div ženské slíčnosti považovali, a
jejíž přízeň sobě sv. František svým vlídným a úslužným chováním v krátkém čase
ve veliké míře získal. Uzřev totiž mrtvolu této císařovny a vida tvář její tak ze
hyzděnou, že nikdo z přítomných si netroufal přisahati, že by to přeslíčná císařovna
byla, a cítě puch vycházející tak hnusný, že každý kvapně odcházel, zvolal 11nej
větším pohnutí: „Jsi ty to překrásná císařovna? Jsou to ty jemné červené rty, jsou
to ty květoucí tváře, ty jasně zářící oči, to lesklé čelo, ten lihý obličej? O mar
nost! marnost! takový jest konec vší slávy zemské, všech rozkoší a všeho zboží !
O přebídný živote pozemský, o klamná naděje, jak šálíš lidi! Již dost jsem se
smrtelným císařům nasloužil! Dlouholi ještě budu, 0 Bože můj! milovati mar—
nost a stíhati lež! Hrůzné zohyzdění nejslíčnější císařovny napomíná mne, abych
déle po marném stínu nelapal, nýbrž hledal, co věčně trvati bude. Nebudu více
žádnému pánu sloužiti, kterýž smrtí odňat býti můžel“ A v skutku na to „v zá
koně Hospodinově byla vůle jeho a v zákoně přemýšloval dnem i nocí.“ Žalm 1. 2.
A dle jakých medle zásad se řídil sv. František? Snad zásadami politickými se
zanášel? O! nikoliv. Ale, zhroz se světe —- on se spravoval zásadami Jesuitský
mi, ba on byl — nelekejte se toho — — Jesuitou. A on to nuže jest, sv. Fran
tišek, jenž o tomto nyní zlehčovaném řádu říkával, že tovaryšstvo to Bůh sám v
opatrování vzal, a že je nikdo nepronásleduje, a nikdo nenávidí, leč kacířové a ne
věřící aneb bezbožníci a lidé, kteří nemají dobré známosti o jeho cíli akonci
a o jeho působení a snahách; nebot Jesuitská zásada jest: „S Bohem počni každé
dílo, podaří se ti až míle.“



—261-—

_Ale to právě vadí jim; že obcování jejich není v moudrosti tělesné, ale
sláva jejich že jest svědectví svědomí jejich, že v sprostnosti srdce a upřímnosti
Boží obcování své mají na tomto světě. (II. Kor. 1, 12.), protož je svět nenávidí a
protož si to obral za zvláštní předmět illumovaný věk, tupiti Jesuity ——t. j. kdo
čteš rozuměj, — ne jen Jesuity, ale vůbec kněží, a protož “uslyšíš ne z jedněch úst
křičeti: Smrt Jesuitům ——smrt kněžím! A jakou žalobu vedou synové tohoto světa
proti lidem těmto? Oni mají statky, mají panství. — Ale zdaliž oko tvé nešle
chetné jest, že já dobrý jsem? tak u sv. Mat. 20, 15. domlouvá hOSpodářzávisti
vému najatému dělníkovi. Kdyby těm, jenž na kněží pro statky reptají. prokázal
darem dobrodiní dobrý dárce, zdaliby je nepřijali a odmítli od sebe? Proč okem
závistivým pohlížíte po statku bližního svého. a' nepřejete mu co soukromníkovi,
téhož práva, jakéhož sobě samým přáno míti chcete? At vám někdo ubírá statku
vašeho spravedlivého, zdaliž strpíte ho, a nebudeteliž žalovati na bezpráví'a na lou
pež, jakáž se vám děje? — Já žijí na panství čili statku bývalém Jesuitském ale
musím vyznati, že ten statek dostali Jesuitédocela'bpoctivým způsobem, dobrovol
ným totiž darováním, ano, jak o tom darovací listina svědčí, s vědomím a vůlí
bratra toho pána, jenž ten statek Jesuitům byl daroval. Nyní ten statek má =pán
cizozemec, vyhubil lesy, peníze se vyvezly z panství do ciziny, a statek ten uveden'
tak na- mizinu, že v skutku mrtvým se stal, a to nekřičí svět, mlčí každý, jen když
to nemají Jesuité. — A tak, to máte vesměss kněžskými statky. Neodpustí sejim
nic, v nejdokonalejší míře a na vlas všechny daněga dávky vybývají, 'dávajíce rádi
co jest císařovo císaři, a obživí se u nich sila lidí chudých, a nemocných, a potřeb
ných, tak že se jejich mrtvá ruka pilně otvírá a štědře rozdává, ale že to má ruka
kněžská, tedy to není po právu, zavání to poddanstvím, středověkem —; až ale k
přání synů světa v držení je míti bude křtěný nebo nekřtěný laik, třeba cizozemec,
a nedostane žádný nic, a příjmy se vyvezou ze země, a protráví jinde; tenkráte
bude svět kráčeti v blahobytu a bude míti všeho dost!? ——

A co zlého činí víc tito lidé — kněží? Jsou zpatečníci, jsou zatemnělci?
Ale tot směšné! Což pak brojí k. p. proti železnicím; nemohou se pro ně stavěti
telegrafy? nezakládají se velikánské fabriky? Nejšouliž to právě církevníci, jenžto

' podporují pokrok v sochařství, malířství, hudbě atd.? Ale při tom všem ctěn může
býti Bůh, nebot víra není ani proti osvětě, ani proti pokroku — nýbrž ta jen chce,
aby se nic nedálo proti vůli Boží, aby se počínání takové nepříčilo lásce k Bohu a
bližnímu a aby dostalo Bohu směru libého. Kněží kážou se sv. Pavlem: „Jakožto
ve dne poctivě choďte, ne v bodování a opilství, ne v smílstvecn a nestydatostech,
ne v sváru a závisti, ale oblečte se v Pána Ježíše Krista, a péče o tělo nemívejte
podle žádosti jeho. Řím. 13, 13. a u sv. Lukáše: Čiňte sobě přátely z mamany
nepravosti, aby, kdyžbyste zhynuli, přijali vás do věčných stonů 16, 19. a v listu
k Tit. 2, 12. aby synové tohoto světa odřeknouce se bezbožnosti a světských žádo
stí, střízlivě, spravedlivě a pobožně živi byli na tomto světě, očekávajíce blahosla
vené naděje a příští slávy velikého Boha, a Spasitele našeho Ježíše Krista.“ —
Synové pak světa, jsouce rodu _opigího, neočekávají příští slávy věčného soudce, jim
jsou takové řeči pohoršením a bláznostvím, a oni nechodíce duchem, skutky těla vy
konávají, a nemajíce uši k slyšení, neslyší, jsouce dle skust. ap. 7, 51. tvrdé šíje
a neobřezaných srdcí a uší, a naplňuje se na nich, co řekl prorok Isaiáš, jak psáno
stojí u s. Jána 12, 40, „Oslepil Pán oči jejich a zatvrdil srdce jejich, aby neviděli
očima a srdcem nerozuměli a neobrátili se, abych jich neuzdravil.“ Oni shání se

\
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po světle vezdejšího světa, kteréž jest ale právě světélko, bludička, ktera člověka,
kdož za ní jde, povede do bahna _ nevěry a tmy, a zasada jejich jest vypsána v
knize Moudr. 2, 8-—ll. . .. ——A proč nevšímají sobě- pravého, věčného nebeského
světla? Poněvadž dle sv. Jana 3, 19, 23. milují lidé více temnosti nežli světlo.
nebo skutkové jejich jsou zlí, nebot každý. kdo zlé činí, nenávidí světla, a nejde k
světlu, aby nebyli trestáni skutkové jeho.“ Oni podobají se vůdci se svítilnou. je—
jížto sklo on u vnitř zamazuje, aby světlo zůstalo v temnostech, a když vede slepý
slepého, oba do jamy padají ——a_ač pozdě, tehdáž naříkati budou, že nepoznali
času navštívení svého. A odtud že kněží kážou Krista ukřižovaného a osvětu Jeho,
jsou v nenavisti pro jméno Jeho, rouhají ,se jim, a jsou jako smetí tohoto světa
učinění a jako povrhel u všech až dosavád. 1. Kor. 14. 13.

Zdaliž pak snad lid nebouří? Kážou Snad zpouru, buřičtví odboj? Bůh za
chovej! Oni „právě to jsou jenž kážou Kristův pokoj lidem dobré vůle, a jenž přejí
lidem pokoj. na jaký svět 'dáva, ale jaký Kristus s nebo přinesl, tudy hlásají po
slušnost k mocnářům, dokud proti přikázaním Božím nejednají, se sv. Petrem I,
2. 13. „Podání budte všelikému lidskému stvoření „pro Boha, budto králi, jako nej
vyššímu budte vývodam, jako od něho poslaným, k pomstě zločinců a k chvále

“dobrých.“ Protož mocnařové si iknězí velice vážili. Tak jmenovitě Konstantin
císař, abych o jiných pomlčel, obdržev jednoho času mnoho spisů plných hany a
outržků proti biskupům a kněžím. nejen jich nečetl, ale“bez odkladu do ohně uvrhl;
řka: „Nesluší se abych soudil ty, od ktorýchž ja souzen býti musím.“ Ale víte.
čeho se dočkáte vy kněží? Naplní se. slova u sv. Jana 8, 21. „Hledati vás budou,
3. nenaleznou, a v hříších svých zemřou.“ Nejednou se stalo, že rouhač, utrhač.
tupič knězstva hledal kněze ale nenalezl, nebyl ho hoden, anebo bud náhlou smrtí
sešel se světa, buď k němu kněz ani přístupu neměl. jako k zlopověstnému Voltairu.

Protož vola Hospodinv žalmu 104, 15. „Nedotýkejte se pomazauých mých a
prorokůin mým nečiňte nic zlého, kdo se jich dotkne, dotýká. se zřetelnice oka
mého“ Zach. 2, ]. „nebot kněz jest anděl Hospodina zástupů.“ Mat. 2, 7. --—ř —

,v. w V\- ,.\A

Pronásledování křesťanů v Japansku v roku
1620—1621.

Wzdor mffemu pronáfícbomání a míjí oítrašitoíti úřcbuífů pofračomc'mo utěfíeně
m pofřcífauěui pohanů. Tak polřtili Scíuité, počtem 25—30, roťu 1620 mice íaf, 1300

boípěíijd), a r. 1621 přes 1940, bitů) na to nrpočitaie. Zwlúsflčxbíušuo aminiti fc o bmuu
oíobúdi, ieš r. 1620 za žwlússtnsch ofoíuoíti na míru Siriítomu obráceny bhly; a ficc o
jiítém inglicífcuém muži z promiucic chu, ua ícmcru řiffe Supauífč, a o iiítc'm Bonzowi,
z oné íefn), fterá w trmání buffa po ímrti ncmčřiía. Zx pouhé mrašbimoíti sabubií tento
Bonz mícc ccítujíci'd), jej u sebe uboftil; poftišen míjet“ me stočiuu, obšalomún íeft u přeli:

ítamcnítiua, ftcrc' ici napo'tom obíoubiío, abl) šinn') a přímo aj po blame bo gemě gabra;
báu bhl. Dcnuč boitámaí učte ráje, abl) je běh mučit, a aby ga jima tělo ícbo čcrmi)

ícžráno bhlo. Mrzi mojim), jej ítřcjicími, bolo tafe' něfoíif fřeíťanů, íteři ncffťaftuifa na;
pominuli, abt) íméljo bíalja pamčtlim mřčuému aíeípoň šermu uuifí. Bouz wssak bclfíi
čas. pobrbal mífím bomíoumúním; tanečnř paf Iltomam upřímně ímůd) jločiuů, bal je po:
fřcftiti,.a Ílláffťl lrpčHmč brogní) mít co tající břifjuif, aj fonečuě bolonaí, msijmaic mia
lmětějffi jména Sežiš a Maria.
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'Řráínčii obrácen ieít na míru m3neffcnť)Sapanec \\J Qchu. Tellto mábat \\cu,

ítáte 6 třtem fmat\')\\\, \\3 n\be3pcčně onemocnčf, taf 3e Iéfaři \\ icbo \\3brnmení pochpbomali,
Tu íe \\\u 3icmiía mc ínn paní bimotmorně fráít), pobámajíct n\n fříš, 3amčífcm') na [\co
bťnvně ítujcc; \\cmocm') íábaic po něm n\moI)I \\ bo 3mocniti. W tom fe probubil a

3abaI íobč ím. Třtu a 3emřel po třrd) b\nď) bom pohřben. 9)řan3elta 3cínutébo, ii3 třcf

fťanfou, pod)\)bo\na[a \\)clicc \\ ípáíc n\an3etomř, malé bítťo icíí mífat' ji o to\\\ ujiítito a
at nabfícně \\ ráji \o3mIouroan, 3eícmfíiďni přítomní tomu bimilí. “Do této ícči bítfo
uínnIo. *Brocitnmnífí 3e ína obpoměbčto na otá3fn, 3bati pramba b\)[o,_co \\ \'aii mInmiIo,

3e \\ifbi) o ráji \\cro3mIouloan, \\ 3c ani můbcc nc\\.\\',co ráj jcít. Tak fe mateji \\ wssech

\\á\obů pobobné 3j\m\) opět \\ opřt. Scfítč umebnne něco 3c 3imota iiftébo \niuiíionáře,

co romnčš mnoho \\těfícnébo poífptuic. Mcši oběma n\omincemi Qchu a Dcwa Ic3í \\J\)[oté
pohoří ífaInaté, \\ třeba 6 bnů, ab\) íc 'přcfročilo 500 této puíté a [)ornaté \\aiint) boli
\\mo3í fřeíťané mo míru \vvobcomani, \\ žili paf 3D: be3c mffí Iibířé pomoci. Stín) mie:

fionář 3 Qchu obebrat fc ilmeb bo oné frajinl), namíftimil m bored) pracující třcíťanp, při:
ílubomal jim im.-ímátoítmi, a připufftěn Dní, Na 30 fnpce přcftroíen, bo nemocnice má,
lomocnód), mein-3 to fřeíťanů, 3pomíbal t\)to \\ pobámaí jim chtel) Tůně. Sionam 14'bm'

miíoírbně ffuth) těmto \\cíffaítnítům, obcbtal ie po té \\) ncuítátc'm ncbc3pcčí, še Dube whe
31a3cn, bo momince Iinngam, abt) \ 3bc [affamř půíobil.

Ze n\iéíionářům \\cnftálé bíí3fé \\ bc3pcčí [)\o3i[o, icít bofÍabcm náílcbuiící přífíab.
W legnsaki ítr\)ma[ \'c \afé prominciaí Scinitů. 'Iumuto přiílnbomaí jiltť)

řřeífan, i\ncucm Matťj, ftcr\')3 ii3 blůnbo 3úbal b\')ti přijat bo tomaroífítma, coš (IS. pro;
mincial 3 jiftt')d) bůmobů pofub obepřct. Sebnon w noci \\cít Mmčj W. prominciatomi

mefíní roucho; bn! mffaf \ooiúfx) 3ajat, a pončmabš naIc3Ii \\ ně!)o meffnf roucho, mebli

ho k míítobr3ícímu, icn3' fc [)neb po fnč3i ptal, jcmuš roucho nálc3í. Na otá3fn wssak

\oěrm') [[uba ani- n'cobpoměbčí, Úoie se, ab\) fněge nepro3rabil, \\ fen-mal m mlčení, ač ici

moiáci bili, ťupali a ob\\a3c\\\')m mečem mu bro3iíi. 932íftobr3ící, ničeho/\\epoříbim, poííal

ici pánu ?Irimaěďt'čmu, oban Malěj \'obcm b\)l. gbc Iiíi bo něho moon, a \\aňínč opět
3 ně!)o m\)tíačomaíi. Goušcní) šáha! sobě poťoic, ftcn') mu bncb b\)[ bopřan, noble o

něm mm'tclo, 3e kuěze pro3rabí; n\nífaf fatané se stlamati. Kdr,xž\nu b\)[i tou neifrntčjffí

i\mtí pobro3ili, omblel náítcbfeln m\)trpcn\')d) íou3ení; ia3\)f 3 \'\|'t \vpítoupií, a pončmab3
iebcn 3 moiófů ombíetčmn 3á\omc\'\ mohutnou \ánn oo l)[a\\.\\) 3aíai_$i(, \\Ietčí fnG ía3\)Éa,
oítr\')mi 3\\b\) přefonínut. Iatto ši! Matčj jcsstě noc \\ 3emřel čaínč 3 tána \n 49. roce
\\)ěťu ímého.

Iéboš 1an 1620 16. írpna (\\)Io \\) hátomítmí 23ngenífém 5 řřeítanů mo fmou
\\n'rn na fří3 přimá3áno, m lid) čele Simou Quiosta (ZBOEníai), \nu3 m3neífcm'), ftcn') ii3
co jinod) mc \noiííti ílou3il, \\ bříme mafaícm \\álc ?Bungoě ítébo b\)[. Wo feía3ení trate
swého obhobtaí íc \\Jřnomati ie ípáíe dussi iin\')d), \\ íice \u\)d)o\\)ámún\m mlábc3c.

(»Saítčiijia m\)3mán fní3c_tcm Buugeu ff\')\n, ab\) ífťolu fmon 3amřcí, a l'řcífanífě
\mu) 3aned)al, byl pro 3b\ář)á\\\' ímé, 3\\\[áíftč poflcbní nčiniti, \\)c íměm \otuítním bomč
uroč3ne'n.11 ně!)o bola icfftč manšctťa jeho “Dřaíbalcna a jiní) fřeíťan, ©uengoro se ímou
man3eIEon Mcuiť \\ f\)nc\'\\ išatnbcm. Wssirkui [\\)Ii fn \'níšeti pomotáni, ftcn') ic 3p\m\\'
01) min.) obmrátiti \\ \'na3ií, potom atc \\ič\[)o nepoříbim k ímrti fří3c obíonbií. „S?m'še'"

pfaí Simon ibm—bpwminciúln Svinitů, „mm-\\ mm ínnti once \\abc mnon; b\3\) 3emrn.

mno3ltmí hříchu \\\\')d) íftěítí toto ne3rmatí, bonfám, 3: m málo bobinád) \ořčné bla3cnofti
po3ímati bubn. <13roíímWúš Weledůstojuosti, aboíte nu potřcbnon ííln \\ \n\)trma\oít
whprosil. " “Bobobněpřijali \ oftatní raboítně m\')\\06 fmrti, a \'ofhďni bčforoahna toIcnou
Bohu, 3e iim mutt) \\) přimawiti \áčiI. Drtct wssak m!)tonán bt')ti mčt a3 hrubého bnc..
“Břeh určenou bobinon obIéfli na íe 3bošnf m\)3n\ímači \\citepffí fiat ímůi, \\ mrbíi se přcb
fří3, abt) poforně \\a Bohu milost wytrwalosti fobě whprosili. <130-ufončene' mobíitbě me,
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beni iínu ímá3áni na popramifftě, the tříše pro ně uftanomené uctimč po3bramili. Simon
\\ man3eI_fa jeho Majdnleua 3emřeIi jiš přííítíbo bnc, bhwsse na řří3 přimá3áni; Tomáš
wssak a ít)n Safub wisrli po tři bn\) na Eří3i, \\ 3imi iefítě iíouce probobáni ifou fopím.
“Boitební íloma iciid) byla Sešíě a Maria, fbt)3 jim bnío kopi i\bce proklúlo. Třla mus
čebnítů byla fpálen'a \: popct bo moře \lmr3en.

Meši mučcbníft) m roce přífftím 1621 \\\i)3namenal se zwlússlě iiftl') m3nefíem')

třeíťan3 Síafai, m frálomítmí Singu, ímenem Lro ŠTtonbažRifíoie. W míábí 3aftámal \\
fní3ete szwébo wznessexlé úřatn), fteré ale po3bčii ímému příbu3nému obcw3bat a fám se obe;
bral bo iRangaíafi, ab\) tam m Eřeíťanífém nábo3enftmímbcmičcn uofřcítiti íe bal; mráti!
fe po té bo Sínfai, a 3říbil fobč m neiífrntřiffim míítč bomu ímc'lm faplu, abt) tam ie
wssi borlimoítí moblitbou, umrtmománím id): a ffutfi) Iáífx) f blí3m'mu *Bdnu ííou3il;
3mtún'tč aIe ínu3ií ic mtfnmé fřeífanl) \\ mířc íílíti. 3a tím účelem ipojit fe 03 iiítóm
Gugina, přefta! mu b\')ti atc nafloněn, miba, 3e tento íi3 boceía ob mia) obpabí, a m3bo1
mffem bomlumúm namamiti se nechtěl. Sagho 3a3aíomaI fmébo bómaíébo bnbrobincc u
míítobr3itele 3 fřeífanftmí, iafobl) tento iin\')d) fn třeffanftmí íwáběí; a poněmab3 Leo m1),
3múní miítobr3iteloma, abt) míru 3apřcl, Uposlcchuoutt nemohl a nechtěl, b\)I 3aiat \\ fpou:
lán, man3elfa wssak \\ bítft) jeho b\)[\) 3 bomu mnpu3em), \\ to!)oto wssak ítrá3 poftamena.
In fe boítamil \\ (leona iiítť) fřeífan obpablíf, a ftamě se jakobh man3cIfou ono!)o poílán
byl, !)chěl ici mfíemošnč pohnouti, abl) cííařoma ro3fa3u upoílecbr; abt) p_rť)pomhslil, n)
jatou bíbu from: robim: mrbá, fterú 3bamena Iibífe' pomoci potuípmati íe muff. dbá
pti) to opat1uoít,m ofnínoígvičasowé fc mpramíti, a nóbnšcnftmí ímoíe 3atajiti; ncm' pri)
prmním, tterť) to učinil, ani3 bube poftebním; 513111)3írá jen bn frbce, a on mů3c třeífa
nem 3ůítati, aui3 bt) mámě ímé mírl) weťejně mp3nal. Leo pobotfnul, QSůI) 3e robinu
jeho pro 3t1útu čaínúd) ftatfů po3emíf\')d) potěífí :: ji na nebi nbmční; oftatníd) pobnůtct
tobpabnmí fi ngmfíímnuí. Mistodlžťcť íe bomnímar, 3e flib\) (: ífročíómi mnbííbfnmi
mn3námače \\ míře 3mifíá, amífaf nabarmo; M)! tem) na ímrt obíou3cn a 25. čnmna
1621 íťat, mnie 42 rofů měfu ímébo.

Wťissi Dubu, ncimetífí to na Sapauu, Uebhťi 3 počátfu řřeífane' m3bor mffem 1-03:
fa3ůn), cííařftbm mnoho utiífománi, ale pobe3ření, jukobh tamněiffí fról žDřaíamnne 6 frá
Iem (špančlífům tajně íro3umčn b\)l, a celí) Sapan opanomati d)tčI,[1\)Io příčinou pro:
\\dílebomání třeíťanů, am) tat wssr podezťeni wladať ob ícbe obmrátil. 3 \n\)baI ívřaía:
mune tři ebiftt) proti třeíťanům. W pt_mnfm 3afá3at jim pob trcítem ímrti a 3bamenf
wssech ítnttů nábo3enítmí ímé m\)_3námati; w hrubém flibomat bobnuíti a bobatítmt tomu,
fbopt) něiafou schňzi m\)3rnbi[; třetí paf cbift b\o3il m!)pomč3ením 3 říffc mffem roi—104
měítcům, fb\)b\) wirh ímé 3apříti nechtěli. 531f3h') p_říbu3m') hu'jete nguftátbm naléháním
tohoto 3řcfí fe fřeíťanítmí a problém přeb ínubci, 3e i bmanóctiíetí) í\)n iebo není mice
třeíťanem, abt) tat toboto mfíebo pronáílebomúní uhájil.

SDoma paf mnpramomat, co b\)[ učinil, muíit atc 3a to íprameblimé m\')tfr) ob
\natft) \\ man3elh) pro choulostjwost ímou slysseti; ro33uren 3ničíI mffeďt) obra3l) Domácí

a fa'3be't)_obolí bil, tbo mu pťissel n) úít\c_t\) Nejwice atc chlapce bolelo, co byl otec
učinil; i poípíífil k íoubcům, a o3númil jim, 3e otec prambp ucmíumit, 3č b\)[ m3b\) tře,
ítanem, a obbobíón ícft i 3imot 3tratiti. Soudcowé pobimili fc nemálo 3mu3iIofti d)!úp:
mně, (: poílali ici Domů. Sotroa atc otec \\ čim: f\)na fe boměběl, jiš \nIch [)ocba \“

íoubcům, ab\) přcb těmi míru meřeině 3apřeI, ale po marném potuín porušili íoubcomé
Dítěti, alu) buďto wtru 3apřelo, aneb mffcd) \\árofů běbičnůď) íe m3ban.

Bez \o3m\')n'[em' prublóíií fe bod), 3e nejen bčbictmí ntcomífčbo, n\')br3 \vfíebo
bobatftmí a zpťephchll ímčtířébo fe m3báwá, jen abl) šimota měčněbo boíúbl. In whtasil
otec b\')fu a mrbI íc na bacha; tento ale poflefnul a ro3[)a[i[ pría ímá, H:\áž bl) 3aiiíté
3uřimec protíál, fb\)bt') mu \\) tom ncbnío 3abránčno. 3a něfolíf bm' 3uřimcc se upnfoiií
i bimil se stúlosti synowě, litomaí [\bečně činu fme'bo proíe 2300113a obpníílční, boítnmil
fe k íoubu, abt) fe 3be fřeíťancm probíúíií, (: ípúcbanon minu frmí f_mu ímířil. 8 pobi:
mit se celí) bmůr této 3měně, nemí se ale, inf foub potom iebnul; jen toIiE ieít jisto, 3e

faiícníf $.3e1onómem ab QIngeIiBqu3enému pofání rúb fe pobrabit; \veřeině totiž w
íbromú3t3ční fřeffanů se bičowal, a ímnn minu m\)3naI. thkoli pottal \\čflcréóo fřeíťana,
ropznal íe 30 swého pwmiuřnť, pláče nab ním. (\Sohačomóní přímé.)W
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Božského Srdce Páně.

RočníkIll. Září 1869. Číslo 9.

Zahrádka Ježíšova.
(Dle „Sendbete d. h. H. J.“)

Nezabndka ——láska k bližnímu.

Zkusils to již někdy, jak rozloučení-se bolí, a hodně bolí? — Snad jsi byl
již u smrtelné postele svého otce aneb matky, a pamatuješ se ještě, jak ti naposled
ruku podala, nějakou zbožnou průpověd řekla a napomenula, bys na ni nikdy neza
poměl. Aneb zanechals milého bratra, drahou sestřičku doma, když odcházels do
ciziny, a tu jste si naposled dali srdečné „s Bohem“, a nějakou pamatku, třeba
obrázek svatého a na druhé straně napsali jste své.jmena, den a rok rozloučení; aneb
jsteli zamožnější, dali jste si své vlastní podobizny, fotografie. Aneb dals loučícíniu
se kytečku rozmarinu, neb zimostrázu, neb břečtanu, aneb aspoň urthls z jeteliny
lístek a vložils mu do modlitební knížky. Tak již to je, že láska nechce v zapo
menutí přijíti.

A v tom, můj milý, nedělá. ani sam Pán Bůh žádného rozdílu; tak jako
ty by též on rád v dobré památce zůstal u svojich; ba, on věda, že jeho dítkám
zle se vede, když zapomínají na něho, postaral se o rozličné upomínky, které nám
mají ohlašovati: Člověče! nezapomínej na mne. — Takové upomínky nejsou toliko
ona'malá. kvítka s pěti modrými lístky a žlutou hvězdičkou — nezabudky —-—nýbrž
vše, co na světě žije a roste a pěje a květe.

Otevři jenom svých očí a nebud tak ospalým a ohlídni se vůkol sebeiokem
zbožným, věřícím a na každém listu rozvětvené lípy, na každém jehličí sosny a
beru a smrkumůžeščísti: Člověče! já. jsem tebe pamětliv, jen ty na
mne nezapomíne j. — A nemášlí uši docela zalehlé, můžeš tentýž hlas vyjímati
z klokotaní slavíka, ze zpěvu drozda, pěnkavy, křepelky, -— z bublání potůěka, ze
šumění lesa, z rachocení hromu, — atd.

Nemalé porce nejapnosti & hlouposti musí ten míti, kdo by neslyšel a sly
šeti nechtěl onu píseň Božího zpomínání na nás, jíž se ozývá celá příroda. Aby se
ale pražádný vymlouvati nemohl, postavil Bůh ještě' jiné dvě nezabudky do světa.
„Škola B. S. P.“ mluvila o nich již častěj; jedna z nich je přeslavná. nezabudka
sv. kříže, a druhá jest náš milý Vykupitel sám v nejsvětější Svatosti.

„Ale na kříži, pravíš ty, nevisí více on sám, nýbrž pouze jeho obraz, a na
oltáři nelze lidskému oku jej viděti, ani uchu jej slyšeti.“ Dobře máš, a proto bys
ty rád upomínku měl takovou, která. má. život a činnost, kterou bys zřejmě mohl
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vidět, s ní tváří ve tvář obcovat? I 0 takovou postaral se náš Spasitel. Koukni se
jen vůkol sebe. Nepozoruješ navšech stranách takové živé bytosti, jakých si pře
ješ ? Míním tvé spolubližné. Nejsou-li to roztomilé podobizny & živé fotografie
Boží? Či nevíš již, co mluvil Bůh, když chtěl člověka stvořit? „Učiňme člověka k
obrazu a podob enstvu svému.“ — A kdybys mohl nahlídnouti do srdce
člověka pokřtěného, nevíš, že Duch svatý tam již započal obraz malovati a vytesá—
vati, a ustavičně pracuje na jeho zdokonalení,až by Kristus Pán v duši obraz
a po dobu měl, jak praví apoštol národů? —

Když ale již ta mrtvá bylina a nerozumné zvíře „upo mínky, ——nezab u d—
ky pro tebe jsou, kterak daleko zřetelněji mluví Bůh k tobě lidským obličejem, s tím
duchaplným okem a rozumnou řečí, — cituplným srdcem a praví: „Človeče,
viz tu můj obraz a nezapomínej na mně.“ — Ba počkej!Jinak pravil to
náš Spasitel, daleko podivnější a důstojnější věci vyřkl on 0 našim spolubližném.
Netoliko svým obrazem nazývá jej, nýbrž on dí: „bližný jest tolik co on
sám“. Pravda, že ty tomu ještě dobře nerozumíš? Měj tedy shovění; uvidíme,
kterak to Pán mínil.

Dejme tomu, milý čtenáři, že my dvá, ty a já, bychme byli dobří přátelé
a já bych přišel tebe navštívit & pozdravil bych tě srdečně, tak jak to činívají
dobří přátelé, dopustil bych se ale té neopatrnosti či nezdvořilosti, že bych ti hodně
na nohu stoupl. Ty bys vykřikl a řekl: „Co děláš, vždyt se po mne šlapeš!
Je to pozdravení a přivítání?“ Já bych ti na to odpověděl: „Jak že? Co pra
víš? Já že se šlapu po tobě? Vždyť. jsem toliko na 'tvou nohu stoupli“ Vím již,
co bys ty mně odvětil, řekl bys: „ale kamaráde, má noha patří také ke mně; má
hlava je s nohama, po nichž .šlapeš, srostlá; ktora-k nemám pak bolesti .cítiti a
křičeti, an nohy právě tak mé jsou jako hlava.“ Tak aneb tomu podobně bys
mluvil, a kdybych se .ti teprv přiznal, že šlapnutí jsem naschvál udělal,-tu bys
mé pozdravení, které jsem při vkročení do tvého domu ti dal, považoval za po
krytství a úlisn ost=a řekl bys, že tobě, tobě samémujsem ublížil.

Teď viz, tak jako ty 'svou hlavu a prsa a ruce a nohy své nazýváš a
pravíš „to jsem já,“ a tak jako ty pravíš, já jsem nemocen, když ti jen hlava
bolí, a já jdu, když vlastně tvé nohy jdou;_ právě tak praví milý náš Spasitel o'
tvém spolubližném: To jsem já. Slyš jej jen samého mluviti. “Jednoho dne vzal
malé robč za ruku a postavil je před sebe a pravil pak lidem jej 'obkličujícím':
„Kdo.přijme jedno z maličkých těchto, ten přijímá mne.“ Mne řekl on hlasitě
a zřetelně, nikoli toli-ko,vmů j obraz. Jindy mluvil ještě srozumitelněji: „Cokoli
učiníte nejmenšímu svých bratří, to jste mně učinili.“_ -— Slyšels to? — On ne'-'
praví, to jste učinili spolubližnému, mému obrazu, nýbrž to jste učinili mno samému!

A to vše praví on pravdivě a vším právem. Neboť Božské jeho Srdce mi
luje lidi, kteří vůkol tebe jsou, daleko srdečněji a nekonečně více, nežli ty svým
srdcem miluješ svou'ruku neb nohu. Či není tomu tak? Ještěs nebyl ukřižován
pro svou ruku a tvé srdce neumřelo ještě láskou ke tvé noze! — Ale Srdce Ježí
šovo bylo na kříži v nejtrapnějším boji smrtelném utýráno pro tvého Souseda a
pro tvého čeledína a pro tvé dítko a pro tvého nepřítele. Všichni tito jsou se
Srdcem Ježíšovým daleko užšími svazky spojeni, než jsou maso a kost a svaly a
žíle, které tvou ruko s nohou spojují. Proto jestit to věcí nepopíratelnou _, a
nemůže to ani jinak býti —, Srdce Ježíšovo musí lidi milovati, protože jsou
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jeho, jemu přináleží, ne tak jak k. p. mrtvé peníze tobě přináleží, nýbrž“jak tvá
ruka neb noha tvá je.

Nyní tedy víš, co jest tvůj spolubližný zde na světě, zastává místo našeho
Spasilele, jest Ježíš Kristus sám! A tak jako by to hrubá lež byla,kdybys
svému příteli sice tvrdil, že jej miluješ, nohy ale mu šlapal, třeba tváře poškrabal
a oči atp., právě tak byla by to nestydatá lež, že Srdce Ježíšovo miluješ,-když
bys své spolubližné nenáviděl, jim ubližoval, na cti adobrém jmenu utrhoval; vše
mohoucí Srdce Páně by muselo proti tobě povstati, svých údů -——lidí, tvých bliž
ných — muselo by se zastati a ty bys s hanbou musel co ošemetný nepřítel Je
žíše Krista odtáhnouti. '

Kdybys se jakkoli-. provinil na svém bližném, provinil bys se na samém
Ježíši Kristu, dotekl bys se jeho zřetelnice, jeho svaté Srdce bys poranil, a musel
by tě odstrčiti od sebe, a přestal bys býti dítkem Božím, stal bys se dítkem (lá-'
blovým. To slovo zdá se ti, vid, trochu hrubé a nekřesťanské? Tak stojí ale v
písmě sv. a sice praví tak někdo, od kohož bys toho nejméně očekával, sv. Jan,
miláček Páně. On dí: „V tom se rozeznávají dítky Boží a dítky satanáše: každý,
kdo není spravedliva kdo svého bližného nemiluje, ten není z Boha.“ —
Nechat to slovo někteří lidé věří nebo nevěří, jedenkrát se objeví jeho pravda, až
totiž Pán k soudu přijde; tu nebude on dělat dlouhých okolků ani mnoho slov,
ale krátký soud a řekne: „Co nejmenšímuzmých bratrů jste neučinili, to jste
mně neučinili. Pročež pryč do věčného ohně, který připraven je dáblovi a jeho
čeledi.“ —

Z druhé strany ale je to pravda, a budiž to řečeno ke tvé útěšo: cožkoli
dobrého činíš svému bližnému, činíš Srdci Ježíšova, a ono nemůže pak jinak, než
tebe milovati a vděčným se ti prokázat. Tak by k. př. dnes přišlo chudé dítko
do tvého domu a prosilo by o kousek chleba, aneb klepá na dvéře tvé poctivý to
varyš a prosí o nocleh, a ty bys s přívětivým obličejem jemu ten dárek udělil,
Pánu Bohu k vůli; aneb ty víš o nemocném sousedovi a jdeš tam, těšíš ho, při
nesls mu něco k posilnění a povzbuzující slovo, aneb někdo ti ublížil, tak že to
vře ve tvém srdci, ty ale se pamatuješ na pátou prosbu v očenáši & modlíš se za
něj a za ni; — hle, tu zapisuje dobrý tvůj anděl ten krásný skutek zlatým pís
mem do tvého denníka, a když pak to jednou přijde k umřítí, položí tu knihu
nedaleko tvé postele, na které svou duši vypustíě, před tvého soudce; a soudce
obrací a čte: roku 1869, toho dne a toho měsíce byl jsem lačný, a tys mne nasy
til, byl jsem nemocen a tys mne navštívil atd. atd.“ — A když tak v celém tvém
denníku je psáno, tu praví s vděčným pohledem a Božskou láskou a mocí ke
tvé se strachující duši: „Vejdi do radosti svého Pána; nebo cos učinili tomu nej—
menšímu z mých lidí, mně samému učinila“

Můžeš si lehce představit, jak tvé duši pakbude. Chcešli tedy svou ho
dinku smrti hodně radostnou si připravit, tož bud moudrým a používej každé pří
ležitosti druhým dobře činiti, pro tělo i. duši. Když jsi tedy „Školu“ četl a denní
svou práci opět počínáš, a někoho potkáš, představ si, že to je tvůj milý Spasitel
sám, a prohlídni si jej celého od hlavy až k patě, zdali na něm něco nespozoruješ,
kde bys mu mohl pomoci; mysli si jenom, jak pravdivé to je, že Spasitel ti do
srdce mluví řka: „To jsem já, nezapomeň na mne,“ — a nasyt lačného, občerstvi
žíznivého apotěš zarmouconého, aneb aspoň, ty apoštole modlitby! modlí se za jeho
duši. — Každý takový dobrý skutek jest pak jako krásná nezabudka, kterou sázíš

17'
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do zahrádky svého srdce, a když Spasitel do 'tvého srdce pohledne, bude každý
tvůj dobročinnýskutek důtklivě k němu voláti: „Pane Ježíši! nezapomeň
n a mně!“

A nemusíš se báti, milý čtenáři! že sázením takových kvítek nezabudek
zahrádku bys přesázel, a že by to škodilo růži — lásky Boží. Na opak radím ti,
hodně mnoho nezabudek sázeti, chcešli, aby láska k Božskému Srdci u tebe se da
řila. Nebot pravá láska k bližnému a pravá láska k Bohu nejsou dvě, nýbrž

jedno; „druhé přikázaní“, pravíSpasitel, „je prvnímu podobné.“ A když
ty milou upomínku, kterou ti otec neb matka, neb přítel tvůj dal, ve vážnosti máš
a uschováváš a někdy vroucně políbíš takový obrázek, na ně upomínku, vždyt to
neplatí tomu obrázku, nýbrž tvým rodičům a tvému příteli samému! ne-li? — Za
druhé povím tí k tvému uspokojení ještě více. Mnohdykrát přichází ti třeba te
sklivá otázka na jazyk, jak to vypadá totiž s tvou láskou k Božskému Spasiteli,
a dívaje se na svatý jeho obraz když jakobys slyšel jej se tázati: „Dítěl miluješ
mne?“ -— tu si netroufáš se sv. Petrem odpověděti : „Ano, Pane, já tě miluji!“
— abys se dozvěděl, zdali stolistá růže lásky k Bohu u tebe kvete! Hle, rozmilý
čtenáři: na to je krátká a jistá odpověd. Řekni mi jenom, jak to má tvé srdce s
tvými ditkami a sousedy, a s čeládkou a chudými ažebráky v osadě? Zachováváš se
všemi pokoj? Dáváš a necháváš každému, cojeho je? Zastáváš se toho, komu se na
cti 'utrhá? Nenecháváš slunce zacházeti, dřív než hněv a zášt ze srdce jsi vypudili?
Zmohl bys to, raději bezpráví trpět nežli činit? — Obehnals svá ústa plotem, by žádné
nadávky, žádná úsečná slova a klení z nich nevyšla? Z krátka a dobře: Miluješ
upřímně a srdečně svého bližného, protože Bůh to tak chce, a z té příčiny hledíš mu
dle vlastní možnosti pomoci v duševně i tělesní potřebě? Pak ti pravím ve jmenu
Božím: „Bud spokojen; ty miluješ Boha; ve tvém srdci žije láska k Srdci Ježí
šovu. Neb tak psáno jest u sv. Jana: „Když se vespolek milujeme, zůstává
Bůh v nás, a jeho láska je v nás dokonalá.“ —

'Ale i opak toho je úplně pravdivý: Kdyby někdo řekl: „Miluji Boha,“
a nenáviděl by svého bratra, ten je lhář. Nebo kdo svého bratra, jejž vidí, nená
vidí, kterak může Boha milovati, kterého nevidí? — Napiš si tato slova, bys je
nezapoměl; ale na papír je nepiš, nebo lehce bys ten mohl ztratit; nýbrž napiš si
to do srdce, to neztratíš a vždy je při sobě nosíš.

Tak. Nyní, tuším, slyšels to nejhlavnější o nezabudce. Toliko jednu skro
mnou prosbu bych měl na laskavého čtenáře. Nechtěl bys hned jedno krásné kvítko
lásky k bližnému do srdce si vsaditi? — Tož jdi a pomedli se upřímně za pisatele
tohoto. Potřebuje toho zajisté velmi!

W,.,

Srdce Páně!
Na nejvýše přeji sobě, Tobě žití, Tobě mříti,
Tebe vroncně milovat, V Marii mít matku svou,
Na hlas Tvůj dbát v každé době, Tvojím hodným sluhou býti,
Celý se Ti věnovat. Ctít Tě věčnost po celou.
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Počtař ve škole Páně.
(-—s.) Škola Božského Srdce Páně po čas svého vycházení přispěním mi—

losti Boží vyučila a posud cvičí pilné a vědychtivé své žáky rozličným cnostem.
Tak na př. probudila svým budí čkem některého, když ne zrovna lenocha, předce
ale ochabujícíhoi k nové opětné pilnosti; v jiném rozechvěla písněmi a básněmi
svými srdce k milování Páně, odvrátíc jej od klanění-se k marnostem světa; třetího
přivedla svými měsíčnými úmysly k radostnému uvědomění, že co katolík jest údem
převeliké rodiny, kde jeden za všecky, a všickni za jednoho modlitby k společnému
všem Otci vysýlají —; a teprv soudný den odhalí a osvědčí, jak působil rozmanitý
obsah „Školy“ v srdcích pozorných a pilných žáků. Kýž by žáků těch jen hojně
přibývalo — a kýž by dělali pokroky v umění tom — nejprvnějším a nejpotřeb
nějším! Ba ovšem že jsme ve škole této všickni ještě žáci, a k tomu ještě začá
tečníci, znajíce sotva písmenka. Aneb kolik je jich mezi námi, jenž to přivedli již
ke hbytému čtení, aby uměli, kráčejíce kolem kříže, čísti ten na něm vyrytý nápis:
„Tak Bůh miloval tě!“ ? ——neumíme číst, procházejíce se v přírodě Boží, kde každý
červíček, každá bylinka, každý kamínek podává nám celou knihu, v níž bychom
číst, moudrost a dobrotu Páně poznávat & Jej chválit a velebit mohlif Jsme ještě
abecedáři ve škole této, — a úlohou naší jest, bychom vytrvalou pilností a neustá
vajícím cvičením přiosvojili sobě zručnost a zběhlost — bychom na den veřejné
zkoušky odměny dosáhli. Než, toto vyučování písmen, hlásek a postup až ke hby

mnoho let jiné odvětví lidského umění, totiž po čtá řství; a jelikož dlouhým usta—
vičným opětovánímv při vyučování a zkoušení přemnohých svých žáků v počtářství
myslím být zběhlý: hodlám pomocí Boží tento svůj předmět. který mi vezdejšího
chleba dává, přenést do „Školy Páně.“ —

Já, učitel počtářství, chci vstoupit co žák do školy této, a předobrý můj
Ježíš račiž dovolit, bych světoznámé umění počtářské směl obrátit a použít v Jeho
říši —, obrátit nejprv na sebe; použít pro svůj duševní prospěch to sčítání a od
čítání, násobení a dělení, učení o zlomkách a trojčlenu. Vždyť je vedení takých
počtů velmi, nesmírně potřebné a nejsvětější můj učitel račiž, až uplyne čas můj
co žáka, v nejvyšší své účtárně, kde vše se zapisuje, myšlenky, žádosti, řeči a skutky,
obmeškání a zanedbání, “tuto mou početní životní úlohu za pravou uznati. Božský
můj mistr, jenž všecky hvězdy na nebi a_písek v moři & všecky vlasy na hlavě mé
sečteny má, nechat milostiv ráčí býti všem mým vědomým a nevědomým hříchům
a neráčí nic jiného v účtech mých přeškrtnouti, než tu značnou rubriku, v níž za—
nešeny jsou mé dluhy! Amen.

Arch. I. Nebožtík Jandera, proslulý a vůbec známý učitel počtářství na
vysokých školách Pražských radíval nám, svým posluchačům, bychom si udělali pro
každý druh početní (Rechnungsspecies) zvláštní sešit, a v něm sobě zaznamenali
ve výtahu to, co je pamětihodného.

A dle jeho návodu učiním i já — malý a neumělý žák ve škole mého Bož
ského učitele, seřadiv jednotlivé pečetní druhy ve zvláštní úryvky.

Každé počítání má za základ sčítání (addice). Avšak již zde to cítím, ——
já Vácslav Ncbožák, učitel počtářství, jak přetěžká, ba nerozluštitelná pro mne —
učitele, — i ta nejmenší úloha v tomto odvětví je. Neb kdo ze smrtelníků zná ty
cifry neb číslice, jichž Velký místr, který všecko dle počtu a míry stvořil, počínaje
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od člověka až k nejmenšímu lístku, užívá v oné říší, do které nedosahuje naše po
zemské počtářství,?

Proti Němu jsem 0, nic, aneb tolik co nic, jelikož On jest nepostihlý.
Jeho dary však jsou neobsáhlé; kdoby chtěl jich měřit ? Moje zpronevěření a hříchy
jsou však ohledem na nesmírnou Jeho velebnost, kterouž nimi urážím, taktéž ne
smírné, nevyslovného trestu hodné; kdo by chtěl a mohl je tudíž na tabulce čísli
cemi vyznačiti?

On sice ve své převeliké dobrotě a lásce chtěl tento účet a to naše veliké
konto našemu vnitřnímu blbému oku znázornit podobenstvím: o nevěrném a nešle
chetném služebníku, jemuž odpustil Pán dluh 10 tisíc hřiven velký, a který ze své
strany nechtěl déle vyčkat pramalinký požadavek 100 peněz svému soudruhu, ale
hrdlil jej řka: „Zaplat cos dluženl“ Též podobenstvím „o dobře vynaložených hřiv—
nách a o té jedné zakopané“, a jinde. Ano On docela, jak dokládá sv. Pavel, přibil
starý dlužní úpis našich hříchů na dřevo kříže, zničiv a roztrhnuv takto jej co za
placený, ba On chce nás marnotratné odbůjníky učinit svými bratřími, spoludědi
cemi, správcemi nesmírných statků! O jaké to povzbuzení, s bázní ale též s dů—
věrou započít svou početní úlohu!

Arch II. Sčítání — addz'ce.— „Skládejte sobě pokladů, které ani mol
ani rez nežere, ani zloděj nevykrade.“ — '

Já Vácslav Nedouka vykonal jsem za čas svého života leccos dobrého, co
by se mohlo v knize dobrých skutků co sčítanec uvésti. Tak jsem na př. mezi
počtářstvím přiučoval, kde se jen příležitost naskytla, pravdám sv. náboženství, věda,
že se v obyčejném životě při sčítání co „Mé“ a co „Tvé“ nepřikládá stejné mě
řítko. Pak jsem dále právě pro toto mé vmíšené náboženství mezi počty musel
snášet nejen od žáků, ale i od svých soudruhů ba i od představených leckteré po
tupné slovo; pak jsem dále z mého přebytku, který ovšem býval jen skrovný, udílel
almužnu; dále jsem přispěl dobrou radou mnohému mladíku, a dopomohl přímlu—
vou svou některým k obživě a k místu . . . . ale Vácslave, co pak děláš? -— Pyšný
faryzeji! chceš tímto vypočítáním připravit se o poslední a jedinou zásluhu, pakli
jen jakou v tom máš? Chceš tímto uváděním krmit svou bez toho bujně zmaha—
jící-se pýchu? Nech toho; vždyt víš, že všecko to v pravém světle jednou se okáže,
a co na tom v pravdě záslužného zapsáno jest v hlavní účetní knize pod rubrikou:
„Vácslav Nedouka má (scil. k dobírání)“: proto raději přejdu

]: archu III. Sčítání Božích darů a milostí, pomocía přispění, posil a
útěch. Tu však musím přestat, neb se mi nedostává číslic. Dobrotivý, převelebný
Bože! mohl by tvor Tvůj býti tak zaslepen, aby neuznal, že Tebou stvořen od Tebe
zcela závisí, že Tebou zachováván bez Tvé pomoci okamžitě v nivec by se rozpadl?
Věčně působící, živý Bože! o vytvořuj & způsobuj i na dále ve mně život a spásu!
Já nemohu nic jiného, než vděčným Ti býtí, a kéž bych jím vždy jen byl!

Děkuji Ti Pane všeho slitování, Tobě moudrá prozřetelnosti! za chudobu,
v jaké jsi mne zrodit a podnes zachovat nechal; neb tím mne nutíš, bych se spo
lehal jen na Tebeý a nehledal pohodlí v klamných statcích, žes chudobou touto ne
chal mi podíl bráti na chudobě Tvé, v níž jsi neměl, kam bys položil hlavy'své.
Děkuji Ti za bolestnou nemoc, a dlouho trvající můj neduh, neb ten mne učí zpo
mínat na Tebe a Tvé pnění na kříži; tím mne cvičíš v trpělivosti a necháváš, jak
doufám, již zde mne pokání činit za dřívější mé nepravosti.
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.Děkuji Ti za protivná a potupné. slova, která se mi dostala; tu jsem měl
příležitost, zkoušku dělat, jak daleko jsem prospěl ve Tvé škole, a zdali umím u
potřebit naučených nazpamět průpovědí: „Milujtei nepřátely, odpouštějte, modlete se
za ně.“ _Děkuji Ti za všecky trapné chvíle, v nichž jsi mne učil v Tebe doufat a
věřit, na. Tě myslet a se spolehat. Děkuji Ti za všecky oběti mše sv., při nichž
jsem mohl přítomen býti, za Tvé přemilostné tolikeré navštívení, kde Ty sám Nej

světější v sv. přijímání se uhostit ráčils v chatrné lepence mé! Děkuji, é děkuji
Tobě! Dej, bych věčně Ti děkovat mohl! —

Arch IV. Odčítání -- srubu—akce.— _
Nebožtík náš učitel Jandera vysvětlil nám zcela nážorně, co ve vyšším poč

tářství znamená to slovíčko: méně, (minus —). Dva lidé nemají žádného jmění;
avšak ten první nejen že ničeho nemá na hotovosti, ont je ještě 5000 dlužen, kdežto
ten druhý rovněž bez jmění je, dluhů však žádných nemá.

Jsou stejně chudí? Nikoli, ten první má ještě o 5000 méně než druhý,
ještě o 5000 méně než nic; aaž 5000 vydělá a dluh tento uplatí, bude tepv ro
ven druhému. — A tak musím i jási počínat při tomto odčítání; nejprv totiž ze
svých vnitřních zápisků, ze svého svědomí vypisovat a uvádět to méně, ty své
dluhy a hříchy a nepravosti, to tajné a veřejné zanedbání a pohoršení. Vidím na
před, že to bude řada mnoho stránek vyplňující, a že musím dělat součet částečný
a pak uvádět: „přenešeno“ —, než uvedu. hlavní součet, bych jej pak odčítat mohl
od onoho v pýše mé uvedeného dobrého. Ach, "jak jest člověk zpozdilý, a jaký je“
marnotratník; jak se sám okrádá a připravuje o drahý čas a nejlepší své skutky!
Právě tím se proměnuje .vše dobré. co činí, v menšence (mz'duend); to zlé ale které
páše, a všecko obmeškání dobrého se vším tím lehkom'yslným, neužitečným a neu-'
přím'ným, čeho se myšlením, řečí a skutkemdopouští, to jest ten menšitel (sub
trahend). A poněvadž těnto menšitel daleko větší jest než menšenec, co as bude
vyplývat z toho počtu? — Ach, nedostatek, ono výš udané mínus (měně), zřejmý
ohromný dluh, tíha nad sílu mou sahající! Nyní rozumím podobenství o těch 10
tisících hřívnách.

Bože můj, Bože můj! jak jsem se jen mohl opovážit, před tváří Tvou cos
dobrého si připisovat? Je-li cos toho druhu u mne, tak to pochází od Tebe; _ sám
ze sebe neumím nic než hřešit! A jak často jsem přenálileně posuzoval svých bliž
ních; jak zřídka„ jak lenivě se povzneslo srdce mé \'k Tobě, jak často reptalo proti
Tvému řízení, jak často urazily Tvé oko mé závistivé pohledy, jak často se ozívala
pýcha ve mně, šeptajíc mi, že bych zasloužil lepší místo, než kams mne postavil!
0 tak piš Vácslave: „Já jsem dlužen“, a sice popiš arch V. VI. VH. VIII. IX. a
X., pakli jen ještě postačí —, pak odčítej a rozjímej co počít.

Však říkávám svým žákům: Když máte odjmenšího větší odjímat, neb od—
čítat, a stojí-li vedle menší číslice jiná, — tak řekněte: 9 od 0 nemohu, musím si
vypůjčit; a tak nemohu i já odčítat, avšak“ vypůjčím si: v přebohaté záloze zásluh
mého Božského Mistra Ježíše Krista, který nejen krví svou Otci dluh! zaplatil, ale
též v nevýslovné své lásce že všech svých zásluh založil pro nás ubohé záložnu,
kde bychom se vydlužit a tak nevystíhlé spravedlnosti Božské zadost učinit 'mohli.

Arch ZI. Násobení nebomnožení.
' Veliká, důležitá zde úloha, ač i pro začátečníky vpočtářství nepříliš těžká.

Ty máš svěřenou od Boha ti hřívnou lichvařit, by se v tvých rukou zná
sobila ——rozmnožila. Símě má přinášet užitek, a sice třidceti- šedesáti- a stoná
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sobný, dle .toho jaká je půda. Ty můžeš násobit s 0, (nickou neb nullou), aneb
též s číslicí převelkou, ba až nedostíhlou. Násobíš-li nullou, jest součin (produkt)
také nulla, neb desetkrát nulla jest také nulla, a stokrát nulla jest také nulla. Ná

sobíš-li však s číslicí nevystíhlou, pak jest i součin nevystíhlý. — Slyš, pozoruj,
rozjímej! Ty násobíš nullou, pokud se domýšlíš býti sám ze sebe dostatečným,
něco vykonat, aneb pak-li skutečně v této své domnělé pýše co i, jak .se říká, na
svou pěst děláš, ant nejsi dojista víc než nulla. Co jen pro sebe a za sebe činíš,
jest tak marné a pomíjející 'jako ty sám. A zacházíš-li se svěřenými sobě hřivna
mi tak, jako bys je sám ze sebe měl, a sám si je dal:.věř to dojista, že násobíš
nullou; Vykonáš-li nevím co skvělého a slavného, na oko dobrého a chvalitebného,
pro co bys sebé sama vypínal a od lidí byl veleben; tak se jen podívej, jaký vyjde
facit, zpomeň na výrok nebeského učitele, kde on volá: „Amen pravím vám, oni,
(totiž farizeové) vzali iiž odplatu svou“, účet je vyrovnán, facit je nulla, na věčnosti
nemají nic k dobírání. Skutky tvé jsou samé nully; avšak ty počtáři víš, že když
se k nulle představí 1, že pak tato dostane cenu, a že počet tím větší, čím více
null. A tato číslice, která všem tvým, jinak bezcenným skutkům velikou, věčnou
cenu dodává, jest: když všecko své smýšlení a jednání spojíš se zásluhami Božského
učitele, Ježíše Krista; když své skutky vykonáš z dobrého úmyslu, Jemu je obětu—
ješ, všecko co trpíš a snášíš, Jemu přinášíš, a s Ním vše začínáš a ukončuješ: hle
tenkrát představuješ bezcenným skutkům svým nevystíhle velkou číslici, násobíš s
počtem nepřehledným; pak jsi pravý'čaroděj a lučebník, jenž vynašel a provozuje
to drahně hledané umění, z. hlíny a sprestého kovu dělat zlato, pravé ryzé zlato,
jak mnoho jen se mu zachce, zlato, které nezrezovatí aniž od zlodějů může býti
ukradeno. Kdo si zvykne takové násobení, kde ve škole Páně apoštolem jsa, jak
často jen může, rozličných odpustků získává: tent jest opatrnější kupec než bývali
jednou staří Brittanové v Kartágu, a ti noví Kartágeňané v Londýně —; jelikož
svěřuje své nabyté poklady té nejpevnější, každé bouři vzdorující lodi — lodičce
Petrově. —

Arch XIII. Jest však ještě jeden způsob násobení, — ale Způsobto
velice smutný.

Násobení není nic jiného, než opětované, skrácené sčítání, a tudíž jest též
zmíněný nešťastný způsob: vždy a opětně hřešit,zčehož se pak vysvětluje ta strašná
zběhlost v hřešení. V jedné minutě možná více než 50 zlých myšlenek míti, a
tolikéž i hříšných slov pronésti; a kdo není v stavu posvěcujicí milosti Boží, sku
tečně má v hřešení takovou zběhlost a zručnost; ale dejme tomu, že se kdos v jedné
minutě jen jediného hříchu dopustí, to dělá za hodinu 60, za den 1440, za měsíc
43200, za rok 518400 zlých myšlenek, řečí neb skutků, avšak nebude to přehnané,
když sumu tuto zdvoj—ba ztrojnásobníme. Komu se takové sčítání zdá býti ne
místné, ten je na velkém omylu, jelikož nezná duši a její stálé konání, nezná svou
duši, což jest předce tak potřebné, jako počtáři množilka neb násobilkaf

Arch XIV. Dělení neb dibi—ie.
. Jak rozdílné jest to dělení v říši nebeské od dělení na tomto světě! Bůh

rozděluje dary své milionům, a opět milionům, a neubývá mu ničeho, není proto
chudším. Plnost jeho slávy — to jest dělenec (dividend), dobrota jeho — tot dělitel
(divisor), a podíl (quotient) postačí pro celou věčnost. Ba sebe sama podává On
nám, a předce zůstává v sobě věčně nezměněný. Takové jest ono nevystihlé tajem
ství, o němž svatý básník pěje:
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Na tisíce jich Ho berou,
Ale všichni stejnou měrou,
Aniž celku ubývá.

Než, jak to vypadá s tím dělením u nás lidí?
Srdce naše, tot den dělenec, rozličné úmysly tot dělitel — a podíl vypadne

tím chudobnější, čím více vedlejších úmyslů, ohledů při svých skutcích máme.
Tím povstává rozdělené dividované srdce — rozdělené mezi Boha a svět. A víš, co
volá Kristus o něm? „Žádný nemůže dvěma"pánům sloužit, Bohu a mamoně.“ A
není právě tento mamon .králem, vůdcem všech poětářů _stotiž těch nekřestan
ských? — Vácslavě, nepatříš i ty do jejich cechu? Náleží srdce zcela a dokona
Bohu — neb je i ono rozdělené? Ale srdce jest co srdce nedětitelné, jest jeden ce
lek, a dělením celku povstane neúplnost, zlomek, o tom

aroh XV. Mnohý skutek zdá se býti dokonalým,mívá i zevnější lesk a
zdánlivou cenu; než bližeji proskoumán, rozpadá se, není celek, nýbrž jen kus, zlo—
mek. Čím méně čistý je úmysl— tím menší cena zlomku; nebot úmysl to jest ten
jmenovatel (Nenner). A kdo a co všecko bývá tímto jmenovatelem? Pokrytství, tě
lesná, přirozená náklonost, bažení po cti, chlouba, zvyk, touha po odměně atd. —
čím více takových vedlejších ohledů a zištných úmyslů, tím více jmenovatelů, tím
menší cena zlomku. — „Synu dej mi své srdce!“ — volá věčná moudrost, než kde
jest toto celé tvé srdce? — „Celým srdcem hledal jsem tebe!“ -— pěje žalmista,
o vedlejších úmyslech není zde řeči.

Nezní to nejhlavnějsí přikázaní: „Miluj P. Boha z celého srdce, a ze
vší síly ?“ — Než ty právě tyto síly své dělíváš, a necháváš srdcem a silami svými
vládnout onoho jmenovatele, který svět sluje. Lidé vidí na tvých skutcích jen
počítatele -— Bůh však i jmenovatele.

Arch XVI. Trojčlenka, regcldetrz'.
Z třech známých věcí čtvrtou hledat, která k třetí v takovém poměru se

má, jako druhá k první, to jest to zlaté pravidlo zvané trojčlenky. Můj Božský
učitel Ježíš Kristus dal mi sám úlohu podobnou, kterou jen pomocí trojčlenky roz
luštím — jenž mi však nemalé hrůzy nahání. Když se totiž ubíral na Golgotu,
pronesl následující děsivá slova: „Když se toto děje na zeleném dřevě, což se
stane na suchém?!“ Křesťanské počtářství dá návod k rozluštění této úlohy. Zde
mám tři známé členy: a) zelené dřevo, b) to co se s ním děje, a c) to suché dřevo.
Čtvrtý člen se má hledat, a to není nic těžkého, neb poměr je zcela zřetelný a
jasný. Pán života, tot to zelené dřevo. On, jenž jest pramenem žití, jenž volat
mohl ke svým nepřátelům: „Kdo z vás může mne trestati z hříchu?“ a toto ze
lené, nevinné dřevo bylo přibito na kříž, abych já suché dřevo zalit a zvlažen Jeho
krví mohl pučet a se zelenat. O suché dřevo, které opovrhuješ, vzdaluješ se Krista,
pramene života, — ach, jak chceš se zelenat, pučet, kvést a'ovoce nest? Kterak
chceš ujíti plamenu pekelnému. Co pak se stane s tebou, dřevo uschlé? -— 0 tak
vezmi si pravidlo tohoto trojčlenu za životní své pravidlo; a kdykoli budeš mít co
snášet a trpět, zpomeň jen na úlohu: To a tak trpěl můj Ježiš —- můj Pán a
učitel: co a jak trpím já? —.—Já, který v poměru ku Krista jsem jak 0: 10000, v
jakém poměru jest to mé soužení k Jeho? — Raduj se spíše a těšívej se neb
tenkrát se stává, že se suché dřevo namáčí v životní štávě —; zdali pak ji
vsáje do sebe? — Jenom v trpělivém snášení, v tichosti a bez reptání. ——

Arch XVII. Počty o úrocích, neb percentové.
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„Pět hřiven dal jsi mi o Pane, pět jiných jsem jimi vyzískal! Ejhle slu
žebníče věrný, žes nad málem byl věrný, nad mnohým budeš ustanoven, vejdi v
radost Pána svéhoí“ — .

Aj, jaké úroky jsou slíbeny i mně, kdybych jen byl.ty na archu IV. po
znamenané, přijaté hřivny a kapitály svědomitě byl sužitkoval? Smím mít naději,
vejít v radost Pána, když zůstanu suchým dřevem? Získám nejaké úroky, když
kapitál ani neuložím? Budu mít jakýs prospěch z víry mě, když víra má bude jen
mrtvá? — Smím se těšit na bohatou sklízeň (žeň), když jsem ani nesel, neb osení
spustošit a zkazit nechal a opást od všelikého dobytka? „Na zemi kráčeli s plá
čem rozsévajíce, pak ale s plesáním ponesou snopy své!“ — O Váeslave dbej o to,
aby tvé snopy nebyly nalezeny co prázdná sláma, samé hluché klasy, chraň se, by
tě nepotkal osud boháčů, kteří spali sen svůj, a procitli s prázdnýma'rukama ! O
jak jsi posud daleko vzdálen od vzoru svého! Proč jsi posud netrpěliv, tak málo
oddán Jeho vůli, tak lpící na věcech vezdejších, tak chtivý zvláštních jídel, tak neo
patrný “v řeči, tak bázliv před smrtí, tak vlažný ku Spasitelovi? -,- Hled, kdybys
byl vším, co Bůh ti dal, lichvařil, byl bys na sobě zkusil výrok písma: „,Z plnosti
Jeho vzali jsme milost nad milost;“ a čím líp použiješ daných "ti milostí, tím
více se jich tobě dá — ale to je jiný druh počtů, pročež Arch XVIII. počet
řetězo vý, stálé postupování v dobrém, k radosti andělů, cestou následování Krista,
kterou ne nadarmo bl. Tomáš Kempenský, královskou cestou nazývá. Nebot krá
lové cestují rychleji a překonávají lehce všeliké obtíže na cestě. A postupovat
musí každý; není možná zůstat stát 11prostřed proudu. Bud pracujem a nama—
háme se, a právě tímto namáháním, přemaháním a bojováním dostanem se proti
proudu dál; aneb se nepřemaháme, nebojujem — zůstáváme stát, a proud nás strhne
sebou. A čím výš kdo stojí, tím hlubší jest jeho pád, jelikož i těžší věci rychleji
padají než lehké. Proto platí i zde: Kdo „nebere úroky z kapitálu, tomu nepřibyde
ale ubyde. Kdo sahá a tráví z kapitálu, ten chudne —- až stráví celou svou
jistinu. Kdo ale uloží jistinu na úroky, a tyto k jistině přiráží, a tak z úroků
novou jistinu tvoří —- ten pestupuje, a jak se podiví, až nastane den zavěreěných
účtů! Hle tot jest to sčítání pravého křesťana, který v trpělivosti nad duší svou
bdí, vírou bdělost tu osvědčuje, naději zachová a_láskou víru dokazuje! Jak užasne
sám, až zasvítne velký den výplaty. „Plnou, natřesenou a osutou míru dají v lůno
vaše.“ „A ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo, aniž to pocítilo kdy lidské srdce,
co Bůh připravil těm, kteří se ho bojíl“ — Proto radostně vzhůru — kde nám
taková odměna kynel

Arch XIX. Převrácený trojčlen.
Toho se chraň, abys snad, co má na prvním místě stát, nepostavil na druhé,

neb naopak. A tento početní způsob jest zvláště výstražný pro lenivé, lhostejné a
netečné křesťany, dle slov Krista: „Kdo má, tomu se více dá, aby měl a hojněji
měl; kdo však nemá, tomu se vezme i to co má !“ —- Tento výrok povzbudiž mne,
abych přičinil se se vší horlivostí, bych měl „olej v lampě“ ——aku svěřené jedné
hřivně alespoň ještě jednu. Než kterak se může tomu, který ničeho nemá, ještě
vzít, — kdežto by přec větší nárok zdál se míti na nějaký milodar? — Tot opět
důležitá, ale ne těžká úloha, a o té přemýšlet bud nyní mým“ zaměstnáním. Ten
převrácený trojčlen, jak jest on snadný k rozluštění a pravdivý! „ Čím dále žiješ,
tím kratší cesta ke hrobu ; čím více se vzdaluješ od Boha, tím bližší. jsi věčné zá
hubě; čim lenivěji kráčíš cestou života, tím rychleji uháníš v propast bezednou;
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čím dáleji utíkáš před křížem: tím tížeji'přikváčí na tebe, čím více peněz shra—
buješ, tím větší chudobu si chystáš atd. “ ——

Tím by byl nižší způsob početní ukončen; a až budu důkladně umět jej
obracet na duši a její pokroky, pak se pokusím dále.

Nyní však dle slov písma svatého: „Počátek kořen všeho zlého jest
hřích“ —, tedy bud; hlavní, přední, stálou úlohou mou tento kořen vytáhnout, vy
plenit ze srdce se všemi jeho druhy — sedmero hlavních hříchů. — A dále chci se
cvičit v rozmnoženích těch nejpotřebnějších ctností, ve víře naději a lásce!

Ty však Božský učiteli, stůj při slabém svém žáku, pomáhej, napravuj,
vnitřním vnuknutím, pobádej a napomínej, když on chybí a klesne, aby životní
úloha jeho od Tebe co zdařilá uznána byla. Amen. —

vw

Hří
I.

Hřích co by byl, tak se mnozí ptají,
Jak ten Fariseus v písmě svatém,
Nevinnou tvář ukazují s chvatem —
Hřích pak tací ze všech nejlíp znají.

Hřích co není ve hvězd jenom kraji,
Ve hvězd kraji láskou Boží vzňatém,
Božímu jež Synu byla katem,
Andělové svatým povídají.

V světě jenom jedna byla žena,
Jedna duše Bohem utvořena,
Která nepoznala hříchu činem

Znáš tu ženu, outočiště hříšných?
Trpěla ač vinou lidí pyšných,
Přec je ráda smíří s Božským Synem!

A;, ., ,

Svatý
„w,—,

-eh.
II.

Jako dým se po tom místě valí.
Kde zlý jeho otec hospodaří,
Který mnohým jejich naděj maří,
Tak se lidstvo ve své hříchy halí.

Hřích je sova, která tmu si chválí,
Bludička, jíž světlo v propast září,
Hanba stará povždy s novou tváří;
Jablko, jež lidé ohryzali.

Hryzou na něm od počátku světa,
Aniž se jim ještě znechutila _
Ta chut jeho, stokrát od nich kleta.

„Bůh tě zachraň před jeho zlým jedem!
Potáh-li však srdce své -juž ledem —

Žalem roztajíš ho, duše milá.“
\wnnzu

křiž.
(Ze života.)

Ode mne odstup to, abych se chlubil, leč
v kříži Pána našeho Ježíše Krista. Gal. 6, 14.

Ježíš Kristus .ukřížovaný byl, jest a bude vždy předmětem nejrozničenějšího
rozjímání, nezvratné důvěry, nejvřelejší lásky srdcí křesťanských. A jakby to také

mohlo jinak býti, vždyt Kristus, s křížem povýšen od země, všecko táhne k sobě

ochiana od nepřátel, v kříži dokonání svatosti. Není zajisté spása duše, ani naděje
života věčného, leč jedině v kříži. (Násled. Kr. 2. knih. II. kap. 12.) Kristus
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ukřižovaný židům zajisté jest pohoršením, národům pak bláznostvím, novopohanům
za dnů našich bláznovstvím a pohoršením najednou, věřícím však mocí Boží a
moudrostí Boží. (I. Kor. 1, 23—24). Vždyt kříž Kristův jest klíč k ráji, hůl chu
ravých, prut pastýřů, obracujících se vůdce, prospívajících dokonalost, spasení duše
i těla, všeho zlého odvrácení a všeho dobrého dárce (sv. Jan Damascenský lib. IV.
de orthodoxa fide). Než tělesný člověk nechápá těch věcí, kteréž jsou Ducha Božího,
nebo bláznovstvím jsou mu, a nemůže jim rozuměti, protože mají duchovně posu—
zovány býti (l. Kor. 2, 14). Takovýto zvířecí člověk nepoznává tedy, že Ježíš
Kristus ukřižovaný jest nám učiněn od Boha moudrostí, i spravedlností, i posvě
cením, i vykoupením (tamtéž 1, 30). Za tou příčinou také sv. církev katolická, od
Boha Ducha svatého poučena jsouc (Jan. 16, 13), sv. kříž vždy měla v největší
uctivosti. Tímto sv. znamením jsi byl na křtu svatém pokřtěn; znamením sv.
kříže dosahuješ od kněze rozhřešení od hříchů; když ti kněz podává při sv. přijí
mání tělo Páně, stává se to znamením sv. kříže; znamením tímto se žehná sňatek
manželský, posvěcují se služebníci Boží na kněžství, býváš v svátosti biřmování co
dokonalý bojovník Krista posilněn, při posledním pomazání k poslednímu zápasu
ozbrojen. Slovem, patř okem svým na výkony církve svaté, zdaž vždy a všude, a
ve všem a na všech místech se nevykonávají znamením sv. kříže? Ty víš, že nejsv.
obět mešní jest nekrvavou novozákonní obětí vždy trvající památkou krvavé oběti
kříže. A aj! jak často žehnává sebe, dary obětní & přítomný lid kněz mši sv.
sloužící znamením sv. kříže. Ty sám jsi ustavičným svědkem vznešenosti a útěchy
sv. kříže. Na křtu svatém tě pomazal křtící kněz sv. olejem na prsou a mezi
lopatkama svatým křížem, abys Krista ukřížovaného srdcem miloval, a co nosíč
kříže rád za ním kříž nesl. Ještě tě tvá bohabojná matka na klíně držela. a již
ti ručičku tvou vedla, abys se znamenal sv. křížem. A zajisté není vznešenejšího
tajemství nad tajemství sv. kříže! My to tajemství vidíme v celé přírodě. V po—
větří lítající pták, nepůsobíli roztaženýma křídlama znamení kříže? a ty na stromích
se křížující koníky; ty v listech stromových se poutající nítky; ty na rozcestí se'
setkávající pěšinky a cesty; téměř napořád všecko náčiní nase, ano i ty nítě, jimiž
sešit jest oblek náš, zdali se to vše nekřížuje? nevyobrazujeli tedy všecko znamení
sv. kříže? A nyní se postav a roztáhni své ruce; rci, nejsili ty živým křížem ?
A když se k modlitbě skládají ruce tvé, ležívá pravý palec přes .levý, neníli to
kříž? — Jdeli syn neb dcera do světa, loučící se otec a matka jim dělají na čele
kříž; taktéž umírající rodičové žehnají dítkám znamením sv. kříže. A když člo
věka umírajícího všecko opouští, když kolem něho dítky, manželka, přátelé uslzeným
okem stojí nemohouce pemoci, ach! po kom tu sáhá stydnoucí ruka, koho tu pevně
drží až se poslední zápas dobojoval, zdaž to nenísv. kříž? A co dáváme mrtvému
do rukou, co stavíme na rakev, co jest vyobrazeno na příkrově. co se při umrlčím
průvodu nese před márami, zdali to není znamení kříže? Tak nad hrobem stojí
ještě služebník církve a žehná mrtvolu tvou sv. křížem, a' na hrob hrobeník lo
patou dělá kříž a přátelé stavějí u hlavy hrobu co pomník sv. kříž. To chce říci:
v tomto hrobě odpočívá věrný ctitel ukřižovaného Krista. Kříž sv. mu byl spásou,
nebot tím znamením byl přijat do církve, tím znamením obdržel všecky milosti
církve, v tom znamení ve všech ouzkostech a strastech našel útěchu, toto znamení
bylo mu největší slávou, out ho veřejně na. své čelo stavěl. stím znamením v ru
kou odebral se na věčnost, a nyní odpočívá jeho smrtelná schránka pod tímto sv.
křížem, očekávajíc tu slavného vzkříšení. Proto od časů apoštolských věřící tak
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velice sv. kříž milovali a tak často sv. křížem se žehnali. Starý spisovatel Ter
tullian (de coron. mil. c. 3.) svědčí takto: „Pokaždé, když vycházíme aneb se na
vracujeme, když se nám prospěšně vede aneb Opak,když se strojíme, aneb obouváme,
když se koupáme, za stůl sedáme, světlo rozsvěcujeme, na postel se ubíráme aneb
na stolici sedneme, at jest naše zaneprázdnění jakékoli, pokaždé čelo znamením
kříže znamenáme.“

Ach jak trudný byl by život náš bez sv. kříže! Jak to srdce rozdrcené,
duši rozervánou, mysl ouzkostněnou upokojuje, silí, radostí naplňuje, když živou
věrou na kříž sv. se dívá. Jako na hoře Kalvarské s kříže sv. tekla přesvatá
krev Páně, tak teče nyní, když věřící duše pod křížem klečíc důvěrně k ukřižované
své lásce pohlíží, milost Boží, trpělivost, odevzdání se do vůle Otce nebeského,
slovem teče balsám raněné srdce hojící, duši upokojující, mysl k nebesům povzná
šející. Mělt jsem ve svém živobytí, zvláště ve správě duchovní tak mnoho příleži
tosti se přesvědčit, jak blaze útlá láska a úcta sv. kříže působí, že jsem předse
vzal si ty některé čelnější tuto vypravovati.

Když ponejprv roku 1832 cholera, přistěhovavší se z východních krajin do
vlasti naší, začala strašně zuřiti, domnívali se úřadové světští, žeby se veliké a
vysoké kordony měly vystavět, a tak od nakažených míst nepuštěním žádného člo
věka do obcí ještě zachráněných strašlivé nemoci přetrž učiniti. Ještě se s pilí ne
umdlenou na hranicích českomoravských na vysokých horách kordony ty stavěly, an
najednou za kordony v nejbližší dědině cholera s největší prudkostí vypukla a za
několik dní učitele i manželku jeho od stádečka dítek, jehožto nejmenší ještě v ko
lebce leželo, neuprositolně vyrvala. Postrach po'_ubohé obci byl nevýmluvný, .a
teprv přestal, když děsná nemoc 'přestala. Poněvadž musel býti nový učitel usta
noven a o ubohé sirotky postaráno, rozebrali si občané dítky a na chudobný ma
jetek držena dražba. Při dražbě byl též vyvoláván starý, učazený krucifix. Tenkráte
byly ještě peníze šajnové. Vyvoláváno tedy: Za groš šajnů; kdo dá víc? Všichni
dražebníci se smáli, nikdo nechtěl dáti víc. Tu—to hnulo s jedním mladým sou—
sedem, slze mu vyhrkly z očí: Můj Ježíš'byl od Jidáše za třicet stříbrných pro
dán, a nyní ho nikdo nechce ani za tři krejcary! — a dodav si mysle volal: Tři
groše! a při všeobecném smíchu obdržel starý kruciíix. Člověk ten se stal později
rychtářem, aneb jak ted tomu říkají představeným, a před svou smrtí musel více
let s bolavou nohou napořád postel hlídat. I navštívil jsem ho mezi jiným také
jednou v čas žní. Celé dni byl sám a sám v hrozných bolestech beze všeho po—
sloužení; ale vždy veselé mysle. Tu mi vypravoval, jak ke kruafixu přišel, a pak
dodal: „Otče duchovní! pravda jest, trpím velmi mnoho; ale kdykoliv na svém bo
lestném lůžku budto nyní v čas žní, aneb v noci, když kolem mne všecko spí, při
bledém svitu měsíce na sv. tento kříž se dívám, vždycky se mi ulehčí. Ta myš
lenka: Já jsem se za tebe můj Ježíši nestyděl, já. jsem tě při dražbě při posměchu
jiných koupil; já jsem si tě proto nad mou postel pověsil, abys byl mým věrným
přítelem a pomocníkem, abys mě v ouzkostech a bolestech sílil a polehčil, — ano
Otče duchovní, ta myšlenka mi dává takovou útěchu a sílu, a já ten kříž mám co
nejlepšího těšitele tak rád, žebych ho za všecky poklady světa neprodal! Velebný
Otče! Když tak Bůh člověka nemocí navštíví, tu ho všecko opouští. Péče o
hospodářství, o obecné záležitosti ano i o domácnost ho více nezajímá. Strái
dám tu pod svým křížem v bolestech 'a jedině v bolestech Ukřižovaného nalezám u
lehčení. Děkuji Bohu, že mohu trpěti, vždyt se tím stávám Pánu Ježíši podoben,
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aprosím ho, aby mne mé hříchy odpustil a očistec mi ukrátill“ — Nedlouho po
té návštěvě umřel, v ruce drže ten kříž, na nějž velmi důvěrně pohlížel a ještě v
tuhých rukou pevně držel. Důvěřují, že umřel smrtí spravedlivých. V obci té jest
obyčejem, že kněz při dospělých na hřbitově několika slovy, tak řečené poděkování
držívá. Předmětem byla uvedená tato událost. O kýžbychom všichni vroucí láskou
a dětiunou důvěru k svatému kříži měli.

Pozdě na noc, na sv. pannu a mučednici Barboru vypukl požár. Vzteklá
vichřice roznášela -=hořící došky a šindele po celé té straně, kterou se vichr
hnal; za čtvrt hodiny hořelo třidcet čísel domovních. Prudkým větrem rozdmýchán
přeskakoval požár několik čísel, aby zvláště výše stojící stavení zasáhl, odkudž žhavé
uhlí na níže stojící chaloupky tak hustě jako srutky padalo. V jedné takové cha
loupce bydlel chudý ale zbožný terciář sv. Františka. Chaloupka byla z větší části
doškami kryta a šindel tak_jíž ztyřelý jako troud chytal. Z vedle stojící stodůlky
čouhala všudy sláma, kolem chaloupky až pod samou střechu, aby v zimě nebylo
tak lehkého promrznutí k obávání. vše obloženo pazdeřím. Plamen ze dvou hoří
cích stavení sedlských se nad chalupou spojoval v jeden, uhlí žhavé se sypalo jako
husté krůpěje dešťové. Na hájení nebylo ani pomyšlení.

Plačící rodina stála kolem chaloupky, a tertíář svůj křížek, jejž při profes
si obdržel, vysoko vyzdvihoval, ustavičně volaje: Ukřižovaný Ježíši! zachraň mou
chaloupku! pro tvé bolesti a pro zármutek tvého nejsvětějšího Srdce smiluj se nad
námi! ——Takovým a podobným způsobem vztyčeným křížem před chaloupkou stoje,
toliko křížem bránil požáru; a ubránil ji. Vůkolní stavení až do podvali shořela-_;
veliká lípa vedle stodoly stojící shořela až do země v kořenu, kolem chalupy leželo
uhlí, ano celé opalky hustě, avšak stavení zůstalo uedotknuté. Takové zachránění
lidským způsobem nemožné jedině nezvratnou důvěrou v Krista ukřižovaného co od
měna stalo se. Kdybychom k cestám božské prozřetelnosti nebyli slepí, pakbychom
hledali a také nalezli u Boha pomoc.

Po tak velikém navštívení osady svěřené, o němž právě svrchu byla řeč,
dle povinnosti pastýřské vyjda po mši svaté své neštastué osadníky potěšití, přišel
jšem též k jednomu statku, který tak vyhořel, že větrem i ten popel odnešen byl.
Patřilt vdově s nezletilými dítkamí, která nad spaleniskem hořce kvílela, a dojem
řváuím hladového dobytka nemálo se zvýšil. V prvním prudkém bolu se ubohé
vdovy málomocnost zmocnila. Zaplakalt jsem i já. A aj! sv. dřevěný kříž stál
před spálenískem úplně nedotknutý, ač kolem stromy shořelyý

Pojma nnúku za ruku, vedu ji k sv. kříži, řka: „Veliké jest navštívení
Boží, které nás potkalo. Ale matko! důvěřujte, Ježíš ukřižovaný, ten nejvěrnější
přítel, ten nejmocnější spomocník vám zůstal. Což se domníváte, že to jen náhodou
se stalo? 0 zajisté pomůže vám; zkusíte to co nevidět, že důvěra v něho nebude
zahanbena.“ ——Zbožná vdova se upokojila. A tak se také skutečně stalo. To od
poledne před požárem, od úřadu vybídnuta jsouc, nechala stavení pojistit; dávní
dlužníci, kteří-se k dluhu svému nechtěli znáti, nyní neštěstím hnuti, nejen dluh ale
i úroky zapravili a tak v pravdě neočekávaně ač přirozeně vdově bylo spomožeuo.
Ano, Kristus ukřížovaný jest ve všech. potřebách ten nejvěrnější přítel, ten nejmou
dřejší rádce, ten nejmocnější spomocník; zvláště v nejposlednějším potýkání proti
mocnostem pekelným! —

Prosmež Boha o velmi útlou lásku k sv. kříži, a Ukřížovaný nás láskou
věčnou obejme.
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Podobných pádů jak při požáru, tak i o jiných neštěstích bych mohl ještě
více ze své vlastní Skušenosti vypravovati. Nevěrec pousměje se snad nad pověreč
nou sprostností mou. Já. však na posměch ten nedbám. Nebo slovo kříže jest sice
těm, kteříž hynou, blaznovstvím, ale těmfkteříž dosahují spasení, jest mocí Boží.
(I. Kor. ], 18). Jeli úcta a důvěra v Krista ukřižovaného pověrou; o nechte nám
ji, my s ní jistojistě dopadnem mnohem lépe, nežli vy svou osvícenou potupou kříže!
Ját jsem slyšel takových lidí posměch tropiti, když se jich však ruka milosrdného
Spasitele, který nechce zahynutí vykoupeného stádce, dotekla, zcela jinou mluvívali
a u stavíčně' sv. kříž aneb obraz Matky Páně při sobě míti chtěli, ahořce toho želeli,
že kdy opovážlivě se roubati osmělili. Ale bylit to napřed duše svedené. Zdali i
svůdník k nevěře a rouhání té milosti od Boha by dosáhl, ač toho úpěnlivě od
Boha prosím, ze své zkušenosti vlastní nemohu dotvrditi.

JWWWtAM/VVMWV

Pronásledování křesťanů v J apansku v roku
1620—1621.

(Bokručowúni.)

Křeskaně w Babu pri ate gábt) trmmoč prouáílebomáui. *Brmut oběti bpíi zbošni
manželé Júchhm u člunu. Tito bpbleli m MisUsamč a bpti přcb b\očma roh) $. Sera:
upmem ab angelis potřtěui. Júchhm pr již 70, Bluna paf ftáři 60 rotů. Bbrábaje 'íe
Sádjpm miru zapřiti, umčgněn jeft, a strúžci poručeno, abl) icmu 9 but ničeho iifti ne,
témat; fřeffané ale poušití proftřebfů, tbc obíougenému nejpotřebněiífí ítrarou poífptnouti
mohli. D tom ale boměbčt íe utrutm') iagimabono, ftert'; iatébo a 23 bnů mějněníbo

bo áDřiíuíamt) samějti hal a poručil, bt) on i manšeIEa jeho fťati bpli, Ebptt) ob fwé min)
upuítiti nechtěli.

Tento rozsudek bp! oběma iatobp poíelítmi nebefťě mitáu, 1: $. Seromjm pofpí;
ffiI bneb k uim, abl; ie mpspomíbat a t bltzké ímrti připramit. Mnozi kťesianě pťisslč

bo měůeni námfftčmou k Jachth, a tento ic napomínaí, bp rojpomtuati neuftáíe utrpení
*Muč, a tař neohroženě f těm nejmčtffim mufám íc připramomali. Jesstť S nimi roamtou:

mal, kdhž tu pocbopomé bo wčzcnt mftoupiti, neíoucc protony; a olomt), bp ie fpoutali.
Sácbpm potletl a běfomal >Bol)u za miloít, še imf bpti pro nebo fpoután. W určitou bo;
binu bpli oba obíougeui ofotop ípoutánl, a m průmobu 500 třeft'anů, <'JInna uproftřcb
tmou ctibobntjď) paní, na popramifftě mebeui a tam uuu, ogbobcni iíouce ťorunnu mu:
čenniďou to čet-mnu, rotu 1621. x

BohUžel bol tu oben prouáftebomání iefftč mice rozdmýchcřne Jistý Sapanec',

Júchhm íširaía'ma, obdjob webu na oftromt) 'íšilipinfřé, přijal tam r. 1618 tma kněze,
?B.ŠBetta Bunigu z rubu ím. Nugustina, a 513.Slubtoífn íšíoreíe, bominifána, na palubu,
aby je potají bo Sapauu bopramií; loď bula wssak na btijfu íširanba moříhjmi loupež:
Uťkhzajata a mpbrancomána; cííaři paf [)ncb oanámeno, že ně'foIiE tužší Mcmilských bo

Supanu přibylo. Bez problení jíou Sácbpm 6 oběma duchowntmi a mffemi fřcítam),
fteří na zajaté (obi bpli, gaiati.

D tom se dowěděl přítel Jáchhmúw, a obeffet 3 Manl bo čiranba, obi) jméno
přítele gaiatětjo ofmobobií. “Bottle se mpbařií mezi tím, co ftráje' ípaíp; awssak polop
Een: probugcnp, pofptfíiíp aa Uprchlťkh a bombu) bo wťzeni zpět. Dowědťw fe o tomvll
cifař (Shogun obeííat [;neb míftobrambo Nangasakhu ského bo %iranba, poručim mu, abl)
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%itaiamu, oba kněze, jakož i wsseckh bůftoiníťt) a námořniťp gminřné [obí upáliti ha!, v
wsseckh uwězněné knčze a flerifp, ať Gmopam) neb Sapanee, iafoš' ! žena) a běti třd), tteři

tpto fnčge boítiIi, fmrti potreftal; tomm) treít aaítíbnouti měl tt), jez bt) fe DPDWÚŠÍÍÍ,
knčze bo Sapanu přitodjeti.

8 pri Sdebpmf) oba fněši Buniga a Fťoreď **) iafoš i ochráncejejich
Španěl, íšerbinnnb Ciwerez, 6 iinůmi 11 fřeíťant) z Firanda bo mangaíafp přimebeni a
tuto míftobrgícím iefftě iebnou mmmúni, abl) miru zapřeti; abrúbamfíe fe ale to učiniti
iíou k fmrti obíougení. Dba fně'ši 6 Sácbtmem upálení iíou; po btoč bobint; fnún'eli

mutt) obnř, a nebníi při tom fiIuě ímágúni, abt) fe jim přííežitgítně pobařilo fmrti uiíti.
Tělo $. $etra Bunigt) pro gprmu bo Manlh, obtub ate bo (španěl boprameno, ponča

wadž bol tento mučebnif fpnem matfbae 5 QBiIIamanique, ften') bříme míítobráicím to 9205
mém SpaněťskU an. thatníd) 12 řřeítanů bylo ffato, jichž těla 4 bnp na íobč IešeIa,
btamp paf ieiicb na pompffene'm mfítě na prfně mnftamenp iíou; ťonečně bomoíeno bplo,

aby se oftattt) těchto mpgnámačů počeítně pobřbitt).

Wzdor pronáítebomóni tomuto obrátili misfionáři mnobo líbí na míru Reiftomu.
Tak pofřtiIi Sefuité r. 1622 fmbmi fatecbett) mice M 2230 pohanů, a m Nangasakh
faměm bbío 7 fněšt a 2 bratři Iaifomé z tomamffftma Ježsssowa. W iařěm nebezpečí
tito miéíionáři Sapanfftí bpli, mpíwitá nejlépe 3 Iiftu přebftameněbo foIIegia Nangasaky:
ítébo, 513.Sana ?Baptiítt) Bazy, ftett') Seíuitům čínífbm na sklonkutofu 1621 tatto píaI:
Nelzc whpsati, co fe zde no tomto žBaanoně přebeffíe'bo mčíiee ubáto a 6 iahjm namúa

báním iíme bíebáni bpti. Wssecko mčfto bpío poftraffeno a zmateno. (Ebceteáti měběti,
iai fe to ftan, že iíem nebtýí aaiat, gepteite fe Boha, nebo id to newím. Po 8 Iet iiž
zdržujU fe w měftč tomto, a ien Bošfkým řízením nemebraí fe šábnť) fIíbič m bům, w
tterém ifem íe ífrpI. Bosledxli Uoc mánočnfd) ímátfů jíme u metife'm rogčitení prožili.
Do wssech sousedUtch bomů mebraío fe 30 mojářů náplně, a probíe'baíi mífeďt) bpm a
ítobolt), abl) mě nami. Sá flečeI přeb oltářem, a očefúmat m ražbou bobu, še bubu u,

cbroácen. Bůh ale wojákh ítepotou poragií, neb ačEoIim wsse fotem probíebati, bmeře ml):
lámali, obragp togu-bari, toffube hřmotitt a 580111:fe roubali, nepřiífti přebee šábm') na to

mífto, fbe iíem skrht bpí. “Io fe ftan m přebmečee nomébo rotu.

3 byl jím přinucen, w máIo bobináeb nčfoIifráte fmůj pobpt aměniti, nebo ně:
fteří mne gapubili, iini mne jen nerábi přijati, (: tať iíem mufeI fonečnč ebíabnou noc
na ulici prointi. Sotwa še ifem, iafmile fe rozebnito, mobI mffi ím. ííoušiti, tága! iíem
se íme'bo írbce, mapominajc míru a útčcbt), ftee'é uaffi ípolečnoíti tobo bne po bateie zemi

íe boftámú, abali tobo otcům to (Europě neadmibí; atoffat íbíebaliíemmmášim wsse řábnč,
fmoie poítamenf [epíft, neš Eteré iíem jinbe mobl míti, a gbúto íe mi, že není ani mífta,
ani úřabu, ani země [epffí, nešli na tteee prdmě npni jíem.

Boslyssme tebt) bále Děje pronóííebománi EřeíťanůSapanítbd) a pogoruimea oběti
které UkrUtUostGboguníamowa r.1622 pošábara.

*) D btaboftameném Sáďmmu powěst jesstč mnpramuie, že muícl zwlásftť me měsení mnoho trpřti, a
že jeíítě přeb ímrtf po 8 but duchowutmu cwičent ie pobrobil.

**) Ludwtť Floreš bp! íDominilánem z Belgie a web:. „Buniga %uguftinítúm Eremitonz Mešika. Umu
čení iíou B Júchymem a oftatnimi třeiťam; 19. írpna 1622. Rřeiťané tito bnli: Leo Sukejemou,
San %oiamon, Michal Diaz, Marek Chinejemou, Iomáě Goiauaguj, %ntoulu Effamauba, Satub
Denchi, Wawťiuec Nocujemon, s.BclmetSautssiki, San Sugo, Bartolomej Mosiogc, San Nuugatn,
mffiďni Sapanci a úboroe brattnma tůšencomebo.
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[Skučebnící 10. zúťir. 1622.
Sebno z neimčtfít'eh witězstwi slawila cíttem Sapanífú 10. zúťi r. 1622, the 51.

mnčebnffů Nangasakh:stých prambu !atoIiďe'ho ndhošenítmt ímon frmí a ímhm šimotem
apečettlo. Ilmebeme neibřtme jmena těchto retů, a potom oči mučennietmí ieiich. Za šitou
fpáleni bhti:

Z řábu'fm. ŠDominifa: $. Frantissek Morales, $. ?Hfons be Mena, “B. ?lngeu
Ius %ettie', *B. biachnthus Drfcmetli a Fr. NlešiUď, rodilý Sapemec.

3 řábu ím. Frantřsska: $. ?Betr be QIroiIa, *B. žRícharb a St. WUna, čr. Seo (:

Fr. WincentiUš. v
Z tomarhffftma Jcžissowa: $. Rare! Spinola, $. Sebestian KimUra, Fr. “Bm

Sampo, Frz Guaíouo FUsaj, Fr. Tomúš Wafochi, Fr. Submit Gomora, %r. Michal
Ghumpu a íšr. ?lntonín (Ehiumi.

Swětsstť: Nntonťn z Goreh, žlutom'n (šanga, fatechifta, Pawel Suponee a Queie
Srtites, též na Seznam: groaend.

Statis hhti: %r. tomáš, z žábu fm. SDominiťa; San z třetího řábu ím. íDomi
ntta; Fr. San Giungoga, 3 tomarhffítma Ježissowa; Jsabcla Fernandez, manšeIfa jiftého
(Bortugata, tterh pro'wíru fmou fpúIen ieít; Sgnaeiuo, ieii fhn čthrreth; Maria, mboma
po mučenm'fu Dnbřeíi '.Iofuanoroi; ?lpotonia a Marina, obě mbomh; Nnežka, robotou po
mučennlfu Rofmaéomi; Maria, UmnšelkaNUtonan z Corey; San a Petr bčtt ieií, prmm'
12, bruhť) tříletá; Majdalena, xnanželka Eateehtíth QIntom'na SaUgy; Marte, robotou po
mučennífu Sunu Chunowi: Dominika, mboma; Marie, _manšctfaupótene'ho Saponce $a:
mta; Ihetía, manželfa itftého Pawla z Nangajehh, ie íebmilethm ihnem $etrcm; Do:
minik Nacmoo, fhn mučennfta MatoUsse; Kateťim; Petr Motojurna, hoch 51eth a íhn
mučenntťa Sana; Bmxtoloměj Cawano; Dominik Jamanda; iifth Samian, a fhn Mett)
Michal: iiítt') Iomúě; iiftt') ŘIemeut 6 3Iethm ihnem ?lntoninem; tonečuč iiftá Rufa a

Štúra, mgnšetfa mučetmífa.
Skoďa, še máme jen málo zprúw o obou ieíutteeh Spinolowi a Stimul-omi, řtere'

abe toe mhtahu pobáme:

$. Karel Spinola narozen íeít r. 1564*) z meImi manenené Sanomífě robinh;
otcem ieho hh! thamiue, hraběa íhaffaroíe, nicem paf turbina! a biítup z ERoIt).llítaá
mičnhm pogoromúním ímrti a marnoíti mčcí fmčtíťhch měnomat fe žimotu řeholnímu, a

zmťstř o slawnčm mučennictmt %. ERuboIfa QIquaminh z tomarhífftma Sežíífoma, a íhua

mémobh z altri, toghobl fe pro swoje pomoíám'. 91131)nčfbh co hIaíatel cmanběíia meat
13090119forum) mučenniďé bDÍáhI, mítoupil Spinola 23. profince 1584 m Nole ho to:
marhffftma Sešíffotoa, m ftere'm B ;B. Bernarďinem mcalinem, ienš r. 1616 m powěsti
fmatoftt gefnut, w ušním fpoiení žit. *Bo ífončene'm nomíciatč obefíán ieít ©pinoía na
ftubia fitofofiďá bo Ncapole, the něiařh čas 6 QIIoiftemGongagou fpotu šít. Pro ehm
ramoft muíet fc bo MiťúUa obebrati, the hohoítomí boítubomat, rotu 1594 na knťze po:
ímčeen ieft.

Touže neuftáte po mieíiírh inbiďhď) profil QSoha za tu miIoít, a oba; mu ubč;
lena hhta, ímé tělo neuftúle mttmil, a nemhítomně fe autobomat, tbhš mu $. generatem

bomoteno, abh na Japonskč miofte obceftomati ímčI; awssak trpělimoft jeho muícta fe
iefftč trpkč zkoussce poorobitž. Nrbhlo mu za třžťo 6 příhugnhmi fe roanučtti, fteři jei

*) $. Ianuet (Soc. Jesu usque ad sanguinis eff. militans) hrami, že w wage, tbc otec Gpinoíh,
Dttamio, tentráte úřab neiwhšntho pohrontho u ctíaře tRuboIfa aanámal.

*
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nabarmo abršomati. Z Sanoma přepíamil fe ffťaftně bo Španěl; kdhž íe wssak (ob, ftera
misfionáře 5 íšiffabonu bo Snbie pťewézti měla, fotem přebboří „"Dobré naběie“ plamila,
ftrbla íe metiřú bouře, ťormibIo fe atomíío, tal.Eše [ob přinucena ieft to učttere'm příítac

rou SBraíiIífe'm útočifftč blebati. 15. čermence 1597 mpIouIa bo íBait), a opuítiIa příftam
tento opět to zciťť, abt) fe bále bo Snbie ptamila, přiftáta ieffte k oítromu ŠIčomoífpauěb

ffe'mu, fbe oba mieíionáři, 98. Spinola a %. Seroubm ab ?lugeíis na jinou Iob mftou:
pili, fteráž aIe angtiďbmi [oupešnífb námoříťými zajata a bo anglie obmebeua bota, ob;
rub tapitan jeji miefionáře bo Biffabonu naapět obeítaI, famš 3. [ebna 1598 po blou
bém a obtíšne'm bIoubění přiítútž, a ceIt'; to! tam fetrmatř muíeli, bofub přebítamení nome'
rozkazh & Říma neobbršeli.

Teprwé to březnu rotu příffttbo mftoupili opět na 105 a přiftáíi fítaítnč w Snan:
gaíatt) r. 1602. Ienftúte ptáme gapočaío fe to Sapanu pronáftebomání Eřeftanů; bot-Ii,
mému Gpinotomi bylo ale přebce bomoleno, aby po 16 toEů na rogffiřomání a ubržem'
cirkwe Japanské pracomaí, a neiía fpořojen obtížemi, řteré bez tobo žiwot mioííonářítúm
Sapanífu o íebon přinaffet, wymýsslel fašbobenně obětí nowých pro Boha ímébo, obi) fe
mu mitoíti mučenuictmí, po tterém tať toužit, tonečně boítato; a Bůd whslyssel proíbt)
jeho. $. Spinola, který co íprámce iapaníťe' miefie mctmi čaíto 3 mm fašbébo Hamu
obeomati muíeI, pofašbe' fe mffem ofiblům ítibičů mobnuí, bot wssak fonečuě fe flužebníz
tem čr. %Imbrošem %ernanbeůem 14. proftnee 1618 to mangafan) mppátrán a uměguěn,
potom aIe bo Dmurt) gamegen. Zde obeímul raboftnč fe ílomt) ímž Qlímenta Řimského:
Non mois meritis huc me mísit Dominus, vestris coronis 'participom ňeri, (ne pro
aáílubb mé poílat mne fetn sMn, abncb fe maífid) forun gůčaftnií), gaiaté, 5 fterómi fe
me měaení [etEaL a fnaffel po 4 but) S nimi neimětffí fmíaete tatomě iapanífé magbt).
Múme jefftč něEoIiť Iiítů jím tobo čaíu p,saných, z nichž něftcrá mííta tuto utoebeme.

Iať píffe 28. února 1621 příbuaue'mu íměmu mčagmitianu Spinolowi núsle:
bomně: „*Bočínóm býti mučennikrm Ježissc Krista, jsa z [díttj k Sněmu to tomto wčzeUi,

kde mnobo trpím. alle ia Wúm pramím, že mne Bůh máme to tu bobu, toe iíem se:

mbIeu bot, útěchou naplnit, tof že boftatečně za mffe obměněn ifem, co iíem na poctu
Sebo učiniti mobí.

QI řbbbtyd) po mnohá iefftě Ieta m tomto mčgení íetemati muíeI, čas ten byl bt)
mně krútkým, poučmabš íobč co neimřeleíi přeii pro tobo trpěti, ienš nám mnobonáíobně
obměňuie, cofoIi pro meno činíme. Mimo jiné nemoce, fterbmi iíem w saietf imám

ífIičen bol, měl iíem taté simnici, fterá mě tašbobenně napabata a 100 bm' trmaía; to
tom čaíe neboftámalo íe mi pomocných proítřebťů ani potramt), to)? že každý, i íd fám
íe bomnímat, žc to šimotem aaplatím. QI přece uapíňomata tafomá taboft po cert) čao
frbce moje, že ifcm mbílel', iaťobt; mffedmt) raboíti ob_íábnouti nemohlo; nifbt) iíem nebo;
cítit tafomé slasti, a mpílím, že ftojfm u mcbobu bo ráje." (Bobbie píaní gui: „Karel,

zajatý pro Ježisse Krista.“
We ímém poítebnfm tiftu promincialu bíffe tatto: „Wčera přímí Qatané neua;

bále a iafo bimod bo měgení uaffebo. J těfíiti iíme íe jiš, še nás na ímrt obmebou;
ale oni přissli jen, aby zajaté Gčctli. Dowěděli jíme íe o blaboftamené fmrti ončcb,fteří

z Manily pťissli; proto boufúme, je nás fteiuč sstčsti potřd, nebo mitoírbeuíttoím Božim
iíme mífiďní na ímrt připrameni. Mne Bůb tohoto rofu tímrti připramíí, an mně
moie swizele a nepřticmnofti abmojuafobnif. Sebinou mojí útčebou me mífí bíbč bníabenuí
mffe ítoatú, jiš ifem ííoušil, poťub možno boro. thatně íe mrbám íBafíf Weledůstojlwsti
ť noboum, a profitu íttouífeně aa obpufftění chyb huba), zwlúsftě oněch, jichž jfem íe

» čturtetém zajetť bopuftit, pončmabš jíem tat brabébo čaíu tn swé fpáfe a k fwémn
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fbotonatení nepoužil. S obitmám node, wssechUhotce a bratři) co neiněšněii, a loučím fe ob

iIBdB, sapřifabaje stoce, abysteBoha profil, 51) mně milost foncčné whtrwalostř ubělií, neb
mne poííební nemoc toť oílabila, je jím fotma na nohou ftáti mohl. RM), jat bon;
fám, bo nebeftébo Serufaíema přiibu, nezapomenu zajistč na 933“ Weledůstojnnsti a na
promincii, ftere' ííem ta! jamújún. We owězeUl Qmurském 28. frpna 1622. Raul,
jenž pro Krista k ímrti odsouzen Mt.“ (“Boťračomúní buboucnř)

„vv

Klášterni příběhy.
1-* Slyšeli jste o Krakově? o karmelitánce Barboře? Jak pak ne: denně

hledím do novin, zdali tam něco nového o tom příběhu, a proto vida ve Škole nad
pis: „Klášterní příběhy“ myslím, že i tu se něčeho „mastného“ o Krakově
dočtu . . . . Chyba lávky — vypravování taková jen dráždí a proto se smyslnému
srdci tak líbí. Zde máš něco jiného slyšeti; však ale předce abys se nehněval, chci
ti upřímně říci, co o tom smýšlím a co každý chladný pozorovatel smýšleti musí.
Především se nemůže všemu věřit, co noviny přinášejí, vyšetřování soudní ukazuje a
ještě ukáže všecko zcela jinak; noviny však z komára dělají velbloudy, přehánějí, přidá
vají, vynechávají. jak se jim právě líbí a jak se do' jejich krámu hodí; zejmena ten
lákavý příběh zamilovaných bude as zcela vymyšlen. Však dejme tomu, že všecko.
ale všecinko je pravda, tedy myslím takto: 1. neštastná ta osoba neměla ani vů
bec do kláštera jíti, když se necítila povolanou; každá je k politování, když pro
„nešťastnou lásku“ béře outočiště do kláštera -— ó takový vzdor se těžce trestá!
lépe jest ve světě spokojeně žíti, než v klášteře neštastně. 2. Barbora Ubrik neměla
aspoň tak přísnou řeholi si zvoliti, jako je karmelitánská, z nížto je tak těžko ano
(pro slavné věčné sliby) takřka nemožno se dostati na svobodu; mohla si zvoliti ře—
holi mírnější, kde jsou sliby jednoduché, na 3 leta, po nichž, necítfli se povo
lanou, může osoba volně „zaso dosvěta . . . . co ovšem nebezpečně bývá pro její
spasení; pakli totiž Bůh ji v klášteře chce míti, dostane se s tíží“ ve světě do nebe, an
je to proti vůli Boží. (Nyní však se dovídáme, že do té řehole vlastně jen z trestu
byla dána — karmelitánky ji z poslušnosti museli převzíti, a když se zbláznila —
a kdo by se z nešťastné lásky nezbláznil, docela u přísných karmelitánek, které s
ní ani mnoho mluviti nemohly?l — chtěly ji dáti do blázince, což však představené
vrchní nedovolili, tudíž chtíce nechtíce musely ji nějak u sebe uschovati). A konečně
3. pakli již do kláštera si vzala útočiště — co'zajisté spasitelný byl krok, chtěla-li
dělat pokání — pak se měla k pokušiteli zcela jinak chovati, jak to učí příběh o
sv. Eudoxii, kajicnici a mučednici, jejížto památku církev sv. 1. března koná.

Eudoxie byla před svým k Bohu obrácením veřejnou hříšníci; rozená Sa
maritánka opustila rodiče a žila nevázaně v Heliopolis, městě to v Cilicii. German
pak, zbožný řeholník s milostí Boží ji obrátil, poučil, pokřtil a na cestách doko
nalosti vodil, až i vstoupila do řehole. Zlý 'pak duch nemohl snésti kající její ži—
vot, proto všecky své ouklady vynaložil, aby úmysl její zvrátil a duši její zkazil:
však pevně stála sv. kajicnice proti všem pokušením. Co nedovedl sám, chtěl nyní
ďábel pomoci jiného docíliti.

Mezi bývalými milovníky Eudoxiinými nacházel se mladík slíčný, jmenem
Filostrat, k němužto zvláštní chovala náklonnost. Toho si vybral zlý duch k do
sažení svého hanebného úmyslu: vzbudil totiž v jinochu tom skrze upomínky na

an



—284-—

předešlý život starou náruživost, tak že na nic jiného nemyslel než Eudoxii zase k
bývalému životu hříšnému přivésti. K tomu si vyvolil chytře nastrojený plán. —
Obleklse v roucho řeholní a naplniv vak svůj zlatemputoval pěšky ku klá
šteru Eudoxiinu.

Zaklepal na fortnu; fortnířka otevřevši okénko tázala se zahalený majíc o—
bliěej, kdo by to byl a co by žádal. Jak způsob byl u řeholníků odpověděl, že je
člověk hříšný však ale že prosí o modlitbu a požehnání. „Bratře můjl“ odpověděla
řeholnice, „z omylu snad přicházíte k nám, snad hodláte navštiviti klášter zbožného
Germana, kterýž nedaleko stojí, tam zajisté budete přívětivě přijat, u nás pak
mužští nemají přístupu.“

Zavřela okénko a odešla. Filostrat nedal se zaraziti a putoval o něco dále
k řeholi mužských pod vedením zbožného Germana, jehožto právě nalezl v zahradě
pohrouženého v duchovním čtení. S nastrojenou pokorou vrhl se Filostrat jemu k
nohoum, a pozdraviv ho způsobem u řeholníků obvyklým prosil o požehnání jeho.
German ho přívětivě ze země pozdvihl, kázal se mu posaditi a pravil: „Proč sem
přicházíš, milý synu? a v kterém klášteře bydlíš ?“ „Otče duchovní — byla od
pověd — jsem jedinký syn bohatých rodičů, kteří mně právě zemřeli, i umínil jsem
si ku spáse jejich duší a mé vlastní stav řeholní si zvoliti; proto obléknuv šat
tento vydal jsem se na cestu hledati řeholi & mistra, pod jehožto dohlídkou bych
život dokonalý vésti mohl. Tu jsem slyšel o tobě sv. otče: ihned zamířil jsem k
tvému klášteru v té blažené naději, že od tebe budu jistě přijat, a tak v řeholi tvé
za hříchy své budu moci zadostičiniti.“ German pohlednuv útrpně na jinocha od
větil: „Milý synu! tys příliš mladý a jemný, než abys mohl u nás zůstati; neb
viz, my starci jen s velikou obtíží život tak přísný snášíme, jak bys mohl ty vše
cky obtíže snésti, an jsi ještě nestálým a vrtkavými" „Ovšem“ voce na to Filo
strat -— „ale zdali nemáme dosti příkladů, že i mladíci mého věku hrdinskou my
slí nad sebou zvítězili? Zda v podobném věku neopustila i jisté. Eudoxie, o nížto
jsem tak mnoho slyšel, svět a pohodlí, a zdali tak zmužile nesetrvává. Upřímně
řečeno, její příklad mně vlastně tak pohnul, že jsem k stejnému kroku se odhodlal
a doufám u Boha, že kdybych ji jen jednou mohl viděti a s ní mluviti, že bych
jejím napomenutím síly dobyl a silnější byl v předsevzetí svém.“ — German nic
zlého netuše dal se přemluviti a pravil: „Dobře, pro tento dobrý účel budiž ti do-.
voleno s Eudoxií m1uviti.“ ,

Milý čtenáři! Spasitel náš nejsvětější pravil kdysi: „Pilně se varujte fa—
lešných proroků, kteříž přicházejí k vám v rouše ovčím, vnitř pak jsou vlci hltaví“
(Mt. 7, 15). Jak nevinným se stavěl pokušitel tento, a jak hanebný měl úmysl.
Není-li i za dnů našich takových pokušitelů? Ba mnoho; ale kolik je dívek,
jenž tak statně odolají, jak to na sv. Eudoxii uvidíme.

German zavolav kněze, jenž denně u řeholnic sloužíval mši sv., nařizoval
mu řka: „Vezmi bratra tohoto s sebou do kláštera Eudoxina, aby příkladem a slo
vem v předsevzetí svém byl posilněn.“

Kněz ho tedy uvedl do kláštera, Eudoxii zavolal do hovorny a šel do ka—
pličky sloužit mši sv. Filostrat spatřív Eudoxii tak bledou a hubenou, v rouše ka—
jícím a sklopené mající oči zvolal hněvivě: „Co vidím, Eudoxie? Kdo tě tak omá
mil, abys opustila nádheru a rozkoše světa a zvolila tak opuštěný a smutný život?
ty, kteráž jsi v palácích královských bydlela, ozdobena vším skvostem a šperkem,
t_ys zvolila takovou chudobu a poníženost! Celé město po tobě touží, všech oči tě
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hledají, všecko kvílí, všecko dychtí jen po tobě. Mne vyslali k tobě, abych tě u
prosil, bys si dala říci, a zase se navrátila k nám. O vyslyš mne, slituj se nad
zármutkem srdcí našich, vzpomeň si na ty blahé doby, které jsme spolu zažili, na
ty radovánky a rozkoše, pamatuj na bývalé štěstí své a bohatství a. všecku slávu,
kterou jsi požívala. Nestydíš se, ty krásné očarující tahy své v těchto zdích zohyz
diti? oči tvé někdy tak lesklé a nad hvězdy hezčí a tak okouzlující slzami zpo
tvořiti? Co se rozmýšlíš? hle mám tolik zlata s sebou, že pohodlně navrátiti se
můžeš. Já si tě k sobě .. . .“

Tu již déle nesnesla sv. Eudoxie pokušení a zvolala: „Umlkni pokušiteli,
ve jmenu Ježíše Krista pravím, umlkni a uznej moc Syna Božího. Tento, Ježíš
Kristus, jehožto nehodná služebnice já jsem, povstává co spravedlivý soudce proti
tobě a nenechá navrátiti se, odkud jsi přišel, neb syn jsi ďábla pekelného.“ Při
těchto slovech, jako kdysi při slovích sv. Petra nad lživým Ananiášem, mužem Sa
íiry, Filostrat mrtev k zemi klesl . . . . jen že nápotom na vroucí modlitby sv. Eu
doxie zase obživnul a zázrakem tímto se obrátil k Bohu a stal se vzorným křesta
nem a skutečným řeholníkem a služebníkem Kristovým. (Dle Brix. Živ. Svatých)

Na sv. Eudoxii vidíme příklad pravého pokání, jež si nešťastná B. Ubrik
měla vzíti za vzor k následbvání, pakli (jak nevěříme ale připouštíme) ve světě
chybila. Nedala se zvrátiti ani tím nejlákavějším ponoukáním! upozornění na život
předešlý spůsobilo jí jen lítost a spolu spravedlivý hněv nad upozorněním takovým;
nenáviděla, co dříve milovala, a zamilovala si velice, čeho se dříve hrozila. Co
máme o svém k Bohu obrácení souditi, když se sice zpovídáme, ale po zpovědi zase
se navracujeme k předešlému životu hříšnému? Jak dlouho se budeme zdráhati, či
niti pravé pokání a úplné života polepšení?!

,v

Spolkový Kalendář.
| Září.

Welmi mnoho, ano wssecko zúležť na tom, abychom to bobrěm, zbojne'm šimotě,
iebnou gapočatém,nejen po nějah') čas pofračomali, nýbrž až ho fonte fetr'mali.
Jak slabý jeft ale říomřf! “Io mčběl žbůl) bobře a ba! proto fašbčmu 3 nás mtbatnébo
pomocnifa, ftm') nám má na pouti wezdejsstbo žiwota bo mlaíti nebeífé rabiti, nás pob,
poromati, říbiti a tvořili;ieftiť to anbčl fttášce. W minulém měííci napominaía mie
příroba íama, abychme šnouce obilí na polici) je ftarali o boíné žnč dUchowUť,ftere' toIiEo

ob nan'ebo přičinění jamifi a ani íucbcm, ani mottem, ani frupobitím uttpčti nemohou,
fbpž mt; fami nechceme. Snab whpadly ts) bucbomui žně u mnohého utěífenč, mšbnť bbia

flamnoft „Ncmrbewzetť *B. Marie“, Ieďbeo bpm) bůdyomni erercicie, bylo toť mnobo sw.
obpuítiů k giíťáni. Kýž bt) ale tafé to bobré započaté 1135le je ubrjero! Hťe! na to info

bt) byla círfcro fm. zwlássr mhslela. sIšřebítamuie nám [)neb na začútku měíice játi, prmni
neběli pro záři, iterá již 29. írpna bota, ílomnoft „QInbě'Iů strúšných.“ Jejich úctě
máme tento měíic měuomati, abychom fobě tím íaťíi gárufu jejich mocné ochranh pro
ceít') toť mpaiífali. tholme si tcbt) podle úmhslu fm. ctrkwe thto nebeíté buďm za
nasse nejíepffi přáteit) a patront) netolito pro tento měííc, ale pro čelí) ímůi šimot a
běťuiíceBohU za tu rozlitou milou/še nám n ebes této průtoobce na pouti nafíi weza
dejssi báti ráčil, měnuime je mu úpiuč, iifaiice čaítěji za ben:
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QInběIeBožť, strážee můj! Angele Dei, qui custos es
mne Toďě odporUčeUého mei, me Tibi commissum

LáskoUneBefťouofměcuj, pietate supgrna, illumina,
Střež, říbig a napramuj. leen. custodi, rege et guberna. Amen.

Into mointbičfa ač frátfá jeft meíegáílušná. Sw. Qtec sBino VI. ubělil hre;
mem ob 2. října 1795 pro mččné čaín wssem měřicím odpustkh 100 bm' za každézbožnč
té moblitbičft; obřífúni a těm, ftcří ii fažbobenně, ráno a mečer fe mobiili, na slawnost
„NUdělů ftrášců“ pIuomocne' obpuftft) (totiš po sprúwě Božť, námfftěmě chrámu 513.a
mointbč na úmoíl ím. Dtce); a iinúm bremem ob 20. zúťť 1796 taftéš pinom. obp. m
bobinč fmrti mffem, fteři tu moblitbu w žiwobhcťfonáwaíi. Éonečně uběIiI papež
“Bino VII. befretem pofm. íbromášb. obpuít. ob 15. fmětna 1821 pInomoc. obp. íebnou
m mčí ici fašběmu, Ebo po celí) ten měííc fašbobcnněíe ii moblímat a m fterófoli ben po

uplynulém měííci ím. fmátofti přijal. — Hle, neftoji ta mointbičťa za.to, abychme si ii
gapamatomati :: ii přimnfti?

Nhnť něfoIit šimotů Swatých f občerftmeni buchu íeiid) krúsnýmř přítlabn:
1. Báří. Sw. Siíji, opat, bb! ze wznesseUého'robu řeďébo, gamilomat íi ale bobročin
noft n) té míře, je mffecbno ímé nemalé imčni cbubtjm rozdal, a bo %rancie paf fe obec

brat a w [cíl'cb tam fe utrpí, wyhýbaje bůftoinoftem fmětífóm, ttete' na něho co mou,
brébo a maneffenébo a jiš tebou za ímatébo uananébo muže me ímčtč čefaIi. Krúl ale

íšrancougíh') bone n) těchže Ieííď) nnffel jeho ífrbč, meben ifa Ianí, řterá ob něbo proná:
erbomána iíouc k ím. Siiií co íme'nm odyraniteíi fe utefía. MUobými proíbami boíábnnl

tobo frát ob ím. Silíí, abh na miftě té skrýsse klússter whstawcn byl, ieboš bucbomni tos
binu fmatť) nčtoIiE Iet moubře řibiI, až paf r. 700 bo nebefťé ímé mlafti fe obebcol.

sBobimno, ímatí Iibé rogbámaii swč statkp pozemské a whhýbaji fe bůítoienítioi swštských
'a — ímčt jim ftatft; mnucuie a ctí pronáílebuje! Swťtúci naproti tomu za groš buífi
bt) probati (Ebnbn jim je wždh nčfbo cbtčí obfoupit) a za poctou ímčtffou, za lecjakým

zlatým neb ftřibrnóm tříšíčfem no prfou na wssech ítranácl) patoíígaii, a — fonečně
přebc ničebo neboídbnou! Snu „too fe pouišnie bube pow,ýssell, Ebo íe ate fám pomtjffuie,

bubc poníženv'

3. ©erafina, fřcftanfiá panna, narobiIa fe na Antiochři Shrskč. Šiii-iproná:
íchománi Eřeftanů ntefia íe íe fmómirobičemi bo Static a po ímrti jejich, pro fmou fráíu
ob mnobúd) za manželů; žúbúna, baiaíe raběii na “něho k pobanffé iebné mbomě a obrátila
ii k fm. míře. Pťř pozdějssim pronáííebomúní řřefťanů bnla obšaíomám, co Eřeífanfa a

pobftoupiia rabřii tl) neibrognějífi mutt), než; bt) 2 ímitnifům, jimž bula mnbána, čest
swou mnbaia, aš fonečnč ífata bnia r. 122. (Eiítotě hrozť UebezpečeUskwise wssech ftran

:: neoboIáme mu, Ieč útčfcm. Roe ale útě! ie nemožná, t'u muííme častým rozjimúnťm

o krútkosti fme'bo žimota, o ímrti, přifném foubn, o peťíu, (fteré na nás čefá, fproneměři:
mezíi fe), a o nebi m miIoítiÍBošitaE fe upemniti, še raběii ímrt, neš bříd) moIíme. „D
iaf tráíné ieft čisté plémě toe skwělosti! Nefmrtelnú ieft památfa jeho 11Boba i u libi.“

4. Sw. Nosalia, narozcna to Pulermo (m Sicilii). Sejf otec, fníše Quisquina
ffi), pochúzel robem ob Karlu Wclkébo a mb! skwťlý bmůr; beerufffa iebo ale, žRoíaIia,

žila uproftřeb wssi nábbern íafo icptifffa neufúgate a potornč. W bofpčíém wěku obámata
fe, žebt) ii otec chtěl ptombat, a utefta na pouffť, the n') ftraffíimč jcskhni mnoho [et šita.

Wnuknutim Božťm ale mebena, opuítita to mífto a whwolila si mnohem ftraffiíwěifft',
obfub ale celí) maíeteť íme'bo otce přeblibnouti mohla. ch šita aš bo ímrti tato íta.

tečná wýtězkhnč nab břichem a ímřtem. iRofu 1160 panomai w Sicílii [)rogm') mor; tu
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nalegli fmaté těle ':Rofalie a nemoci i [)neb pominuli). gBroto je 6 móílebfem wzúwú

jn). žRofalie co panonfa proti moromťjm tunám.
8. Narozeltť Spamu! Marie. Na narogeninpojobl), fterou milujeme, těffíme

se jiš blouljo napřco a na jlamuoít jamu jíme plni raboíti a ímou láífu k příteli jaa:
jíme fe mffemošnou úílušnoítí oíměbčiti. Kdož má nám po >Bolju b\jti mílejfflm, než
“Barma Maria, náš wzor, nasse nejmocnějfíí orobomnice, naffe naběíe! Na jeji sw. na:
rogenim) muílme jí tafte'š fmou láífu lylebětmpjemití; ale ftetaf? Jistý mlabíf ctil ráb
a mnoho (moblitqui) EBoljocoblčEu; žiwot ale neroebl blamně jpořábam') a ctnoftm').

Sebenfrát íe mu pri) při moblitbě ufájala “Bulma Maria, pobámajíc mu to neiťráínějffí
omoce, jablřa, jliml), pomoranče, batle, filo atb. až je írbce na ně fmúlo, ale »— ua taa
lířEu melmi ffpiname'm; ba z těd) iablel'mljfufomula i brama jebne' žabí) a ob ípobu ta
líře minul fe offfliml') bab! (Barum Maria pobizrla iinocba, abl) st maul topo omoee a
jebI; on ale nebpl 6 to júbnout, cm je mu wssechno osskliwilo. „Widiš,“ pramila “Barma
Maria, „m je abtábúě tohoto fráínébo omoce fe botlnouti, protože je to nábobě offflimé,
a já mám míti aalíbení na twých modlitbúch a je přijmouti, a írbce tmě, z Uťhož při.

chúzeji, je tal offtlime' pro mnohé břídml“ Sinocl) je aaftpběl, a whčistil přebnč ímé írbce,
abl) i jebo moblitbl) achwúlh $. Marie je aalíbilp. Kdo ml, jal tmě írbee, milí) čte:
míří, bnes mppabú? Wyčisk je fm. apoměbí a iíizli m nčftete'm bratrftmí, můžeš pob olap
čejntjmi móminfami i plnom. obpuftfl) ziskati, a fice: w btatrftrof nejjm. Swútosti
(Wťdenském i Bcnediktinském), Srdce s13mmSešíffe a apofftolátu, krwe $. 3., fm. růžence,
fítapulíře larmelit., fffapul. nejfm. Srdce “B. Marie, Trojice a j. m., m nebřli ale, na
flamnoft .

12. neifto. Zmena SD. Marie kze wss cm měřícímplnom. obp. ziskaci,
palli po fprámě Boži fe ítolu ?B. přiítoupíě, zpiw. míjí sw. obcujeě a na úmpíl fm.
Dtee je moblíš. Iouto flamnoítf (jmena '$. Em.) připomíná nám cítfem fm. 33. Marii
co „pomocníci třejťanů ; nebo na její přímlumu u QSolja zwitčzili r. 1683' fřefťané nab
Turkh u Wťdně :: ofmobobilřllbrp a celou Gmcopu ob ftraffnébo iba. Zwťússt zústcme
w nefmttclné památce abošm') můbee, $Boílfl') frál Jan Sobz'esky je ímůmi ljrbim) blamní
to mítě5omé, fteří spťchajiceWidni kU pomoci pob ochranu QSobotobičťl) je poftmoili, w

jejím jmenu bojomali a ii co wilčzkhni wždh mpblaífomall. Za nassich bnů jeít círfen)
m nemalém nebegpečenftmí, pohlcena blyti nomobobbm pobanítmím, ftere' co nejborífí jeft, me

ftřebu círfme famé nefjťaítnč řábi. QBolejme tebt) zwlússt bneé co nejroroueněji f m', abl)

jafo mšbt) tal i nyní c(rfem íwéljo Shna ge mííebo nebeapečenítmí mpttljla.
14. Powýssellť fw. kťiže. ufrutm') frúl Berský Chosroas mpbolaplpobporo:

máním cííaře Phokh Serníalcm a megi jinntjmi Elenott) maul i ím. fřlš, na němž ShU
Bozi swět nnfoupil a jejž zboznú eííařomna gelem: náleala a ílamnč m Seruíale'me po—
ftamila. Cifar Řecký Heraklz'us, ípn Šj.šljofůmpřemohl pogběji zwlússtnť pomocí Boži,
fterou si Unwbými moblitbami a pojit) mnšábal, prjffne'ljo Chosroa; ba mlaftní jeljo syn
Sab-aaa gamrašbil jej a mpšábal si ftálomítmí Bcrské ob mítřgue'ljo ©erallia. Mezř ml):
miufami, pob fterl')mi Herakliuš lrúlomftmí jemu bal, bola nejprmnějfíl ta, abl) břemo ím.
tříše mpbal, což je i ftalo. S melifou ílarouoítí chtěl errakliUš fám fw. kťiž z Serufav
lěma na ono mííto Ščalmarie ne'íti, lbe Scšíč Rriítue utříšomún bpl (1 the jej cíjařolona
Hcťena bříme poftamila. Když jej ale již až k bráně, fterá fe Qalmarií webe, bnl bo:
neíl, oben jja to neiífmoítuějffi roucho jalatem a brabolamp je třpitlcí, tu nemoljl uni
trofu bál učiniti. Nad tímto Ebnš eííař a wssichui žasli, upomenul jej biífup Setufalem;
stý, Zachariaš, je me fměm ftmoítne'm roucha málo Sešlífe Kriska chudobU a poníženoft,

6 fterou teutt'fá fříš tou ceítou nejí, nápobolmí. Sberafliuů obbobil iljneb mfíccljnt) skwosty,
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sezul boti; a toe fproftém obletu a 506 mnneft — již lebce — fřfš až na Kalwarii.
Kťtš Ježisse Krista užíti, iemu,fe ůptnč pobobati, nemůžeme iinař, má to pobobně jemu
cbubobč a poníženofti. — Dneď pínom. obp. me ím. fítapulíři farm. a bfanťbt. a bran-ft.

_frme *Báně.

15., 17. a 18. Suché bni, půít tebt), čaítěiffí námfítěma chrámu “B. a borti
mějífí mointba zwlásst aa přífftí bucbomenftmo. W bratrftmícb ob nás obvčeínč jmeno:
waUých toto bm) obpuftťt; ř. fftacf 10 Ict a 10 fmabragen.

16. Sw. LUďmila, bcera meimoba Slawibora, manšeIEaBořiwojc, knižete
české země, baIa fe 6 manžetcm fmt')m ob ím. Emetbobía w třeítanífé míře moučit a po:

fřtit, wychowala zbožně mnufa fmébo Wúcslawa, rozssiřowala, co jen mobIa, fm. míru a
bota paf pro ní na útlabt) ímé ínadm ŠDrabomírt) uíftrtčua. utončita fice žimot fmůi
poaemfft'), bud) její ale žil bále me mnufu

fw. Wúeslalml (28. frpna). Wratislaw jeho otec, brubt) fbn Boťiwoje, ne:
panomal bloubo po ímém bratru ©pitibněmu. Banaba! 2 font) (Wácslawa, ieiš tombo
mata fm. Submita :! Boleslawa, íeiš pěftomata matťa íDrabomh-a, tmrboffiiná pobanfa) a
uftanomií za náftupcc na fnížecfm ftoIci Wúcslawa, m íeboš ncgtetiíofti ate ím. Bubmita
semi měla ípramomati. Zlú Drcchomťra bota ale fm. Bubmitu ufftrtit, cbtíc fama pro
shna SBoIcíIama mtáht) fe uchopit. sBrtom' ale 3 [ibu ji z měíta mbpubiti, a celí) nárob
přilnul k ím. Wácslawowi co fráti. S'Drabomfra wssak přimtumita Boleslawa k pomítč,
tterou on i splnil probUdUUw ici to St. Boleslawi. ——Sat rogbitně pomabt) bmou rob:

mód) bratrů! iai bimné půfobcní prmníbo mtycbomdní! 6m. Wúcslmo ob fm. Submitb m);
cbmoán íta! se fftěítím a raboítí nárobu a welkým ímatřjm; Boleslaw ob Drabau
mfrt) pobanífé — íta! fc bratromrabem! — Mnozť opomrbuií meřejnou pobošnoftí a fa
toIiďbm bratrítmím, proto že mi) to pouae pro šenífc' ieít, a šdbm') iim') íe přitom ani
neúčaftní. Jest íice pramba, že pobíamí šenífc' k pobožnostem atp. Uúchhlnčjssčieft, než

mušífé; ieítiť to ale tafe' pramé fftčítí. Neb co bt) 3 mnobébo boro, !bbbt) nebnta aípoň
m prmm'ď) Ietcď) mlabofti abošná matfa ici k Bol;U mebía! Mnohdy arciť abá íe, že i

to nciíepfíí ;mncbomání mIaboíti pogbčjffími atůmi ofotičnoítmi zmařeno ieft. Nwssaki
tu ufaguie prmní bobré mbcbomání fwou moc a íebiná mhsslenka na 3božnou matfu, fterá
třeba iiš bámno w brobč bnije, íeít 6 to i Uejzatwrzekejssiho Uesslcchelnťkaobrátiti. Ncbhk

bb fe íta! QIuguftin taf mctftbm fmattjm, kdhbh nebolo btjtoato gbošué icbo math; sw.
imunity. Protož nechcjme mlumiti fmět proti pobožnoftem a bratrfttoím, na Uichž mag;
mice hrubé pobtamí pobita bere; ímnítm') čtomčf nepocbopuje, co nabímnítné íeft.

29. Sw. Michala artbanběta, btamní to ítamnoft bratrftmí toboš jmena, protož
na něm ptnom. obpuftťt) íafoš i m sw. fftaputíí'i tam. a bIanftyt. _

30. Gm. Zarolim rohem gmaímacic, pro fmatoít a učcnnft tmou meteítamnt')
učitel círfemní. Na cestúchswýchpo Shrii seznal žiwot tamuěifííd; muicbů a oinbim fi to
něm šít tam blíže Betblema aft 4 Ieta. th mUohým pofuffenfm obolat, bal se na
ítoumdni a přeftábání fm. fnif) a zanechnť nám ncimťytečnčjffí můřtabb a přeftabt) pífma

ím. <Bří wsscch fwých pracích bylo mu, iaťobt; uftamičnč slhssel znění trouby poftební,

ímoídmáiící k foubu, proto tafé ceIt') fmůi zťetel k tomu obracel, aby u toho poftebníbo
íoubu obítát, (: tím f taf melifc' fmatoíti boípčt. — Řončímc bnefífem měííc; kýž bhchme
!aktéž jat fm. Sarotím žimě slhsfeli [)IaB troubt) íoubnébo bne a ít přebítamiti příínoft

foubcoum! Tu bt) nám nepřiífto míce za těžko, co ncifpíffe abc na fmčtč fami sebe

pťisnť foubiti toe fmátofti pofánf, abbcbom paf íougeni neboli.W



Smena
Božského Srdce Páně.

Ročník Ill. Řiden 1869. Číslo 10.

Nezabudka.
U potoku, zahrádkou jenž plyne,
Z něhož svoji oblahu,
Z křoví, v němž svou hledá ostrahu,
Kvítko tobě mvdrojasné kyne.

Mnohý bezděčně to kvítko mine,
Bud že v skvostném jede zápřahu,
Bud že spěchá k hříchu pro smahu;
Na hlas kvítka nedbá a tak hyne.

Nezabudka, to kvítko blakovité,
Boha připomíná převýznamně:
Tvůj jsem Tvůrce; nezapomeň na mne!

Boj se Bol a; všude, v skrýší skryté
Před očima měj ho, jenž tě stvořil,
Aby se's mu veždy vděčně kořil.

Zahrádka

Beseda.
Jak sem toto kvítko zavítalo,
Jež se krásným květem nezaskvívá?
Proto že vždy jemnou vůni mívá;
A tou zahradníka upoutalo.

Že dél jiných kvítek pokvetalo,
Často u záhonku jeho bývá,
Milostným se na ně okem dívá,
Aniž by se proto hrdým stalo.

Beseda to vonná v prostém květu
Všeho blaha základ káže světu:

Jenž jest v tichosti a ve skromnosti.

Sám Pán Ježíš napomíná tebe:
„Chceš-li sdílet se mnou slasti nebe,
Uč se tichým býti v pokornosti.“

WV

Ježíšova.
(Dle „Sendbote d. h. H. J.“)

Resedka -—tichost.
„Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.“

1—„Učtese

podobiti.

Mat. 11, 28.

.“ nařizuje Božský zahradník. Nevím se upamatovat, že by
kde jinde byl něco tak přísně rozkázal, jako právě toto, abychme se od něho učili
tichost a neúhlednou dobrotivost.
nuže pojďme k němu, totiž ohledněme se v jeho životě, bychme poznali jeho tichost
ze srdce, a pak si rozmyslíme, kterak bychme ji ve vlastním životě mohli ná

Když to tedy tak bezvýminečně chce,

19



Mám na stolku před sebou obrázek Božského Vykupitele, jak své láskou
plamenné Srdce ukazuje. Malíř dobře udělal pozadí temné a pak teprv obraz. Vy
jímá se to tak dobře, an světlá postava milého Spasitele, zvlášt jeho Srdce z tem
ného pozadí značněji vystupuje. Mám za to, že bychme to mohli také tak udělat,
a abychme napřed zlostnému člověku průvodčí list (pas) ohledli a se podívali, jaké '
oči a tvář a celé své chování má, a pak vedle něho abychme si představili Bož
ského Vykupitele a jej s uctivostí pozorovali. Tak najdeš tím více potěšení na ti
chém, vlídném, laskavém jeho počínání.

Tak na příklad, vyšli bychme nyní v říjnu do hor na procházku. Obloha
je ale celá šedo zatažená a škaredá mlha rozprostírá se po nížinách; ptáčka není
ani jediného slyšet, jenom vítr fučí studeno lesem a křovím a setřásá z jedlí a
smrků některé krupěje deště smíchané se sněhem nám do obličeje. Pravda, to za
chází ti chut, dále se procházeti venku. — Je ti ale jinak, když se sejdeš s člově
kem, jehož čelo mrzutostí, se kaboní, a temné oko na vše strany jako bazilikovo
pichlavé zraky vrhá, a tvář žlučí se barví, a když celý den vůkol tebe obchází, jako
dotíravá krve žíznivá moucha?

Ale, přítelinku! viz napřed, kterak to před tvými dveřmi vypadá! Snad
jsem těmito slovy právě tvou vlastní nevrlou a zlobivou podzimní podobu vyma
loval. Domníváš se, že protože ty to jsi, jiným méně odporný jsi, aneb že oni toho
necítí? Když prchlivé, urážlivé jednání tebe tak bolí a rád bys je odstranil, proč
pak se nepřičiníš své vlastní napřed změniti, a proč trápíš své spolublížné svou ne
vrlostí? A pak se ještě divíš, že jim konečně trpělivost také dochází a že ti stej
nou měrou spláoejí, tak že povstávají třenice, jako když dva mlýnské kameny na
sebe přijdou?

Dejme ale tomu, že ty sám nedáváš žádné příčiny k mrzutostem a že žiješ
s lidmi, kterým ustavičně brykule v mozku vězí, kterým by ani sám Pán Bůh po
vůli to udělat nemohl. Nelze tu ničeho najíti, jejich vrtochy vypuditi? Myslel
bych, že ano; pojd jen, a uč se od svého Mistra. — Stará kniha jedna vypravuje,
že Božský Spasitel náš, když v chýžce Nazaretské žil, tak přívětivé, milostné vze
zření měl, že sousedé, když nějaká mrzutost je hryzla, vespolek říkávali: „Pojdte,
půjdem se podívat na chlapečka tesařova; pak nám bude opět veselej.“ — A když
sv. Jan Pána ponejprv uzřel na Jordánu a v obličeji tu vlídnost a tichost jeho celé
postavy zpozoroval, tu učinilo to na něho — toho přísného a sobě umrtveného pou
stevníka — tak veliký dojem, že nevěděl žádného lepšího podobenství, aby vyslovil
co viděl, nežli podobenství — obraz beránka. „Ejhle Beránek Boží!“

Takovou moc má obličej tichý s tím přívětivýmláskyplným okem a vese
lým čelem a skromným úsměvem, jenž kolem rtů pohrává, tak mocný dojem má
na srdce druhého, že bouře v něm poznenáhla musí se uchlácholit a že mermomocí
k takovému člověku láskou přilneme. Proto není divu, že lidé v celých houfech a
po tisíceru za ním šli a jediné slovíčko: „Pojd, následuj mne!“ dostačovalo, Petra
a Jana a ostatní učedníky jako tajemným kouzlem k roztomilému, líbeznému Spa
siteli přitáhnouti. Tot půvab milostný obličeje tichého, vlídného. —

Nechtěl bys také rád takový obličej míti?
Někdy mně přichází do rukou i některé číslo takových Vídenských něme

ckých novin, na které se předplatiti za velkou hanbu pokládám. Co na prvních
stranách bývá tisknuto, na to se ani nekouknu, an již bez toho vím, co obsahují,
totiž že vypravují o rozličných nešlechetnostech a bídách člověčenstva aneb že hauu



—291—

kydají a v posměch uvádějí vše svaté, že nepravost vychvalují za cnost, a cnost za
nepravost, lež za pravdu a pravdu za lež. Takovým čtením tedy čas marniti, byl
by hřích zrovna. Když ale takové noviny již někdy před sebou mám, tož je obra
cím (když je právě hned neodhodím) zádama k sobě, poslední stránkou, a tu vidím
divná a jiná ohlášení a vychvalování a odporučování věcí jarmarských: kde a jaká
bude zábava, divadlo, cirkus, kde nejlepší patentované pláště, punčochy, u p. Abolese
že nejelegantnější botky pro dítky a dámy, hodinky zlaté a stříbrné takřka zadarmo,
vína, líhoviny, rozličné extrakty sladu, z brusu nové zuby, nejkrásnější vlasy atd.
atd. (Z té poslední stránky vidět tak nejlíp, odkud ty bídy anešlechetnosti, o nichž
prvnější stránky vypravují pocházejí.) Mezi těmito ohláškami bývá též některá, jež
vychvaluje některé nové prostředky, uchovati aneb znovu nabýti slíčnosti té masité
hromádky člověka, k. p. rozličné pomády a masti a vodky pro zvráskovaté obličeje
a holé neb šedé hlavy. -— Já sice nejsem údem nějaké společnosti pro okrasu tčla
lidského ani mne žádný se nebude tázati po mých náhledech v tom ohledu; nutí
mne to ale, bych i netázán ku prospěchu člověčenstva prostředek poradil, který dle
starobylézkušenostinejlepšíjest, chceli kdo spanilé a milostné tvářičky
dostati. Čtenářům „Školy“ podávám tedy následující ohlášku, recept, avz'so:

“* Důležité pro všechny, kteří chtějí býti příjemnými
a lásky hodnými; nevyhnutelně potřebné pro zlobivce & prch
livce.“q

Skutečně neškodný, jedině platný & nejpohodlnější prostředek, obličeji lidskému, když je
nemocí zbledlý, stářím zvráskovatělý a zcškarcdělý, sluncem očaděný, opět té nejvyšší možné krásy
dáti, abychme srdce lidská takto sobě podmanili, jest

prava, nezfalšovaná, křesťanská tichost &laskavost,
k dostání v evandělium u sv. Matouše, 11. kap. v 26. až 28. verši.

ena: Stojí toliko upřímné přičinění.
Užívání nahlédni doleji. —_
Vystříhíime pl. t. obecenstvo před často přicházejícím paděláním tohoto výborného pro

štředku a ohlašujeme k větší jistotě popis, který sv. Pavel v psaní ke Galatským o pravém prostředku
udal: „Ovoce ducha však jest: Láska, rodost, pokoj, trpělivost, dobrotivost, dobročinnost, dlouho
čekaní, tichost, věrnost.“ (Galat. 5. 22.)

Měl-li by někdo zvláštní chuti, sebe zeškarediti a v nejkratším čase s ce—
lým světem znepřátelit, “ten může tamtéž se poučiti (Gal. 5, 20, 21). Tam mluví
apoštol Páně o různicích a svarech; a to jsou barvy toho druhu lidí, kterým dnes
na cti utrhnouti jsem si předevzal, jak následuje.

Měli jste letos v srpnu u vás též tak hrozné bouřky? Pravda, to bývá
napřed nesmírně dušno. Pak vystoupne na jasné obloze malé, světlé mračenko, stává
se vždy větším a tmavějším, pak černým a černějším. Pak to burcuje zdálí napřed
temno, jako by chtělo říci: Počkej, nyní přijdu! A nyní zakrnitlo se v povětří,
jako by tam byli střelný prach rozžali, a ted láme se to a bouchá, jakoby duchové
v povětří válku byli strhli. Rolník v poli praví nedůvěřivě, že přijde bouřka a hledí
se ukrýti. A měl svrchovaný čas: nebo již se hrne vichr a odfukuie všechno,
jako by měl pro nějakého velkého pána místo připravit; a ten již také tu, mračno
za mračnem, blesk na blesk, že ti vidění a slyšení zachází; ted se hrnou kroupy
ledové jako střela divého honce na žito a pšenici a lámou a ubíjejí vše k zemi; a,
o běda! tu se valí se stráně voda, potok jindy vyschlý nyní jako řeka nabotnalý,
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roznáší písek a štěrk a kořeny na vedlejší pole. Chudák rolník vidí to a běduje a
spěchá ven, vodu odvodit; avšak marná jeho práce! Jako na vzdor rostoucí voda
proti jeho obydlí míří a hrozí je pískem zasypati aneb docela odnésti. O Bože!
jaké neštěstí povstane ještě z toho! — —

Co má ale „Škola“ s bouřkou, tážeš se? — Předně nechejme ji pominou,
pak máš dostat strachu před člověkem, který horkou svou krev v uzdě neumí dr
žeti. Nebo daleko strašněji a zběsileii soptí takový člověk, než bouřka nějaká v ho—
rách! Napřed je všechno dobře a pokojně pospolu. Tu ale padne nepředložené
slovíčko proti němu; on se již mračí a počíná býti hrubianským; to však neuchlá—
cholí právě ty ostatní, povstane hádka. Tu svírá onen mrzutý již pěstě a hrozí a
rudá červenost zastřela najednou jeho obličej a dřív než se toho nadáme, již udeřilo
a někdo mimovůli k políbení ruky se dostal. Jeli právě posvícení a děje-li se to
v hospodě „u beránků“, aneb „u- kozla“, kde mladí chasníci sedí, no, tu pomoz
Bože! lavicím a seslíkům a očím a hlavám! Spíše nepřestanou, až jeden neb dva
polomrtvi ležeti budou.

Starý jeden kazatel vykládal o dvou ovčácích. Ti leželi jedné noci na pa
horku a dívali se 'na jasnou oblohu, posetou nesčíslnými, stříbrno se skvoucími hvěz
dami. „Oh, pravil jenen z nich, kdybych měl tak velké pole, jak ta obloha tam
je rozsáhlá a široká, jak bohatým pánem byl bych !“ ,A já, pravil druhý, kdybych
měl tolik ovcí, co tam na obloze hvězd stojí, jak bohatým báčou byl bych !“ „Co
že? dí na to první, kam pak bys chtěl takové stádo ovcí na pastvu vyhnati?"
,Kam bych je vyhnal? odpovídá druhý; kam jinam než na tvé pole, tam budu
míti dost místa.“ — „Mohl bys se upovážit!“ — ,A proč ne? kdo by mně v
tom chtěl zbraňovat ?“ — „Já bych tobě zbraňoval, a jak bych tam zastíhl tvé
ovce, pobil bych je všechny!“ — ,Však bys uviděl, jak by se ti dělo? — A z
této hádky pošle brzo nadávání a klení, konečně vpletli se oba dva sobě do vlasů,
až i v obapolném ne právě laskavém obejmutí s kopce dolů se skotouleli. Tak to
tropívá mládež. —

A staří dělají to lépe? Když ona má jazyk nabroušený a on ohnivec je,
a ona „čehy“, on „hot“ praví, a každý vždy poslední slovo _chcemíti, co může z
toho pojíti jiného než hromobítí, zlořečení a hodný přívazek bití a modré oko co
puntík. Takový milostný párek byli též oni manželé, kteří každoročně na jistý den
šeredně se zbili pro kvičaly. Vždyť víš tu celou událost o kvíčalech ? — Ona mu
totiž jednou na jmeniny jeho usmažené ptáky předložila a tvrdila, že jsou to kvi—
čaly; on však pravil: nikoli, to jsou kosi. Z toho povstala hádka, rvačka a bitka.
Příští rok pravil muž při stole: „Ženo, dnes je tomu právě rok, co jsme se por
vali; víš pro ty kosy. Nebyli—lisme tenkrát hodní blázni?“ — Ba, odpověděla ona,
na tom byls ty vinen; vždyt to byly kvičaly a nikoli kosí! -— Tak počala hádka
a rvačka poznovu, a tak slavívali každoročně na ten sám den památku první rvačky
opět rvačkou a bitím. — Onen starý kazatel dokládá: „Nebývá až podnes v mno
hých hospodářstvích podobné bláznostvíP“ A nemá pravdu? -—

Když bouře hněvu a nevrlosti náhle vybuchne, bývá obyčejně opět brzo po
ní. Daleko nebezpečnější jest to ale, když hněv tak tajmo vře. Jest takový
člověk jako sopka, která, když se toho člověk snad ani nenadá, všechny své
zloby vychrlí. .

Kdesi v jižních Tyrolích žili dva chasníci, a měli se rádi, dokud ještě spolu
do školy chodili. Později jednou přišli spolu do hádky, a od toho času nechtěl je
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den z nich s druhým ani mluviti, ačkoli on mu vždy .přívětiv byl. Tak uplynula
léta. -Mezi tím ale vře to ustavičně v srdci toho zlobivce a on číhá jen na příle
žitost, kdy by se mohl pomstít na svém sousedu. Tento započal od toho času
skromný obchod, a když si něco peněz byl _nahospodařil, vystavěl si domek a po
jal si za manželku hodnou jednu osobu. Bůh udělil jim dvě roztomilé dítky a tu
bylo štěstí rodiny úplné. Na to právě čekal mstivý jeho kamarád bývalý. Jednou
když kupec či kramář do města odešel, nakoupit zboží, vloudil se ten mstivec do
domku od osady trochu vzdáleného, zabil ženu kramářovu a obě dítky a mrtvoly
položil do jetele za domkem. Pak zapálil domek, tak že všechno popelem lehlo, a
utekl! Co chudák otec pocítil při pohledu na spáleniště a na tři mrtvoly, to si
můžeš lehce myslet. — Ted ale tuším máš toho dost o zlosti a prchlivosti, abys
opravdu v ošklivosti měl tu ďábelskou náruživost. Pozadí je vymalováno dosti
černo, tak že světlý obraz tichosti a dobrotivosti Srdce Ježíšova značně vystoupí.
Po bouřce svítívá slunko.

Zpomeň se na krásný některý den minulého měsíce září; již není tak
dušno, jak v červenci a srpnu že v potu bys ploval, avšak ani tak chladno, že bys
musel kožich vytáhnout. Slunko jde po obloze jako světlý anděl a dobarvuje švěstky
a jablka a dýchá mírným teplem na tvé révy, aby hrozny příjemnou sladkost do
staly. —- Nepřijde ti tu na mysl, co písmo sv. praví o našem Spasiteli: „Chodil
po krajině dobře čině ?“ A přece měl plno přičín bohoprázdným a zlým lidem uká
zati, kdo on je a co může, když chce. Učinil 011ale jen jedinkrát někomu něco
zlého ? Vadil se a haštěřil? — Fariseové mnohdykrát to schválně _tak nastrojili,
aby-ho do svárů přivedli a rozlobili: on však viděl do jejich srdcí a poznal jejich
zlobu, nikdy však jim ale nenadával ani co podobného neučinil. — Nejmenoval
je ale ještěrčí plemeno a hroby nabílené? Máš pravdu; ale, milý čtenáři, když
dva jedno a to samo slovo řeknou, není přece to stejné. Jeden řekne slovo sladce,
jako med; cítět je ale v něm žíhadlo jedovaté; to přichází od zlého srdce. Ta
uštěpačné. tvář, postranný pohled a jaksi rozjitřený hlas prozrazují to. Můželí býti
sladšího slova, než: „Zdráv bud Mistřel“ A přece byla to ošemetná zráda Jidášova.
— Ježíš Kristus naproti tomu řekne slovo příkré a dělá jako rozhněvaný; ale
jako slunko skrz černá mračna přívětivě svítí, tak prohlíželo milosrdenství a láska
Božského Srdce skrze přísná slova jeho. On varuje před záhubou lid bezbožný,
veřejně ale, a činí jej pozorným na jeho chyby; za zádama však nepomlouvá, nýbrž
nechává jim, co jim patří a napomíná: „Zakonníci a fariseové-sedí na stolci Moj
žíšově; všechno tedy, co vám kážou, čiňte, dle skutků jejich ale neřidte se.“ Když
vidí, že poučení něco by prospívalo, tož řekne je pevně, vždy ale-tiše. Tak mu
nemohl žádný člověk, který jen trochu rozumu měl, nepřítelem býti.

' Pravda že to příjemný dojem na tebe činí, když za krásné jasné noci letní
k obloze se díváš, a pozoruješ, jak tam na hoře ty tisíce a tisíce malých hvězdi
ček vedle sebe a nad sebou tak tiše a klidně táhnou, žádného křiku nedělají, a do
sebe nikdy nevrazí, nýbrž co lidé jen pamatují každá na svém místečku stojí a
svítí. .— Pomysli si nyní takovou rodinu, takovou obec, ve které by všichni obyva
telé vespolek klidně žili a všichni takovou tichost v srdci měli, jak náš milý Spa
sitel, kterou ani zlá vůle jeho nepřátel nemohla přerušiti: rci, nebylo by to již
nebo na zemi? nebylo by to jako mezi anděli bydleti, od nichž rok co rok ani té
nejmenší nadávky neb klení slyšeti není? Milý čtenáři! jak by to bylo, kdybys v
tomto měsíci napřed začal svého Mistra následovati v jeho klidnosti, abys jako libá



—294—

hvězdička ve tvé rodině svítil? Druzí by tě také následovali a do domu vašeho
uhostil by se pokoj nebeský a vše vás by oblažoval. Tak to bývá všady, kde pravá
tichost do srdcí přišla.

V životě svatých poustevníků vypravuje se také o dvou následující. Jeden
těch starců vypravoval jednoho dne druhému, jak lidé ve světě často hádky mezi
sebou mají a soudy. Tento, jsa již od svého mládí na poušti, nemohl tomu nikte
rak pochopiti, jak by to možné bylo. Tu mu chtěl jeho soudruh názorně to vy
světlit; sedl si naproti němu a postavil kus cihly v prostřed apoučil jej, jak musí
tu cihlu co své vlastnictví si přisvojovati. Tento uposlechl a vztáhl ruku na cihlu
řka: „Ta patří mně!“ — Druhý vztáhl taktéž ruku po ní a pravil: „Nikolil mně
patří onal“ — Na to dí první: „Inu, když patří tobě, tož si ji vezmi.“ -— Tak
propadl hned první pokus, hádku jenom uápodobiti. Co by mohlo při takových po
měrech domácí pokoj rušiti?

Vím již, co mnohý čtenář si bude v srdci mysleti; on řekne: „Ano, tomu
pánu, co to píše, je lehce mluvit; on žije někde v klášteře mezi laskavými spolu
bratry ve svornosti. Ale našinec! Kdy—bymne jiní v pokoji nechali, byl bych také
tichým a pokojným. Ale já musím obcovat s rozličnými lidmi. Tu přichází muž
domů divoký a napilý; tu zas žena je ustavičný brumtal k nevystání; pacholek a
dívka jsou lenoši a ty děti — a soused — a. Dobře, dobře, milý čtenáři; znám tu
litanii a co se k ní odpovídá. Tak neb jinak, k. p. jak onen pán, který ostatně
pobožný byl a častěji k sv. přijímání chodil, ale sloužícího měl, který právě nevy
našel střelného prachu, aniž byl vzorem obratnosti. Jedenkrát přišel opět pán
domů od sv. přijímání a Jan měl mu donésti kávu k snídaní. Jan přichází a od
chází a přichází opět a nese žádanou věc a k tomu ještě dobré porce své nemotor
nosti. Nad tím vyšla pánovi těpělivost. Jan však stojí chvíli; postaví se pak
zcela chladně před pána a praví: „Ale pane, ted jste byl právě u sv. přijímání;
a již jste hnedz rána takový mrzouš.“ Pán spozoroval, co Jan tím zamýšlel, ne
chce to však polknouti, nýbrž dí:' „Ano, Honzíku, kdyby náš Pánbiček takového
sluhu měl, jako já mám, zajisté by to také nevydržel s ním a propustil by jej.“
— Tak musí u netrpělivého vždy jiní vinu nésti.

Na to vše ti krátce odpovídám: Řekni mi upřímně, chtěl-li bys s naším
Spasitelem měniti ohledně jeho sousedstva? Chtěl bys aspoň den žíti mezi lidmi
takovými, jakých on zvlášt poslední čas svého pozemského žití kolem sebe měl?
S Jidášem, který jej zradil, s učedníky, kteří jej všichni opustili v nejtrapnější
chvíli, s Kaifášem, Anášem, Pilátem, kteří jej nespravedlivě odsoudili, s vojáky
zdivočilými, kteří by tě ve tvář bili, bičovali, rozličný posměch s tebou tropili?
Se sousedy, kteří by tě na popraviště vlekli a umírajícímu ještě zlořečili? —
Chtěl bys s ním měniti a při všem tom nelidském týrání vytrvat beze všeho
ztezku? — A hle! Ježíš Kristus jde jako tichý beránek na smrt, nelaje, nehrozí,
-— ale modlí se za své katany!

Nemá tedy náš Spasitel příčiny, na tobě žádati, abys jej v jeho tichosti a
pokoře následoval, i když máš obcovat s lidmi odpornými? Vždyt on to žádá ode
vš ech svých učedníků; & o těch věděl dobře, že nemohou ze světa utéci aniž že
půjdou všichni na poušt. A kdyby také šli, tož nese přece každý ve svém srdci
hnízdo všeho nepokoje, rozbroje a netrpělivosti, a musel by i na poušti se učiti
teprv sám se sebou klidně a trpělivě zacházeti, jak to dobře zkusil jistý poustev—
ník. On měl také mnoho horkou krev a převrhl se častěji se svými spolubratry v
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kláštere, kde dříve žil. Jedenkrát mu opět cosi v cestu přišlo a on z netrpělivosti
opustil klášter a šel na poušt, aby ho prý žádný víc nemrzel. Zapoměl ale sebe
sama v klášteře nechat a do své pouštky přišed překotil z nepozornosti svůj džbá
nek vody, rozlobil se opět, a popadne džbánek, a praští jím o zem, že se v kusy
rozlítl. Tu teprv pozoruje, že zdroj vší netrpělivosti ve svém srdci nosí a že ta poušť
sama ještě nedělá beránky. Vrátí se tedy opět do kláštera a učí se — sebe sama
přemáhati. Nyní dávají mu i spolubratří pokoje.

Vidím již, že omlouváním ničeho nepořídíme proti příkladu a učení Spasite
lovu a. že nutně potřeba je, abychme k jeho Srdci šli a tam abecedě tichosti se
učili. — „Ale, když je to tak těžko!“ '— To ano, hračka to není; ty ale přece
víš, že v Božském Srdcii síly najdeš na milosti všechno přemoci skrze toho, již tě
posilňuje. Jdi tedy k tomu Srdci v tomto měsící a čerpej z něho důvěrnou modlit
bou občerstvující vodu tichosti k ochlazení horké tvé krve. To by byl první pro
středek k nabytí resedky.

Druhý prostředek,?jehož všichni svatí používali, je následující. Ráno učiň
pevné předsevzetí, že budeš ve všem trpělivým a tichým. Na poledne se v krát
kosti rozpomeň, jak se ti vedlo. Chybyls—livněčem, lituj toho, ulož si nějaký trest
za to a obnov upřímně své ranní předsevzetí. a večer učiň jako v poledne. Budešli
to tak po celý měsíc provozovat, pocítíš ku konci velkou změnu na sobě, že se
snad ani nepoznáš.

Třetí prostředek udává nám písmo sv. — Nepřemýšlels' ještě nikdy o tom,
jak to přece možno, že Pán Bůh v nebi tak nesmírnou trpělivost s námi lidmi zde
na zemi má? ——Pomysli si, že bys ty jeden den musel místo Pána Boha celé to
hospodářství vést. Ty bys seděl na Božím trůnu v' nebesích ve vší slávě a moci
a velebnosti a viděl bys těch 1000 milionů lidí, jak se pohybují, jako mravenci,
pracují a spějí. Tito lidé ale, tvoji tvorové, oni tobě lají, se posmívají, tropí před
tvými oči má zlé anespravedlivé a nešlechetné, naproti zřetelným tvým zákazům a
příkazům, a to právě v okamžení, kdy jim dobré poskytuješ. A když ty jím ká
rající metlu ukazuješ, tu se ti ještě vysmívají. — Pravda, že našince by to ani
hodinu nevydržel, aby hromem a bleskem nepral do té ničemné hromádky lidí. Jak
ale může ten velký Bůh tolik hodin a let s nimi to vydržeti? a kterak může s to
likerým shovíváním od tolika tisícletí se dívati na to ?

Na to kterak stojí velká odpověď v knize moudrosti. Přečti si sám ce
lou kapitolu 11. a 12.; já ti zde toliko jádro toho řeknu. Dej pozor. — Tam
stojí: Bůh může sice bezbožné trestati jediným dechem své moci; on toho ale ne—
činí,protože on — Bůh před lidmi velký respekt má! — „Co že?“ tá
zeš se, „cože? ten velký, všemohoucí Bůh má respekt přede svým tvorem?“ — Ano,
milý brachu, tak jest. A právě, že iBůh sám tak velký je, tak nesmírně velký a
mocný, a celou svou velebnost zná. proto jsou mu i lidé, které sám stvořil podle
svého obrazu, co dílo jeho rukou a jeho podoby tak ctihodni a velcí, že nemůže
jinak, než je v úctě míti. Vždyť on by jinak sám sebe pohanil.

„Miluješ zajisté všecko, cožkoli jest, a nic nemáš v nená
visti z těch věcí. kteréž jsi učinil; aniž pak si co nenávidě u
stanovil neb učinil. —-Ty ušetřuješ všech věcí, protože tvé jsou
Pane, jenž miluješ duše. -—O jak dobrý a líbezný jest Pane duch
tvůj ve všech věcech! — Ty, Panovniče mocný, s tichosti so udíš
a s velkou zdrželivostí zpravuješ nás.“
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Tak to stojí v knize moudrosti. Výklad k tomu je lehký. Čiň podobně
Bohu a měj taktéž hlubokou úctu & respekt před svým spolublížným. A když tě to
dnes, neblpříště něco opět ponouká k netrpělivosti a hrubým řečím proti tvému
blížnému, představ si, jak to skutečně je, že ten člověk jest dílo všemohoucnosti
Boží, králevič tvého nejvyššího Pána, dítko lásky, moci a modrosti tvého Boha.
Můžeš při těchto myšlenkách ještě nezdvořilcem a surovcem zůstati, a urážející
slova pronášeti? Upovážil bys se, tak jednati naproti králeviči, naproti synu moc—
nářovu? — Dívej se tedy od nynějška na každého člověka, jehož potkáš, očima
Pána Boha, a pak se usídlí brzo v tobě také srdce tak pokorné, tiché a přívětivé,
podobné Božskému Srdci Spasitelovu. Tak vzroste v tobě na základě pokory to
krásné kvítko — resedka, a obohatí tvou duši.

_,„WAMMAAMf—„WA

Něco pro ty, kteří se kazani bojí.

(Čiliz Čertova kaplička.)
Za dnů našich slyšíme jen samé nářky a bědování, že jsou zlé časy, ne

štěstí jedno za druhým že nás stíhá, a Bůh že již odvrátil od nás milostivé oko
své. Avšak jaká. toho asi je příčina, že nás Bůh tak trestá, o tom málo lidí pře—
mýšlí; sic jinak by poznali, že všecku vinu toho my sami neseme — že je to ten
zlý duch času, který o mravnost a náboženství velmi málo, naproti tomu 0 smysl
nost a pozemský požitek velmi mnoho se stará. Za dnešní doby jest dosti takých
lidí, kteří -sice pokřtěni jsou, jméno křestana nosí, avšak jménu tomu hanbu činí a
život jako pohané vedou. Ano za dnů našich děje se strašná hra mezi cností a ne
pravostí, mezi pravdou a knížetem pekel.

A proto zželelo se již Bohu. že nás stvořil — a proto sesílá na nás tak
časté pohromy.

Jest sice mnoho příčin té zhouby našich mravů, avšak jedna z hlavních jest
zanedbávání a nadužívání služeb Božích zvláště v čas nedělní a sváteční, kteréžto
dny máme Bohu předce nejvíce zasvěcovati. — Za časů našich předků bývaly chrá
my vždy přeplněny, a tam skroušcným srdcem vylévali zbožné city své před trů
nem Nejvyššího; ale ted libují si mnozí raději v jiných nedovolených radovánkách,
než aby si někdy na Boha vzpoměli, a přijdou-li kdy do chrámu Páně, činí to proto,
by je svět viděl a tam dávají svým nemravným chováním jiným ještě zlý příklad.
Modlitební knížku u málo kterého uvidíš, což nečiní proto, žeby snad neuměl čísti,
ale žeby nemohl jinam se ohlížeti a lelkovati — co zvláště platí o mladicích a
mladých mužích _; mezi službami Božími pohodlně se posadí, ruce si založí a o
čima jezdí z místa na místo, z jednoho kouta do druhého, brzo po svém šatstvě,
brzo zase po ženském pohlaví aneb ke dveřím po vcházejících. Lze na nich viděti,
že mají dlouhou chvíli, a jejich duch po rozmanitých věcech se shání ——zkrátka že
v jejich srdci přebývá vše, jen ne to pravé ——pobožnost.

Jiné a sice ještě větší zlo prvního jest, že za dnů našich na mnohých mí—
stech mají ve zvyku mezi kázaním slova Božího státi venku před chrámem a tam
se vyrážejí, rozličné žerty a kratochvíle tropí a teprv, když kněz s „Amen“ ukončí,
přicháejzí do chrámu. -—



A to bylo také zvykem V Z\ Tamnější pan farář již několikráte se pokusil
o to, by to zlo nějak mohl zameziti, avšak pokaždé se minul svého účinku.

Konečně vystoupil proti tomu nekřesťanskému zlořádu opravdově na. kaza
telně. Tenkráte hlásal právě o koukoli mezi pšenicí a o zlu, jež zlý nepřítel tak
rád, když lidé spějí, mezi dobré vsévá. Při tom upozornil, jak lehce pouhým nad
užíváním dobré stává se zlým, ano i svaté se znesvěouje, a přišel tak k potvrzení,
že tím způsobem se stává i bohoslužba službou dábla.

Takováto protiva obzvláště upoutala posluchače; kazatel ale ospravedlnil
své tvrzení a přišel konečně k známému pořekadlu: „kde je kostel. bývá na blízku
i čertova kaplička.“ I vypravoval jim původ toho pořekadla počna takto mluviti:
Jeden nábožný poustevník vystavěl si u prostředllesa kosteliček. při jehož zbudo
vání mu zbožný lid byl nápomocen. Dostavený již kosteliček utěšeně vypadal na
té mechem porostlé skále a mezi tím lesním stínem nad údolím, a na pokynutí
zvonečku přicházeli lidé 7. blízka i zdaleka ke službám Božím.

Nábožný lid vesnický zvláště v neděli a ve svátek se zde shromáždoval.
Zbožné modlitby vznášely se zde jako kouř z kadidla k nebesům a zpěv rozléhal
se ku slávě a chvále Nejvyššího. Poustevník přinášel sám nejsvětější obět mše
svaté, v které i andělové nebeští se zúčastnili, a ústa hlásala zde horlivě spásu při
nášející slovo Páně.

Nad tím se rozpálil starý had z ráje. Měl vztek na ten chrámek a myslil
na lest, jak by mohl nebi škoditi.

I spěchal jednoho jitra poustevník náš ze svého mechového lože ku koste
ličku, by si'tam své žalmy odzpíval. Avšak co to vidí! — Nechce ani svým očím
věřit a myslí, že sní; zrak ho ale nesklamal. Za jeho kosteličkem stojí ještě jiný
podobný, jen že menší a že místo kříže korouhev ho zdobila. Vyrostl jako houba
přes noc ze země a zdál se poustevníkovi co do zevnějška mnohem krásnější býti
než ten jeho. Střecha jeho se třpytila jako stříbro a stěny se blyštěly jako uhla
děný mramor. Do kola byl obrostlý libě vonnými květinami, a na střeše a nad
ní po větvech vysokých stromů prozpěvavali líbezně rozliční ptáčkové.

„Jaký to div! jak veliký to zázrak Pána!“ volá celý v udivení zbožný ten

muž. A krása nového chrámku ho jímá; on jde za lidmi, které tam vidí po cestějakoby zlatým pískem poseté vcházeti.
Avšak když přišel ke dveřím toho chrámku, zhrozil se tak,že by byl má—

lem zkameněl.

Co viděl, co to as slyšel! — Uvnitř seděl na černém trůně z ebenového
dříví Belzebub, kníže pekla, a před ním klaněli se lidé co jeho zbožňovatelé, tito
mluvili a zpívali písně Boha urážející, překypující zlosti, mstou, nenávistí, pýchou
a lží, a jiných mnoho prostopášnosti tropili. — To knížeti temnosti velmi lichotilo
a pitvoře se při tom blahosklonně to přijímal.

„Ha! mámidla pekla!“ volá nyní kněz celý rozhorlený; a k tomu přidal:
„klid se odtud satane! nebot stojí psáno: Pánu Bohu se klaněti a jemu samému
sloužiti budešl“ —

Avšak tato jeho hrozba zůstala beze všeho účinku. Satan se tomu jen jiz
livě šklebil; bezpochyby že kněz při té hrozbě jenom na sebe se mnoho spoléhal a
jen sobě důvěřoval. Pročež plačky se odtud odebírá opět do svého kostelička. 'Tam
padna na obličej stěžuje si Nejvyššímu, jaké to má trápení. Při tom si však vzpo
měl, že Kristus Ježíš jedenkráte napomínal své učedníky, zlé duchy že lze jen mod
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litbou a postem ve jmenu Jeho vymítati; a pročež modlil a postil se nyní bez
ustání až do druhého rána. Potom se odvážil spoléhaje se docela na pomoc Boží
opět k té čertově kapličce, udělal nad ní kříž a řekl: „Ve jmenu Krista ti porou
čím, kníže pekla! aby jsi se vzdálil i se vším svým přivrženstvím.“ A v okamžení
dílo pekla zmizelo. Některé jen jedovaté houby se svou pokrytskou kropenatou bar
vou naznačovaly ono místo, kde se satan odvážil vedle chrámu Páně vystavěti svou
kapličku. _

Tolik'praví pověst o té čertově kapličce.
Drahé ovčičky! — pokračoval pan farář dále — pravé jádro, čili pravda

tohoto podobenství jest ta: Satan je největší nepřítel Boží a všeho dobra a pročež
i nepřítelem modlitby, mše svaté, slova Božího, krátce řečenoarcinepřítelem chrámů
Páně a svaté bohoslužby. — A co nepřítel toho obého snaží se též i lidi navádě
ním k nezbednosti a svým působením na jich smyslnost od toho odvrátiti. A když
křesťané bohoslužbě se vyhýbají aneb docela při ní špatnosti tr0pí a Boha urážejí,
způsobují satanášovi tu největší radost a pak slouží místo Bohu — ďáblu.

A nyní, drazí křesťané! “obratte podobenství na náš chrám Páně, kde se
nacházíme; a — co tomu řeknete, když pravím, že ten zlý nepřítel si chce též
vedle našeho chrámu Páně svou kapličku stavěti? Divíte se tomu? Je tomu sku
tečně tak! Nestojí zde sice ještě ty hlyštící se stěny a stříbrná střecha s vlající
kOTOUhOV,aneb je alespoň ještě není vidět; ale navštěvovatelé té kapličky stojí již
pohromadě; společnost již je zde, která chce tím, že pohrdá slovem Božím, Jeho
svatým příbytkem a Bohem samým, tomu zlému nepříteli největší radost a službu
způsobit. Víte již, co tím míním? —

Ze srdce nerád, ale povinnost mi káže, bych vám to vyjevil; já míním ty
zaslopené ovčičky, které vždy v neděli a ve svátek mezi kázaním venku před chrá
mem se shromáždují, a místo co by měli slovo Boží poslouchati, vedou tam neu
žitečné, prostopášné a hříšné rozprávky.

O jak hříšná jest taká bázeň před slovem Božím a jak uráží Boha to stání
venku mezi kázaním, zvláště v neděli a ve svátek, kdy Pán předce nejradši chce
být slyšen a ctěn! — Jenom rozvažte, že Kristus Ježíš sám k apoštolům a kaza
telům praví: „Kdo vámi pohrdá, pohrdá mnou a mým nebeským otcem, který mne
poslal.“ Dle těchto slov jsou tedy ti venku, o nichž to myslím, kteří Bohem po
hrdají. —

A opět praví Spasitel k Fariseům: „Kdo z Boha jest, slovo Boží slyší; a
proto vy je neslyšíte, že z Boha nejste“; t. j. vy Boha nemilujete, nejste při Bohu,
proto také jeho slov nemilujete. Pročež ku které straně se přiznáváte? — Odpo
věd na to je snadná. Kristus Ježíš sám na to odpovídá, když praví: „Kdo není
se mnou, proti mně jest“, t. j. drží s ďáblem. Toho protivníka Ježíšova ale zná
každý, jest to ten zlý nepřítel, který jest spolu tajný protivník lidí a jejich blaha;
nebot o tom praví sv. Petr: „Váš protivník, ďábel, obchází jako lev řvoucí, hledaje
koho by sežral.“ —- Roztomilí, to tedy společnost těch, kteří mezi kázaním venku
stojí! Ale myslíli kdo, můj úsudek v tom ohledu že je příliš přísný a ostrý, je
likož snad posud sám toho mínění byl, že zúmyslné zanedbávání slova Božího není
tak veliký hřích, necht poslechne ještě přísnější vyřčení učeného sv._biskupa a otce
církevního Augustina. Ten píše ——dávejte dobrý pozor: „Co se vám zdá více býti,
slovo Boží (v kázaní) aneb tělo Kristovo (ve sv. hostii)? -— Máteli pravdu mluviti,
musíte odvětiti: Slovo Kristovo nemá menší cenu, než tělo Kristovo; a pročež jako
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velmi opatrně tělo Pána přijímati a se na pozoru míti máme, by nic na zem-neu
padlo, rovněž takovou starost o to máme míti, by slovo Boží, jež se nám knězem
sděluje, našemu duchu nevypadlo.“

, Slyšeli jste nyní, jak sv. Augustin slovo Boží, ten chleb života nebeskému
chlebu, nejsvětější hostii na roveň staví? — Kdyby kde při sv. přijímání schválně
sv. hostii na. zem upustil, zajisté že by jste ho ne bez práva ohavným prostopáš
níkem, velikým hříšníkem pojmenovali a co jiného se může říci o tom dle vyřčení
sv. Augustina, který zúmyslně slovem Božím pohrdá., jím opovrhuje, při kázaní se
mu vyhýbá a je neposlouchá? —

Abych krátce řekl, mne bolí a trápí to stání před kostelem v neděli a ve
svátek zrovna tak, jako ta kaplička toho poustevníka vedle jeho kostelíěka, — a já
nižádným způsobem nesmím připustit, aby zde nějaká kaplička povstala aneb zde
stála. Jedná se zde o těžký hřích a o ztracení duší těch, které zlý nepřítel tam
láká; bylo by to něco hrozného před Bohem, jemuž samému zvláště v neděli a ve
svátek v jeho chrámě sloužiti máme. Jest to tedy mou svatou povinností proti
tomu zlořádu zakročiti.

Jedenkráte jsem sice již s tohoto posvátného místa proti tomu svou nevoli
a zápověd vyslovil; ale tenkráte 'se mi stalo zrovna tak, jako tomu zbožnému pou—
stevníkovi, který také poprvé „klid se odtud satanel“ nadarmo volal. Ale jako on
napotom k jiným prostředkům se utíkal a zvláště Boha o pomoc a sílu k svému
předsevzetí prosil a pak skutečně ďábelské dílo odstranil: rovněž i já chci dnes
vroucně k _Bohu se modliti, by slovům mým síly a zdaru udělil. _Při tom chci se
též po lidské pomoci ohlednouti. A kdo jest to, který mi pomůže to satanášovo
dílo před chrámem 'zažehnati? — Kdo má k tomu ještě sílu a moc? — Vy sami
jste to šlechetní hospodářové, otcové a představení obce! — Vy sami —jak dalece
vím — nepatříte do počtu těch, kteří obyčejně mezi kázaním venku stojí. To by
také vašemu jmenu a vaší důstojnosti k hanbě sloužilo, a váš příklad tam by ještě
zhoubněji působil; tam se shromažďují -— mámli toho pravého jmena užíti — jen
trochu lehkomyslní hejskové, k. p. služebníci, učenníci, tovaryšové a mladí lidé.

K vám se tedy, drazí přátelé, utíkám s prosbou, by jste své moci nad svými
podřízenými použili a spolu aby jste si byli vědomi, že jest vaší svatou povinností
to činiti; neb sv. apoštol praví, že „ten. který se svých domácích neujímá, je horší
pohana.“ Pročež volám k vám ještě jedenkráte: prosím vás, zakažte nejprvé přísně
svým domácím ten zlořád; pak ale dbejte o to, by se dle vaší zápovědi také tak
stalo, a jestli domácí skutečně při kázaní jsou přítomni. Učiníte-li tak, pak nebude
brzo po té kapličce venku ani slechu, a Bohu připravíte tím- velkou radost, ďáblu
pak nevoli a mrzutost. Neb pojmenoval-li jsem prvé ty tam venku shromážděné
trochu lehkomyslnými, předce jsem je neměl za zlomyslné a zatvrzelé. Laskavému
napomenutí domácích, z úst otce, matky, mistra, hospodáře, v pravý čas užitěmu
dostane se snad předce nějakého povšimnutí.

Tak tedy slibte mi šlechetní otcové a hospodářové rukou dáním, že'tak u
činíte. Ve jmenu a s pomocí Boží odstraníme brzy šťastně, jako onen zbožný pou
stevník, venku tu kapličku.

Aneb mám ještě ten možný případ připustiti, že my všickni dohromady nic
nepořídíme, a že zastaveníčka těch kázauí se štítících venku i na dále trvati bu—
dou? Kdyby se to mělo státi, věděl bych ještě jeden prostředek, — tentýž, kterého
jedenkráte v stejném případě sv. Jan, patriarcha Alexandrinský — pro svou dobro
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tivost „almužník“ nazvaný — užil. Slyšte, co on učinil. Když někteří při výkladu
sv. evandělia venku před chrámem se shromáždili, dal svou biskupskou stolici k
nim veu vynésti a tam se na ni posadil. Tomu se oni divili, ale on pravil: „Mé
dítky, kde je stádo, tam má také pastýř býti. Já jdu k vůli vám do chrámu, pro—
čež mne máte také poslouchati; co se mne týče, já bych mohl bohoslužbu doma
také míti“ —

Brzo po tomto vypravování skončil pan farář svou řeč, a příští neděli ne
bylo již zapotřebí, by si dal kazatelnu před chrám Páně vynésti. Nebyla tam ani
jedna ovčička více k spatření; neb se všickni od té doby pokaždé ve společném ov
činci, v chrámu Páně, shromažďovali a požívali zde při vespolném se vzdělávání
slovo Boží jakožto ehleb věčného života.

Kéžby i za dnů našich bloudící ovčičky ty tak mnohé dáblovy kapličky
zbořily a otevřely srdce svá slovu Božímu! pak zajisté by se u nás opět ty ušlech—
tilé mravy a zbožnost, kterou se naši otcové skvělí, ubytovaly, a Bůh nebeský by
od nás také ty metly, jimiž nás nyní tak často trestá, odvrátil. —

MNyWWM:\/\4WU\MN

Vira a útěcha .pravověřícich spolu výstraha v
nyněšim věku.

„Vstaň který spíš, (který! jsi nedbalý o své
spasení) & osvítí tebe Kristus !“ Efesk. 5, 14.

. Víra svatá Bohem daná,
Budiž tobě nade všecko drahá.!

Ta tě silí v časném boji
Ta jen tebe s Bohem věčné spojí.

Předmluva.

Život lidský není žádná hříčka, není jen tak něco nepatrného, alébrž jest
— všeckoli náležitě uvažujeme — v skutku věcí důležitou, povážlivou a to proto,
že rychle nám pomiií a že všickni naši činové toho života mají spojenost s věčno
stí; ano k věčnosti ubíráme se všickni, tam jest ta pravá vlast, tam ten život
věčný, o nejž se tu jedná. Svatý Pavel, an veškeré věci zde na zemi pokládá za
škodu pro vyvyšenon známost Krista Ježíše, (Filip 3, &) připomíná, že pravověřící
často na vlast nebeskou se rozpomínali a po ní toužili (Žid 11, 16). Totéž máme
i\my činiti a máme jíti cestou, která nás do té nebeské vlasti bezpečně vede. A
která jest to cesta? Jest to cesta ta, kterou nás učí znáti pravá víra Krista
Ježíše. —

Dokud lidé lidmi zůstanou, majíce mnohé vady a slabosti při rozumu svém
i vůli své, majíce zlé náklonosti a vášně, dotud trvati a působiti bude víra Kristo
va. Ona nikdy nestárne, nikdy ve svém působení neslábne a nikdy v podstatě své
se nemění; vždyt jest ona dílo Božské a ne lidské. Bůh ten nejmoudřejší Pán
učinil také dobré opatření, aby víra svatá zachována byla neporušená pro všecky
budoucí věky i aby lidé se netočili každým větrem falešného učení. (Efesk.
4, 14). Než mnozí neberou na to zřetel, oni nedbají na věčnost a tedy oddá
vají se vlažnosti a lhostejnosti náboženšké. Také již 'leckde vytracuje se duch
křesťanství — duch Kristův, jenž jestpokora, sebezapírání, přemáhání zlých žádo
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stí a láska čistá, neošemetná., „Kde není duch Páně (duch Kristův) tam není ani
svoboda“ (II. Korint 3, 17). Ba ,v některých krajinách, zvláště protestanských —
kde písmo jediné za základ víry brali*), a kde užili té vychvalované volnosti, že
písmo neb slovo Boží dle soukromného úsudku svého, dle libovolného rozumování
svého vykládali a je převracovali, na což již svatý Petr pro jistou příčinou si stě
žuje (II. Petr 3, 16) — v těch tedy došlo to již tak daleko, že mnozí na svaté
věči a na zjevení Boží nic nedbají 1 že si tvoří podivná ponětí o Bohu a o člověku!
Mimo to dělají hanopisy na obecnou církev, na služebníky té církve a toho Pána.
jenž je vykoupil, zapírají (jeho božství upírají) uvozujíce na sebe rychlé zahynutí.“
(11. Petr. 2, 1—-2.) Ale v které zemi nevěra se rozšiřuje, tam zkáza mravu v plném
proudu se objevuje. Inu mravně a nábožensky vzdělaný národ má svou budoucnost,
kdežto národ, u něhož víra vymizela, béře za své.

Milý čtenáři! snad ty sám máš mnohé pochybnosti v pravdách křesťan
ských, aneb si víry Kristovy vůbec ani nevážíš. Nechci v tom, nemaje důvodu, zde
souditi, než budeěli pozorně čísti — dáli též Bůh svou milost k tomu — budeš
ve víře křesťanské utvrzen, pak před klamnýini námitkami rozumářů a svobodo
věrců chráněn a vůlí svou k dobrému nakloněn. Také pevně doufám, že nepoložíš
tyto listy stranou, protože jednají o věcech náboženských; vždyt nejsi snad z počtu
těch, kteří berou náhledy své o víře a o církvi Boží z jizlivých románů, pak z
novin a světských knížek, jenžto vědu náboženskou dosti často zohyzdují a posvátné
věci, též ustavy a zákony církevní v lehkost nvádějí. Toto hyzdění a zlehčování
plat-í někde již za důkaz pokročilosti a vzdělanosti, ale víru Božskou hájit a zmu—
žile před světem vyznávat, to platí co přemrštěnost a nesnášenlivost. Čti tedy a
skoumej! Skoumej sám! Víš o tom dobře, že za nynějších časů-mnohe se tiskne
kněh malých a velkých; avšak projdešli je, nenalezneš v nich bud docela ničeho,
neb jen dosti málo, co by k spasení věčnému prospívalo. Oto se má člověk ale
nejvíce starati, o to se tu především jedná, aby každý z nás hledal království ne—
beské, i aby poznal cestu do něho vedoucí!

Vira.
I. Bohem zjevené náboženství vůbec jest potřebné.

„Přistupmež s pravým srdcem v plnosti víry,
držme ncpohnutelné vyznání náboženství kře
sťanského a z něho pocházející naděje své.“
Zid. 10, 22.“ A tot“ jest to vítězství, které
přemahá svět, víra naše.“ I. Jan 5, 4.

Bůh nenechal pokolení “lidské bez pomoci své; ont se ho ujal a jemu čas
od času zjevoval pravdy důležité, velmi potřebné. Hned v starém zákoně položen
byl základ k zjevením Božským a, když se již naplnil čas, učiněn jest závěrek Sy
nem Božím. Tento zaslíbený Vykupitel světa, tento prostředník mezi Bohem a
lidmi, obcoval zde a vyučoval, co mají lidé věřit a co činit, také ustanovil pro
středky, jichžto mají věrně užívat, aby došli cíle svého na věčnosti. O tom — též
o šíření se víry a církve Kristovy — podává nám dějepis dosti důkazů obšírných
a nezvratných.

*) Že písmo není jediným pramenem a základem víry, ale také tradice, v tom najdeš jasné
důvody v populární dogmatice od nejd. biskup Jirsika 5. 26. až 29.
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Tady se čtenaři snad pozastavíš a se otážeš: Byloli pak toho všeho zapo
třebí? Potřebovaloli pokolení lidské tak podivného řízení Božího? O zajisté! Považ,
že člověk sám v sobě jest bytostí velmi podivnou. O tom přemejšlej a nápotom
vše, co zde následuje, uvažuj.

Eihle, který člověk neznaje zjevení Božího — neznaje víry Kristovy ——
může dáti z rozumu svého dokonalou známost otom: „K čemu jsme stvořeni, jaké
máme povolání? Proč býváme často i při tom nejlepším vychování přece jen k
zlému. nakloněni? Odkud jest tato zlá náklonost a odkud tolik zlého ve světě, snad
jest to od Stvořitele, od Pána nejvýš moudrého? — Pak kdo nám poví na jisto,
jaké vlastnosti má Bůh, jaké povinnosti máme kněmu my i jak dojdeme odpuštění
hříchů a jak milosti u Boha? — Tyto jakož i jiné věci důležité nedají se bez víry
Kristovy určitě vysvětliti a zodpovídati. Jsout nám tu na důkaz pohanští náro
dové, zjevení Božího neznající. Oni arci mluvili o jednom řediteli světa, ale přece
měli více bohů a vzdávali jim poctu, aby si u nich přízeň a milost zjednali. A
jak ohavná byla tato pocta! Pášíce prostopášnosti a všeliké nepravosti, děti své
zabijíce aneb pálíce atd. mysleli, že takto se mohou zalíbiti bohům svým a iich
sobě naklonit-i. Též se jevilo při nich dosti bludné smýšlení o životě budoucím;
ano hrozné bludy panovaly mezi nimi, ač se honosili muži dosti učenými a mou
drými, ješto měli rozum také bystrý a vybroušený. Avšak i těmto mužům důležité
otázky ohledně náboženství zůstaly zatmělé a nerozluštěné; protož přáli sobě v tom
poučenu býti,*) ano tvrdili též, že někdo s nebe přijíti musí, by jich o tom pou
čil. Plato Alcib. II. 1 kdož může se na svůj rozum spolehatia kdo se opováží
tvrditi, že rozum lidský sám v sobě, o své síle, vysvětlení oněch důležitých věcí
nám podá, anižby k tomu nic víry Krist0vy nepotřeboval?

Rozum lidský jest mdlý a může oklamán býti, pravá pak víra oklamána
býti nemůže. Tak praví Tomaš Kempenský (IV. kp. 18.). Jen se ptej moudrosti
světské (mudrců rozumu lidskému zcela důvěřujících) na Boha, na člověka, na pří
rodu; ona ti dá odpovědi pochybné, nejisté a i opačné. O veškerých pravdách tý
kajících se života tohoto neb budoucího bude ti nastrkovati na tisíce výkladů mno—
hem temnějších, než jsou křestanská tajemství, kterýchby ráda odhalila i ráda
zavrhla. Usilujíc uklouznouti tajemství jednomu, deset jiných měně pochopitelných
a jasných uvodí. Nechtějíc, aby se věřilo Bohu a církvi Boží -—to jest vyslancům
Kristovým, církevním otcům a sněmům — nutí věřiti člověku, věřiti výrokům
leciakých učitelů. Nemohouc pochopiti tajemství — n. p. Trojici Boží, Božství
Krista Pána, vtělení jeho, zamítá je; avšak přijímá libovolně tajemství mnohem
nepochopitelnejší ——n. p. důměnky pantheismu.**) Nechtějíc uznati prvotní hřích,
o němž svědčí tělo i duše i veškeren život náš, nutně vrhá se do nesmyslů a
nikdy nerozluští otázku: „Odkud tolik zlého ve světě ?“ — A místo, coby měla

*) V takovém bídném stavu nenechal Bůh lidi, co dobrotivý a milosrdný Pán ujal se jich.
Jako dobrý otec zaopatřuje dítky své schopným učitelem, aby je osvítil a dobrá umění
jim přednášel, tak také Bůh vzbudil od času k času muže (spolu proroky) kteříby lid vy
volený učili & vzdělávali.

") Panthlismus všcbožství, totiž slunce jest bůh, kámen též, strom též atd., všecko jest bůh.
Ye vražedlníku a zloději působí buh jako zlé, v cnostném člověku dobře. Není prý rozdílu
mezi Stvořitelem n stvořenými věcmi. Tak Spinoza, Hegl a jiní. Lidé bloudí dle vůle i
dle rozumu a nechtějí věděti, že nadevšim vládne „prozřetelnost jednoho Pana nevystižitel- “
ného, který se nemění, byt'by lidé cokoliv si vymysli a jakkoliv si to dle rozumu
představovali.
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hledati počátek zlého ve svobodné vůli člověka, — jenž může voliti mezi dobrým
a zlým, hledati ho bude v Bohu, neb v nejaké nutnosti, nezávislé od Boha, v po
divném slepém osudu, mocnějším nad Boha; aneb aby snáze ušla námitkám, jichžto
ji nelze vyvrátiti, počne popírati zlé a bez studu vyvraceti rozdíl, jaký činíme
mezi dobrým a zlým, mezi ctností a nepravostí.

Hle duch člověka, odstoupili od pravdy Boží a od skály tě, na nížto pev
nost víry křesťanské se zakládá (Mat. 16, 8), upadá v podivné nestvůry bludů.
Duch pak (Boží) zjevně praví, že v posledních časech odstoupí někteří od víry, po
zorujíce učitelů bludných atd. (Timot. 4, 1.) Pravda Kristova jest zajisté jako ně
jaká hora, u nížto na úpatí otvírá- se propast, do které padají ti, kteří pravdu
křesťanskou milovati se zdráhají a na svůj rozum příliš se spolehajíce, jej pouze
berou za základ svého poznávání a jednání. Lidský rozum má své hranice a pakli
jich překročí, pobloudí a pak často na nesmyslné a i rouhavé věci přichází a jich
dokazovati usiluje. Ano odvažuje se vyvraceti víru Božskou všem nám potřebnou;
také se již odvážil lidský rozum popírati bytost nejvyšší u. p. za času francouské
revoluce, — pak vlastnictví a i rodinu řka: „Všem lidem bud všecko stejně rozdě
leno. Není třeba míti jednu vlastní manželku, vlastní rodinu atd.“ — V skutku
naplňuje se, co napsáno jest vpísmě: „I pošle jim Bůh působení bludů, aby věřili
lži, aby tak odsouzeni byli všickni, kteří nevěřili pravdě, ale povolovali nepra
vosti“ (II. Tessal. 2, 11. taktéž II. Petr. 2, l.)

Tedy zjevená pravda neb víra křesťanská jest důležitá, jest nám nejvýš po—
třebná. AJežíš Kristus učila nařídil učiti toliko jednu pravdu, jednu víru, — a ta
jest to umění, z něhož ty nejvýtečnější osoby nabývaly svého vzdělání, z něhož
pro svého ducha čerpaly potravu a posilu a skrze něž staly se cnostnými i způso
bilými k činům užitečným a vznešeným.

A není jiné cesty do nebeské vlasti mimo pravou víru Kristovu; nebot Kri
stus Pán praví: „Já jsem cesta a pravda i život. Žádný nepřichází k Otci, než
skrze mne. (Jan 14, 16.)“ — „Otec miluje Syna a všecky věci dal v ruce jeho. Kdo
věří v Syna (a učení jeho), mát život věčný; kdož pak jest nevěřící Synu, neuzřít
života, ale hněv Boží zůstává v něm.“ (Jan 3, 35.) — A jistému otci, který pro
syna svého prosil o pomoc, řekl Kristus Pán: „Můžešli věřiti? Všecko jest možno
věřícímu.“ I řekl otec: „Věřím Pane pomoz nedověře me.“ (Marek 9.) — Z mno—
hých míst svatého evandělia viděti jest patrně, že Spasitel náš žádá, aby lidé měli
silnou, živou víru, bez nížto nelze spasení dojíti. Totéž žádali 'svatí apoštolové;
nebot n. p. svatý Pavel, ukázav při nábožných osobách, jakou moc má do sebe
víra a jaké ctnosti působí, (Žid. 11.), dokládá jinde řka: „Budešlb vyznávati ústy
svými Pána Ježíše a v srdci svém věřiti, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, spasen
budeš; atd. (Říman 10, 9.) V Kristu Ježíši ani židovstvo ani pohanstvo nic ne
platí, ale víra, která skrze lásku působí.“ (Galat 5, 6.) Tedy víra živá, to jest s
láskou spojená, působí spasení; nebo víra bez dobrých skutků jest mrtva. (Ja—
kub 2, 17).

Nejpřednější ovoce víry Kristovy jest láska, která hledí všem lidem, všem
národnostem k blahobytu napomáhati. „Konec přikázání jest láska, pocházející ze
srdce čistého a svědomí dobrého a víry neošemetné, od čehož někteří jako od cíle
pobloudili.“ Tak di svatý Pavel. (1. Timot. 1, 5.) Největší protivník víry křesťan—
ské jest samoláska neb sobectví, baživost po statcích a rozkoších světa a v nich
se kocháuí. „Zapři sebe (totiž své chtíče a žádosti) a následuj mne“ (Luk. 9, 23.),
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o tom nic nechce slyšeti sobecký, vypíná-vý a panovitý chtíčům svým povolující
křestan, neznaje ducha lásky a ducha víry křeštanské. Tážeme se nyní, co jest
víra? Na to odpovídá sv. Pavel: „Víra jest nadějných věcí podstata a jistý dů—
vod neviditelných věcí.“ (Zid. 11, l.) Následovně :věřiti není tolik jako u sebe
něco myslit a mínit; nýbrž věřiti jest, z cela se na tom ustanovit a úplně býti
ujištěn, že cokoliv Bůh zjevil, jest pravdou neklamnou, zázraky stvrzenou a nevy
vratnou. A ačže svým rozumem to neb ono nepochopujeme, přece to věříme, protože
Bůh, jenž nám to zjevil,. věčná jest pravda a ta neklamo a .lýamati nemůže. Svatý
Augustin praví: „Věřím také to, co nepochopuji a to proto, že moje víra, která se
pouze obmezuje na to, co pochopuji, není nadpřirozená a žádné zásluhy do sebe
nemá.“ (Sermo de Trinitate). A nenílii v přírodě mnohých věcí, které nijak pochopiti
nemůžeme! Bůh nám svaté pravdy zjevil skrze proroky své a naposledy skrze Syna
svého Ježíše Krista, „jemuž všickni proroci svědectví dávají, ;že odpuštění hříchů
vezmou skrze Jmeno jeho všickní, kteří věří v něho.“ (Skutk'. 10, 43.)

II. Víra Kristova. zvláií: jest každému člověku potřebna. I zdaliž
ji má. každý člověk hájiti, zastávati a.veřejně vyznávat! ?

Poslyš toto: a) Život lidský přirovnává se nebezpečné plavbě na moři. Z
té příčiny praví svatý Řehoř, otec církevní: „Jako lod, kteréž kotvice nedrží, vět
rem semotam zmítána bývá, právě tak duch náš větrem rozličného učení a zdání
bývá semotam unášen, nevede-li ho víra.“ Dobře tak pravil; nebot zjevena víra jest
ta silná kotva, která nás při Bohu drží a která nedopouští, abychom semotam zmí
táui byli větrem rozličných důminek lidských, jakové se roznášejí od novomodních
mudrců a osvětářů. Víra ta jest vzácný dar, jest ono nebeské světlo, bez něhož
bychom tapali ve tmách bludů a nevěry a neznabožství. Víra jest ten ohnivý sloup,
který nám -— jako někdy israelitům na poušti -— ukazuje cestu, který nám svítí
a nás vede k zaslíbené vlasti věčné. Víra jest jako kořen vší mravní dokonalosti
a všelikých bohumilých cnosti. Možnoli tedy, abychom bez víry mohli cíle svého
dosáhnouti a k Bohu, jenž jest původ ajzáklad víry, přijíti? Nižádným způsobem,
„nebo bez víry nelze se ani Bohu 1íbiti.“ (Žid 11. 16). _

A věčná pravda, Spasitel světa, dal učedníkům svým tento rozkaz: „Jděte
do celého světa, kažte evandělium všemu stvoření; kdož uvěří a pokřtí se, spasen
bude, kdož pak neuvěří, bude zatracen.“*) (Marek 16, 15). _

Tato pak víra jest toliko ta. kterou Ježíš Kristus skrze apoštoly své a skrze
řádné jejich nástupníky hlásati nařídil — pro kterou střed jednoty v řádném toliko
nástupci svatého Petra ustanovil, — a kterou míti chtěl nezvratnou a neomýlnorí
po všecky časy. Právě volá sv. Athanáš, patriarcha Alexandrinský v 4. století: „Tat
jest víra katolická, kteréž jestli kdo nemá (vlastní vinou svou) spasen býti
nemůže.“ (Simb. S. Athanasii.) A svatý otec Jan Zlatoustý, arcibiskup Konstanti
nopolský napsal o ní: „Víra církve katolické jest světlo duše, brána života, základ
věčného spasení. . . . Jako lampa osvěcuje stavení, podobně víra osvěcuje duši, by
poznávala.“**) (Homilia 52, in Math.)

*) totiž každý, kdo má příležitost Kristovo učení poznati a je přijmouti, ale nechce a zdráhá se.
**) Ohledně článků víry, jimiž se reformatoři od katolíků různí, najdeš jadrné vysvětlení v kni—_

hách: Bohumil. — Populární dogmatika. — Večerní rozmluvy, dědictvím svatojanským
vydaných.
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b) Že víry Kristovy k blahu a k spasení nám potřebí, desvědčuje také zku
šenost lidská. Neboť. každý člověk má v sobě žádost by štastně a spokojeně živ
byl; avšak pravá víra křesťanská jest ten prostředek ke štastnémul a blahému ži
votu, nebot ona sama toliko umenšuje a oslazuje všecky bolesti a strasti lidské,
podávajíc balsám nebeské útěchy všem svým věrným. Ona toliko pozdvihuje mysli
naše k věcem duchovním. k statkům věčným, ona toliko pojímá v uzdu naše zlé
náklonnosti, ona toliko jest s to, upokojiti mysl naši a nás tím ujistiti, že nám
hříšníkům chce Bůh milostiv býti.

Víra Kristova plodí nám rozkošnou naději k životu lepšímu, osvěcuje nám
tmavé brány věčnosti a rozlévá nevýmluvnou slast a spokojenost v srdcích naších.
Ona jest “také s to. každé sklíčené neb rozervané srdce lidské nebeskými prostředky
svými dokonale uzdraviti a je oblažiti mírem, „jakého svět dáti nemůže.“ (Jan 14,
27). Ona káže a učí, že toliko v zapírání sebe a v potřebné trpělivosti, (Žid 10, 36)
dá se pokojná mysl udržeti, dá se duše zachovati a vezdejší pout štastně ukončiti.
Nad to mohou věrní a zprávní křestané se sv. Pavlem mluviti: „Ospravedlněni
jsouce z víry pokoj máme (jsme v dobrém přátelství) s Bohem skrze Pána našeho
Ježíše-Krista.“ (Řím. 5, 1). ' _

Protož kdokoliv chceš ctuě žíti a _blaženým býti, víru Kristovu znáti se uč
a dle ní se zpravuj! Nemysli, že se ti blaze povede, když jedině dle rozumu svého
a chuti své budeš se říditi. Nikoliv! Slyš' jen, co praví Tomáš Kempenský (Kn.
IV. kap. 18): „Mnozí ztratili pobožnost, když chtěli vyšší věci skoumati. Viry “jest
tobě potřebí a dobrého života, ne vysokosti rozumu, ani hlubokosti tajemství Bo
žích. Nemoha vypátrati a pochopiti věci, které jsou nižší tebe, kterak těch postí
hneš, jenž jsou nad tebou? Podej se Bohu a rozum svůj pod víru pokoř a bude tobě_
dáno světlo umění, pokud tobě užitečné jest a potřebné.“ „Vstaň, který spíš (ne
dbáš o spasení své) a osvítí tebe Kristus (učením svým). (Efesk. 5, Í4). Nikdy
nedávej sluchu těmto řečem rouhavým: „Nač mi třeba jaké víry? Bůh mi dal rozum
a dle něho jedině chci se zpravovati. Věř si každý, kdo co chceš!“ Takto se pro
jevuje bezbožnost nevěřících, — plod to pyšného rozumu neb pokaženého srdce, —
moudrost tělesná. která měniva jest a přímo vede člověka k holým nesmyslům,
jakž jsi se o tom — čta zpředu — přesvědčiti mohl.

_c) Potřebno jest a nutno, držeti se zjevené víry Kristovy ——víry to své
tovými událostmi stvrzené, krví sv. mučedníků zpečetěné a v katolické církvi
přesně uchované, nebot jsou udalosti minulých věků nade všecku pochybnost vyvy
šeny a to tak, že se při nich můžeme opírati o svědectví hodnověrná a srozumi
telná. Ano víra a církev katolická jest takovými stvrzena událostmi které se se
všemi památnostmi časů minulých. jakož i s dějepisem všech národů shodují a tak
mnohonásobně svědky osvědčeny jsou, žeby ten, kdoby o nich pochybovati chtěl,
všecky historické pravdy zavrhnouti musel. Pak i židé, protivníci víry naši, — u
chovávají pečlivě ve svých knihách svatých zaznamenané všecky příběhy a proroctví
starého zákona, na které se odvoláváme a tedy sami vydávají svědectví pravdám
křestanským.

Pročež žádný nepochybuj o tom, čemu víra Božská učí, třeba to bylo ta
kové, že se to nedá rozumem lidským vyskoumati aneb' pochopiti. Mnohé pravdy
náboženské jsou tajemství plny, ale jsou všeliký'mi zázraky dokázány, — zázraky
jakové konány by'ly mnohdy před zástupy bezčetnýrni. Tedy křestane, nevynášej se
hrdě rozumem svým, alébrž v pokoře obdivuj, co všecko ten milosrdný a nezpyta—
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telný Pán pro spasení naše učinil. Obdivuj skutky milosrdného Boha a pokořuj se;
„nebo soudové Jeho jsou nezpytatelní a cesty Jeho nevystížitelné.“ (Rím. 11, 33).
Volej slovy Písma sv.: „Kdo podobný Tobě mezi silnými Hospodina? Kdo po
dobný Tobě, kdo tak velebný, v svatostřhrozný a chvalitebný, činící divné věci?“
(II. Mojž. 15, 11). My zde v.prachu země se, hemžící tvorové nemůžeme mnohé
věci zde okolo nás a nad námi vyskoumati, což bychme snad mysleli, že vyskournáá
me díla Božská a i to, co se duší našich a věčného spasení našeho týká? Snad by—
chom chtěli pochybovati o pravdách nám zjevených a o podivných cestách Božích
k věčné blaženosti nás vedoucích? O nikoliv! Bůh ten pravdomluvný a-nejsvčtější
Pán nemůže nás klamati. Cokoliv nám zjevil, to potvrdil záZraky, které se v sta
rém i novém zákoně staly veřejně před mnohými svědky a to svědky hodnověrný
mi a spolehlivými. Tito nám o všem svědčí důvodně a důsledně.

Tudy někomu napadne, tázati se: proč se nyní podobné zázraky nadějí? —
Nyní, když již víra jest ve světě pevně zakořeněna, nemá zázraků potřebí. A jistě
bylo by to nám k zahanbení a na svědectví tuposti a surovosti mysli naší, kdyby
po tolika věků a po tak velikých a znamenitých účincích svaté víry Kristovy bylo
třeba ještě zevnějších znamení 3 divů„ ač — jak praví sv. Alfons z Ligury — tyto
se posud díti mohou k obrácení pohanských národů, jako za doby svat. Františka
Xaverského v Indii.

Sv. Augustin píše o tom takto: „Ptají se odpůrcové: proč se nyní nedějí
také ti divové, o kterýchž pravíte, že se dělí ? — Mohl bych ovšem říci, že prvé,
nežli svět uvěřil, k tomu jsou potřební byli, aby uvěřil. Kdož pak ještě dosud di
vův jest žádostiv k tomu cíli, aby uvěřil, v pravdě sám nemalým divem jest, an
nevěří, když již všecken svět uvěřil.“ (De civitate Dei lib. 22 kap. 8).

Kdo jsa zlé vůle a porušeného srdce nevěře se vydal, tent neuvěří, byt i
každého due divy před jeho očima so dály. Budže by jich upíral, neb jich na při
rozený způsob vyložiti hleděl, jak to sami fariseové činili. ——Křestane! nebud ne
věřící, nebud pochybující! Nepřipust, aby nevěra do mysli tvé se vloudila, tebou
ovládala, tebe pochybnostmi naplňovala; „nebo kdo pochybuje, podoben jest vlnám
mořským, (jest člověk vrtkavý a nepokojný).“ (Jakub 1, 6).

d) Hle Adam v ráji pochyboval a nevěřil Tvůrci svému mluvě asi takto:
„Proč pak Bůh zapověděl z „tohoto stromu ovoce jísti ? Ovoce jako ovoce, jakby to
jen mohlo mně škoditi?„ — Tedy věřil spíše svůdníkovi a přestoupiv přikázání
Páně brzovseznal, že zle učinil. — seznal nahotu svou a děšil se. (I. Mojž. 3, 10).
Ale Abraham neskoumal, aniž dal místo pochybnostem, aby snad byl u sebe pra
vil: „Jak možná jest to věc, mám jedinéhoxsyna svého Isáka zabiti a Bohu oběto—
vati, a přece má z něho, jak mi Bůh zaslíbil, povstati veliké potomstvo?“ On ne
skoumal cesty Páně, alébrž podrobiv rozum svůj moudrému řízení Božímu, uvěřil
Pánu svému. Pročež dí o něm písmo svaté: „Vírou vyšel Abraham, nevěda,
kamby šel.“ (Žid. 11, S.) Svatý Petr uvěřil slovům Pána Ježíše, který činil zá
zraky veřejně a jimi své potvrzoval. Když tedy Pán Ježíš po zázračném nasycení
pěti tisíc lidí řekl: „Já jsem ten chleb živý, jenž s nebo jsem sestoupil. Budeli kdo
jísti chleba tohoto, živ bude na věky a chleb, kteréhož já dám, tělo mé jest;“ ——
tut se hádali židé, v'espolek-řkouce: „Kterak může tento nám dáti tělo své k je—
dení? I začali pryč odcházeti. Ale svatý Petr vyvstal a pravil Ježíšovi: „Pane
ke komu půjdeme? Ty máš „slova života věčného a my jsme uvěřili“ (Jan 6.)
Také my jsme v Pána Ježíše uvěřili a Jeho slova jsme přijali. Uvěřili jsme, že
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On jest jediný Syn Boží od věčnosti, že má Božskou podstatu, Božské vlastnosti,
an to v Jeho Božských skutcích, totiž zázracích, netoliko učenníci, ale i nepřátelé
Jeho dobře věděli.*) Jakožto pravověřící křesťané věříme všecko, co Pán Ježiš učil,
co svatí apoštolé Kristem vyslaní kázali a co katolická církev, tato Kristem. zalo
žena škola pro všecky národy, nám k věření předkládá. Odstup od nás všeliké po
chybování, neb mudrování a držme se té svaté víry věrně a stále; „nebo lepe jest
žebrati, nežli víru stratiti“, — vece svatý Jan Zlatoustý. A není ohavnější věc,
jako vírou Kristovou pohrdati, neb vlažným křesťanem býti. Svatý Augustin po
vídá: „Žádné sebe větší bohatství., žádní pokladové, žádná čest není tak veliká,
jakož jest víra katolická, která hříšnélidi posvěcuje, slepé osvěcuje atd. (De verbo
apost. sermo 12.) Onaťpjest jako pramen všeho šlechetného a dobrého. Ona působí, že
nábožný křesťan nepřátely své miluje a jim milerád odpouští, žejest ke všem
lidem spravedliv a k chudým dobrotiv a milesrden, — že krotí tělo své a zapírá,
že nese trpělivě kříž svůj, že drží jazyk jako na uzdě; slovem že následuje Krista
Ježíse. Ano víra katolická působí, že se křesťan ničeho neděsí a že všem nehodám
pro zachování čistého svědomí se podrobí, jak to lze poznati ze životopisů mnohých
bohabojných křesťanů katolických n. p. svatého Jana Zlatoustého, arcibiskupa Caři
hradského. Byloť mu totiž vyhrožováno, že jej ze země vyženou, že mu všecky
statky odejinou, že ho do vězení vsadí a konečně že jej usmrtí. I pravil o něm
jeden dvořanin: „Mýlíte se velice, že tímto způsobem na něm se mstíte. Kam
pak ho vyženete? Všeeken svět jest mu vlastí. Odejmeteli mu statky, odejmete je
chudým a ne jemu. Dáteli ho do žaláře, bude z lásky ku Kristu okovy své líbati.
Odsoudíteli ho na smrt, tím mu otevřete spíše bránu nebeskou“

V pravdě víra Kristova jest jako kořen a základ pravého, neporušitelného
blaha lidského. „A svatí skrze víru přemáhali království, činili spravedlnost, do.
sáhli zaslíbení, povstali z nemocí, silni učinění jsou v boji, vojska zaháněli cizo
zemců“ atd. (Žid. 11, 33..) Na jiném pak místě píše svatý apoštol Pavel: „Spra
vedlivý z víry živ jest; pakliby se odtrhl, nebude se líbiti duši mé. — My pak
nejsme synové odtržení, ale jsme synové víryknabýtí života věčného.“ KŽidům 10,
%) Pročež se raději všech časných věcí a i života vzdejme, nežlibychom se odtrhli
od té jediné a pravé víry katolické, ana jest nám ku spasení nevyhnutelně potřebná.
Probudme se již z obvyklé své lhostejnosti a vlažnosti u víře a nechtějme nikdy
tu neb onu věc n. p. národnost stavěti nad víru, jak to již mnozí činí. Ovšem
národnost má. nám býti drahá, nemáme si ji dát vzíti; ale kdybychom byli nejvý
tečnějšími národovci, a neměli víru, viru pravou, která nás jedině spasiti může, co
nám to prospěje? Jsme toliko poutníci a pohostinu zde, — jak sám svatý Pavel
praví, ——tedy co nám to prospěje, kdybychom třeba celý svět ziska-li, ale na duši
škodu trpěli? Víra Kristova jest nám nevyhnutelně potřebná. tedy si musíme na
prvním místě vážiti víru, pak teprv národnost a nelze nikoho oslavovati co vý
točníka neb co dobrodince, kdo nám 11víře křesťansko-katolické byl neb jest pře
kážkou, pohoršením a závadou i byťby, co se národnosti týká, byl skutečně ten
nejprvnější. Víra Kristova musí nám býti dražší, nežli bratr, otec neb matka,
dražší, nežli náš vlastní život. (Mat. 10, 37 a 39. též 19, 29.) Ano víru važine si
nade všecko a v ní ostaňme stálými a věrnými až do konce.

Pamatujme, že věrnost a stálost u víře dokázali svatí apoštolové, pak kře

__; Ze Ježíš Kristus jest pravý Bůh, o tom důkazy podává, „Populární Dogmatiká“ g. 80. a 81.
20.
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stanští vyznavači a mučenníci v nesmírném počtu. Již v starém zákonu nalezáme
statečné hrdiny, kteří pro 'víru v pravého “Boha všeho se rádi odříkali. Matiáš a
vojinové jeho udatně bojovali pro' tuto víru'a pro drahou vlast svou. Tito, _ pak
Eleazar, pak matka a synové Machabejští, Abraham a mnozí jiní předkládají se nám
za příklad. Za prvnějších křesťanských století jest nesčíslný počet těch, kteří o
potřebnosti víry Kristovy úplně jsouce přesvědčeni, směle ji vyznávali, krví svou ji
potvrdili a tudy se proslavili. Něco málo příkladů budiž zde uvedeno ku povzbu
zení; jinak jich kniha: „Životy svatých“ — v plné hojnosti podává.

Svatý Longin, onen žoldnéř, jenž bok Krista Pána otevřel, uzřev divy,
které se při umučení Páně staly, přijal víru a byv pro veřejné hlásání Krista k
pohanskému vladaři Oktáviovi přiveden, takto mluvil: Já jsem křestan, dříve jsem
byl otrokem hříchů, nyní pak svobodným učiněn jsem skrze tajemství svatého kříže,
skrze otevření boku Kristova a skrze vodu křestní ; druhdy jsem sloužil světu, nyní
však, 'opustiv všecko, sloužím Kristu. _—Pro toto zmužile vyznání byly mu zuby
vytlučeny a jazyk vyříznut, ale mocí Boží podržel řeč. — Klementa, biskupa Ale
xandrinského povolal před sebe císař Dioklecián. V jedné komnatě na jedné straně
dal nahromaditi zlata, stříbra, skvostných rouch a všeho, co svět u vážnosti má;
na druhé straně nahromaděny byly metly, biče, kleště, kola a jiné mučenické ná—
stroje, jichžto pouhé toliko vzezření i toho nejsrdnatějšího mohlo strachem podtr
hnouti. — „Klemente! ——řekl pohanský císař -— viz všecky tyto poklady; dám
je tobě a povýším tě k vysokým důstojnostem při dvoře svém, jestli bohům mým
obětovati budeš“ „Pakli ale toho neučiníš, viz sem na druhou stranu a podivej se,
co na tebe čeká. — Ale svatý biskup zalál bůžkům a modlám jeho, hluboce vzdechl
k nebi a vyvolil smrt. Byl tedy pro víru Kristovu mučen a poslední jeho slova
byla: „Bůh mi jest nade všecko!“ — Za času protivenství církve od kacířů arian
ských trpělo také v Kartágo dvanácte pacholíků, kteréž tito pro jejich zvláštní
schopnosti hudebnické a jasný hlas při zpěvn získati chtěli sektě své. Ale ti pa
cholíci silní u víře katolické nedali se od ní odvrátiti a raději mnohá muka sná
šeli. Nápotom jsouce živi bohabojně zavázali se mezi sebou pevně, že se nikdy od
sebe neodloučí; protož bylo jim dáno jméno: „Dvanácte malých apoštolů v Kar
tago.“ — Tomáš Morus byl pod odpadlíkem Jindřichem VIII., náruživým to králem
v Anglii, nejvyšším zemským kancléřem. Právě proto, že nechtěl upustiti od
víry katolické, byl s úřadu svržen, uvězněn a usmrcen. Jeho manželka, navšti
vivši ho v žaláři, padla mu do narůčí a prosila ho s pláčem, by života neodhazo
val, by zpomcnul na své'děti, na své jmění a na.-vlast svou. I tázal se jí Morus,
coby myslela, jak dlouho by mohl ještě živ býti? Nejméně dvacet let, — odpově
děla. „A já bych měl — řekl Morus — pro tak kratičký čas život věčný obětovati?

'Nikoliv, neučiním toho, raději umru než abych od víry a církve katolické odpadl.
(Příklady Macana str. 357. 18. 358. 37.) Bylo v každém století dosti křestanů ze
stavů vznešených i nízkých, bylo jich bez počtu, kteřížto pro svatou víru katolickou
snášeli protivenství apro ni statky a životy své nasadili; nebot věděli, že bez této
víry nelze dojíti věčné blaženosti. Nižádnýiklenot zemský, nižádná tělesná rozkoš,
nižádný ousměšek, nižádná zloba lidská nebyla 3 to odloučiti je od pravé víry
Kristovy. Oni ji zmužile vyznávali, jí se do poslední chvíle drželi a při tom
křesťanské povivnosti věrně plnili. Tedy věrně se i ty milý čtenáři drž víry
katolické. -—

_ T) Bohužel! nyní jest málo takovýchto odhodlaných křesťanů, málo silných



charakteru. Slovy se dost chlouby pronáší, ale skutkem se málo plní. Mnozí se
nyní nalezají křesťané, kteří budto o převeliké ceně víry katolické jsou málo pou
čeni, aneb jsou lhostejnosti oddáni a tedy opouštějí někdy víru starověkou, víru svých
předků a přidržují se rozumářských nálezků a důměnek povstalých novotářů. To
dělají často z mrzkých ohledů, jako někdy z choulostivosti, aneb ze strachu, by ne
museli ničeho pro Boha a pro svatou věc snášeti. „Mnozí zase zapudivše dobré svě
domí zahynuli u víře.“ (I. Timot. ], 19).

I jestiť nyní takových dosti, kteří pravdivost víry Kristovy poznávají, avšak
veřejně ji vyznávati se ostýchají z ohledu hříšných a podlých.

Mnozí, pravím, mají se bedlivě na pozoru, aby víru v Pána Ješíše a úctu,
jakou k němu a k Matce Boží v srdcích svých chovají, nedali veřejně na jevo a
to z té příčiny, žeby prý z počtu osvícených lidí byli vyloučeni, ažeby za sprostáky
neb za pobožnůstkáře držáni byli. Jaká to zpozdilost a zaslepenost! „Takováto
jejich opatrnost a moudrost jest bláznovství u Boha.“ (I. Korint. 3, 1-9).

Ti a tací křesťané měliby dobře uvažovati krásnou výpověd sv. Jana Zla
toustého, jenž tvrdí, že víra má původ svůj v smýšlení vznešeném, velkolepém; ale
nevěra se zakládá na rozumkování podlém, lehkovážném a pošetilém. Toto se vy
světluje tím způsobem, že víra má vyšší duchovní směr, ale nevěra obírá se toliko
věcmi časnými, toliko tím, co jest smyslného, co viditelného a pro rozum pocho
pitelného. — ' “ .

I zdažby neměli tací pošetilci uvažovati také to, že poznání pravd Božských
s veřejným jich vyznáním nerozlučně jest spojeno? Nežádá—li Pán, abychom Jej
vyznávali před lidmi, ač chceme-li dojíti ospravedlnění a spasení? (Řím. 10, 10).
Také jestto dle výpovědi sv. Jana Zlatoustého velmi nepravá a mrzká věc, ne
chtíti trpěti ničeho pro jméno toho, který pro nás těžkých snášel bolestí. Jestliže
tedy křesťane Pán a Spasitel tvůj tak často posmíván a potupen byl, kterakby ti
to mělo býti podivné, pakli i ty pro pravdu Boží a pro některou cnost křesťanskou
býváš posmíván od fariseů věku nynějšího? Není'uěenník'nad mistra, praví Pán.
Neohlížeje se tedy, příteli, na řeči rouhavé nynějších nevěrců neb tak zvaných vzdě
lauců, prý mužů světla —,konej vše a to i veřejné, co má pravý křesťan katolický
vykonávati. Slyš pak, kterak nás sv. apoštol Petr napomíná: „Trpíteli pohanění
pro jmeno Kristovo, blahoslavení budete. Jestliže pak kdo trpí jako křesťan, nestyd
se za to, ale oslavujž Boha v tom jmenu; nebo jest čas, aby se začal soud od do
mu Božího,“ (1. Petr 4, 14).

A můželi co bezdůvodnějšího býti, jako strachovati se toho, co asi svět, to
jest, co nepobožní a víryprázdní lidé o nás smejšlí, pokud jsme křesťany? Snad má
nám býti za pravidlo ona výpověd: „Co ale tomu svět řekne?“ —_Svět, který hor
livými víry vyznávaěi ošemetně pohrdá, jest příliš malá část proti množství dobrých
křesťanů i proti zástupům blažených nebešťanů, u nichžto se dochází lásky a oslavy
upřímným víry vyznáním.

Neboj se -— řekl jednoho času Elizeus k služebníku svému, který se děsil
ozbrojeného vojska na proroka Božího přicházejícího, ——neboj se, nebo větší jest
počet těch, kteří jsou s námi. A co jest všecko to množství lidí v Evropě, ana se
podobá sopce, vírou pohrdajících proti velikým zástupům nebešťanů, kteří v osudech
pravověřících věrně se zúčastňují? A coby nám mělo záležeti na lidech, kteří zá—
kon Boží a všeliké křesťanské cnosti v lehkost uvádějí, pečujíce toliko o zemská
věci a to k své věčné škodě? — Není-li naopak dobré a spasitelné státi se sva
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tým Pavlem a osvědčovati: „Nestydím se za evandělium; nebo ono jest moc a ná
stroj Boží k spasení každému věřícímu.“ (Řím. 1, 16).

Tedy uznávajíce již potřebnost víry Kristovy nebudeme déle tak pošetilými
a tak choulostivými, abychom se báli, něco pro ni trpěti, aneb abychOm strachujíce
se bezbožných lidí veřejně neosvědčovali víru svou slovy a skutky jakožto dobří ka—
toličtí křestané. Co na tom, jestli svět o nás dle pravé víry se řídících pošetile
smýšlí? Kristus Ježíš jest sám Pán a Soudce náš. Jemu samému hledme se za
líbiti a zavděčiti. Vyznávejme Jej zde na zemi veřejně a On zajisté poctí nás je
denkráte na věčnosti před zástupy duchů nebeských; nebot zaslíbil to řka: „Kdo
koliv mne vyzná před lidmi, vyznámt i já jej před Otcem svým; ale kdožby' mne
zapřel před lidmi, zapřímt i já jej před Otcem svým, který jest v nebesích.“ — A
tutéž praví: „Nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, ale duši nemohou zabiti, ale bojte
se toho, který atd. (Mat. 10, 32. a 18).

V- pravdě jsou věci veliké, za které život nasaditi povinnost jest svatá a
zásluha u Boha přehojná. Pročež, kdokoliv jsi srdečně oddán Kristu, Králi věčné
mu, a Jeho církvi, v ničem se nestrachuj protivníků náboženství křesťanského, což
jest jim příčina zahynutí, nám pak spasení. (Filip 1, 28).

Budiž stálý, budiž pevný ve víře své & chraň se nevěrců, rozumářů a ne—
votářů. I zachovej vždy při sobě ducha věřícího, ano zachovej vždy věrně jednotu
víry; nebot „jest jeden Pán, jedna víra a jeden křest “ (Efeským 4, 5. Podobně
list Galat. 1, 9). „Jen jeden jest Kristus a ten není rozdělen.“ (I. Kor. 1. 13).

Učitel venkovský“
ímé milé bittt), nulté i malé, frbečně pogbramuie a t bneffm' letci mffcďu ieiid) pozornoft
a poílun'noft žábá. '

Pťedewsslln ji to, co z počtů Uebeskýchjiž máme, zopakowati mnííme, bocbom pat

tim rychleji mohli tu přebit.
Žmámeli na tomto ímětě wždhcky bobře počítati a nčtbt; -- ač poabč — t ne,

fmirnému bolu frbce, — nemámeli uíloffeti z úst Uejwyšssibo sskoldozorce Uebeskébo, že

jím úlohu [mou ffpatnč promebli, je jím: je přepočttali — třeba mšbodtj a mfíube míti
na paměti icbntijftu (1), totiš iebinft') cil fmůj, proč jíme na fmětř;SBoIJapo:
anati, milotvati, pofloucbati,Bobn sloužili a něfbl) ípaíenu b\jti. Iotgdtlab mfíebo
počítáni a l'ebnám', počátcť a toncc mfjebo umění. Hned meble této jebnuífft) si poítam,

me brooitu (2), že f tomuto iebiniému cili webon bmč cefttj: cesta nem innofti a
celta potdut, a je čím mice jchúzi prmní, tim mice se muíí bofabiti na hrubé ceftl.
Kdo těmto bmoum čiflicim bobře rojumí, bomb: již botonale a bcz d)!jbt) počítati; z těchto

bmou čiílic dowede si wssecko wezdejssi počítáni íeítamiti a mnméíti. Bude wssak bobře

iiinňm j'efftč čiílicim fe naučiti, by počítání uaffc pojcmífé tím bůtlabuěiíjí a boro;
naleiífi bolo.

„Stali paf znáte cíílici 3 . . .? ba omffem — plamenů nám tři Božstč osobh
the bobrotiměbo, ©nna miloírbnébo, Ducha fwatěho! thi protomáme
bětomati, Syna projití, Dncha fmatébo negarmucomati břicho! "Dobře, bítto! tat čiňtc
a milujte nejíro. Trojici Božť! Nč Uikdh nepochopím ljluboté to taiemítmi, fterat jeben
?Bůl) (: přebce me 3 osobúch je, měřtc piímu BožťmU a nic ntpocbbbujte, mšbot mite, jc
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i zúzřaky Bůb potmrbil prambu toho ' nčem'. Se tomu již míče než 1400 [et, tebbáš
panomato facířftmu Nria begbošnébor, ftcre'š ueien taiemftmf neiím. Trojice ate můbee
mífeďo učení fatoIiďe drozilo zabUbiti. Nni Iib katolický, ani fněží nebyli jisti přeb
ufrutnxjm pronáííebománím zpupxlých faet'řů. *Brámě sloužit rn r. 461 w Gascogne
zbožný farář VŠBetr ueíbražífí oběť mífe sw. — Kaciři i bo chrámu sMně fe bhli me—

braIi ——tu ípablt) íe ítropú órámomébo 3 lestlé trůpčíe moby ftciné melifofti na oltář.
Wssickni přítomní, i taeíři mibouee ten neočefámam') úkaz, užasli nefmfrnč, fbpž knězna

natě mffičce (pateně) ie bhl uchopil a tt) tři frůpěje poiebucu m ieben ífmoftm') brapo
ram fe fpoiíír). 8 zwolali wssickni iebnobtaíně: „Wčrn! patrm') to důkaz pro
neiím. Itoiici Bošť! Tťř —a přebce 1ebeu " (Sw. NehoťEnron.)

Jako iíou 3 Bošské nicht), máme i 3 obzwlússtnť enofti, fteré mffech; oftatní
enoíti pťewhssuji tím, že přímo na Boba fc mtabuif a proto 3 B očité cnoíti íe
nazýwaji: míra, nabčje a lúska. — Wira nás učí, w Boha měřiti, a to neien
w srdci nýbrž i úítt) a skutkh Boba whznúwaťi, coš ímenomitě za naffid) čafů nechte,
ženě máme činiti a mít hdčxti ie za Boba.za míru fm., za círfem Kristowu, nebo „kdoby
íe ítnbět za mne a za řeči mé, za toho íe Dube sthděti iSUn člowěka,kdhž
přijde m ílómč ímé a Dtce i swal!)ch anbčíů" (LUk. 9, 26). — Naděje nás učí w
Boha boufati a to fice bůměrně očeťdmati fpaíení mččué i wssecko, co k němu webe;
tafe' megbciffí mčci můžeme nčefámati, pafIi nám ifou užitečné . . . sskodliwé nám
Bůb udťlitinemůžc, pročež je ani očefámati nemáme, [[)oíteiné pat mčci, to ieft tafome',
!tere' nám prámě fffobue' ueiíou, ale též ne potřebné, neb užitečné, u; máme můli Boži
poUechali, jat fám za nejlépe ugnd. — Míra pak náůučí Boba mitomati z celého
frbce, nahe mffeďo; ne wssak jazhkem toliko, nýbrž “ífutřt), šimotem, zwlásst zachowúwúnim
pťikúžani .*Bogíď).

Tyto 3 Božské cuosti máme čaftčii mgbugomati, protoze nám ííou meImi ugiteč

né; iíouť i obpuftfl) uběíem; na čaítějffí mabugomání to (ob Benedikta XIV). deUstkh
tyto iíou: 1 obpuíth) 7 let a 7 quabragen (40 benm'), fotifrátfoíim írbcem i ústh
cnosti tyto mabugujeme. 2. plnomocne' odpustkh, iebnou meííčnř, fbpš je čafto mahu
ieme (není tubiš můílomne žúdúuo,je bene \nabugomati), a fonečně, 3. p!nomocné ob,
pnstkh m bobince ímrti, paní na abognc'm tom emičení čaftřiífíbo \nabugomání 3 5803:
ských cnoín' až ho ímrti íetrmúme (Dekr. 28. Iebua 1756). Wsseckh tyto odestkh mohou
fe i za bun'e m očiítci občtomati. ?! nem' sapotřebí taf gmané formule těd) cnofti řífati,
ftačí zcela fratičfé jící) abuaení,pakli jen obíabuie přebmčt a přičinu mít!), na:
břie a lúskh.

Ře cti nciím. Iroiicc Božs íe mnoho fn trojici fond . .. 3 je tebp jebna z
poímútuť) ď,) čífíie. Rúdi o Trojřci slyssťme, rábi ii mibíme w íeřaběnť měcí atb.,
tař jiz fm. Barbora maifc m příbmfu ímém'2 urna, baía přibělati třetí fe cti neífm.
Iroiice Bozi. Rúdi bdwúmr upagorneni na troiici, rábi fi ii přebftamuieme, mffeďo nás
"mire třfff a přefmapúje, co na troiici wychúzť.

“šči pismena.
tři mojinome' uaamřeti mesi íebou úzký fwazek přátetítmí a slibilř si wěonst až

ho ímrti. Sebnobo bue, kdhž službu moienítou si již byli odbyli, bylo jim jíti buftbm (:
ssirokým awssak příjemným Ieíem; nitbo z nicí) ani [Iomíčfa nepromtumit, neboť fažbť) bhl

zabrán \\) I)!ubofe' roaifmánf. Kdyš pa! po bíoubém čaíe z Ieía whssedsse pob ssirým ne'
bem íe naebáselí, otúzal fe iebeu & Uich a pramil: „Sá íe bimím, že jíme tač tiffe frei;

čcIitim Ieíem ani ílomíčfa nemíumíce, co to má aa příčinu ?" ŠDrufn') bal ibneb obpos
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měs a whzual fe: „Sá proto byl text ticbt') a bez řeči, ponřmabš iíem roaiímal o příjem:
uofti mífta tohoto, a tu mi připabla na mhíl přficmuoít onoho ráje nebeífe'ho a bíajenoít
uemhííomuá, fterá tam očefámá fažbého, fboš zdc na gemi měrnč íBohu sloužil.“

“Na tuto řeč obpomčbč! uciftarffí z nich: „5233čřtetui, bratří moli! že íe to wsse

bc; můIe Boši neftan: SBůh nás skrze tebe tatomhmto rogiímáuím o iBohu a btašenoíti

mččué chtě! pomgbubiti, abtuhom, icuš jíme poíub ímřtu a pauomníťu pogemffe'mu slonžili,
ob buefffa floužili QBohu a nebi. $rotoš mám činím teute númrh: mítupme bo řehole
a [Iušme m ní co neimčručii Bobu, abhchom mhbobhtí frátomítmí nebeífe'ho." Tak w
ífutfu i učiniti; wssickui žili blouht') čas obe loffeho íměta obtoučeui jen iBohu a ípaíení
měčue'mu. Llwssak mtabfíí bma íoubruhomé po nějafe'm čaíe Iitomati kroku učínřne'ho, neb

íe iim ticht') ten a oíamotněíh žiroot fldffteruí gačat guechutiti; i přiffli ! uejítarffímn
ípolubruhu, bh mu úmhíl ímůi zjcwili,že opět bo íměta se namraeuií. “Břiífebffe wssak
meIice íe ubimiti; neboť iej uaíegli w íIušbě Boži tak horíimého a \oeíeíe'ho i táaali fe:
„Dbfub to, šee taf meíct a íporoien “m ftušbě Božť, tbešto jíme mt) fe brat) omi-čelí a

ímutui a ucbhati bhli? Sat íi počíuáě, (1th btouhou chmíli si ufrátil, ueb míme, že ani
fněh nemáš k wyrúšens, aui íoubruh'a žábue'ho?“ Dbpomčň gnčta: „Seu tři piíme na

nám, jimšto mne uaučiI miftr a učitel můj při me'm \oítoupeuf bo řehole mé; fašbe'ho
Dne na nich čítám a to s tatomhm profpčchem, že mi čas ani neítačf, uab to íuab abnd)

měl bocela blouhou chrm'Ii! ŠBrmuí pífmeno ie piáno bat-mou černou —- nasnačuie mi

hřícht) me', jrž dussi mou info ffcrebuc' skwrny poskwrnilh; Uazuačuje mi ueftótoft a po;
míicíícuoít tohoto ímčta a touečuě hrogne' treítt) petetue'. W tomto píímenu čítám ob
rána bo mffe ím. — 'Druhé je piáno barmou čermenou — nagnačuic mnč boleftue'
umučení *Bóna uafíeho Jcžissr Krista, jenž tať muoho pro mne činil a trpět a fnáífet.
W tom čítám ob mfíc ím. aš bo 3 hobiu, the *Báu Sešíě za nás na kťťži zcmťiti ráčil.

— Tťeti fouečuč přímeno je piáno barmou gíatou, ba rhghm glutem ——ieš áuameuá
nemhííomuou raboít a blažeuoft nebeífou, a u) tom čítčm oftatm' bobh faábého bne a
pogbmihuii grafu, frbce, rufou i mhííe k Bohll, aš uíuu. Iaiomhmto togiímáuím bhm'ám
roguíceu f ímate' horlimoíti SBohu iefftě měruěii [[onšíti, abhd) tím jiítěii boíóht šimota

_mččuého." — "
550 uslhssewsse mtabfíí bruhomé bhli i oni fteinou borliwostť roznťcrui, tai že

e ípotěfíeuím uamrdtili bo tIafftera íme'ho a m pobobuém rogjímáuí mlaftul'd) hříchů a
treftů mččuhch u: rogífmáuí přehořtého umučení *Bánč a raboftí mřčuhcb mein i oui aš

bo fun-ti jme' žímot cuoftut'), příím') a ímath.
Ciťi podobuť i tt) bítfo brahe'l roajímei i tt) měei umebeuč, tobě taf ípafitelue'.

8 th anděl tři přímeua, m uichšto roaifmati můšeč, ifou to taiemftmí růšeucomá, a íice

raboítuá (no 5—9 ráno w hobinné p_obošuofti),_ boleftuá (ob 12—4 obpolebue) a
mítčguá (ob 5—9 mečer). Cwič fc i tt) m Iitomdní hříchu Mini) a m rogiímáuí treftů
pefeíuhch, fterě iíi již beíetfrát, ue'ieu iebuou aaítouáií. Takowé emičent tě učiní tichhm,
potornhm, poíluffuhm, — jaře to heate' cnoítil — a fetrmáfíli m euoíti a m moblitbě'
až bo ímrti, poiiítíě it!) fi fpaíeuí mččné. 1-*

wvvava/vvwvv
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Pronásledování křesťanů v J apansku v roku
' 1620—1621.

(*Bofračománi)

íDrnbt') Stínita, 6 ftertjm Spinola to Smuřc nmčgnčn hpi, ieít ŠB.Šebeftinn mi:
mura, robili) Sapanec a mnut ono!)o SRimurp, tteri) me %iranbo ae wssech Japauců nei:
břiioe ob fm. íšrantiífřa iamerfiébo pofřtčn bhl. Sia 11 let ftart') točnoroal fe službě
cirferoni, to 18. roce mftoupit bo tomarnšítma, a po obbpte'm _nomiciátě půíobil beIši čas

co fatecbiíta w Meaco, iía morem Iáífp t cbubobě a na plnění swých nábožeUských po
roinnofti. mena iefítč 30 rotů ítár na ťnřšftmi ieít poímřcen, prioni z Sopanců, jemu;
ie té bobnoíti boftan. Slowo Bošk bláíal n\elmi bortimř, a wssrchny překúžky přeinábaí,
icbnatodi fe o ípáín nčfterě buííe _

“latě 913.žRimuta „gůftai m Sapunu, naproti mffcm ciíařífpm oeťretům, iimiš bid:
fateIé cmanběíia mppowibúni boli, ífa ffi-ot po belífi bohu u iiítébo občana ERangaíati:
itého, a_š fonečně itnžcbnou Domácí progragen m Dmnřc uwčzučxu ieít, a 2 teta útrapt)
tu!)é roazbh zmnšile a trpěíimč fnáffel; i roeImi fe graboioat a aapIcíaI, m;; nm ortel
fmrti ognámen ho!.

3 oftatnid) 7 Seíuitů pochúzel Bctr Sampo 3 Qchu, neifcmernčiffi to čáfti Sa;
panu. (Soufafmuo íšuíai z fráIomítmi SBigenífébo gaítúmal přeb [mi)m'obrácenim wzue:
ífem') úřab u hmota; oba r. 1582 narogcni, gemřeti w 41. roce měřn ímébo pro Rrifta.

Michal Cbmnpu z frátomftmi iBoariffc'bo narogcn icít r. 1589 zkřessanských robičů, 92111;
tonín Gbiuni paf z řifíe Mikala:ské bp! iiš 50 roků ftari).

'l'ito 4 mnšome' sařibiíi r. 1619 na mpffiuč iebné boro n Nangasaki pouftcmnu,
fbe ímatt') a obloučeni) šimot mohli; potom ale icítonpiii, apt) nemocné namfftimili, ebu:

bpm přifpěti, a miíionářům mc mpučománi pohanů a obracomání [)řííínifů co katcchistč
itoužiti. 8 nctrmalo bíoubo, a (web bhli ndnoáceni a nmčgnčni. Souďcr ic íice fnažit
mn'emošnč, oboje pohnul k pobcpfáni liftn, iimš by ílibili, že ic mice gálcšitoítmi nábošen:

[ft)mi zabýwati nebubon. _
Řonečně pomoIaI ie mfítobršici Wangaíatigíh') ř íobě, bomnimaíe íc, že ínab ú:

trapt) blonbébo \oěgcni ie obíomin), a fiibii jim propnfftřni, ieftti bále min) fřeíťaníié
biáíati nebnbou; oni íe mfíař abrábaíi tat učiniti, a rogboríem') miítobršici pobrogit iim
fmrtí. %psnámači'mffaf obpom'e'břiióioálogpčmcm „Tč Boda cbioáfimef'

Drubébo bne boti opět, na rufou fpontáni na íonb přimcbcni, a aobpomibamffe
roffeďt) otcizky protonu fřefťanífou opatrnofti a rogbobnoíti, obmebeni iíon bo měaeni D;
murffe'bo, tbc fu potčífc [roč 5 íšrantifffánů, 9 íDominifánů a 2 Seíuitm q13.Spinolu a
“B. mimuru nalcgti, jichž Iáífou, mirnoíti a trpělimoíti mc swých ntrpenid) taE pofiInčni
jíon, že promincióía tomorpšítma Scšiffoma proíiIi, aby je bo tohoto přiiat. Wůlc ieiid)
mpplněna, a nomiciát ímůi měli bneb mc mčgcni gapočiti pob íprámou $. (špínou), ften')
je íffoton mučennictmi protocol.

Pťed íamou na) ímrti prní iefftě iini 3 mujome' přiiati bo tomarpčítma Seši
fforoa: Iomáé Nkafochi, Submit (Samara a San (iSiungoga.

sBrioni bp! z Fingo, robn mgneffene'bo a moznamenat fc zwlásslě ubatenítrofm má:
Iečnóm. <Břiinm ím. fřeft, chtěl fe boceIa ílnšbč Božť zaswělili, a přibrušii fe k Jeritům.
not); byli tito 6 oftatnimi miíionóři 3 Sapanu mppoměgeni, obefíel 6 nčEtezpmi bo

Manily, mrdtit íe ale opět bo lolaíti fioe', a fioužil napotom $. iRimurotoi, jia již 50
let ftcir.

\
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S tímto otcem (paterem) bp! zúroweťi prozrazen a aaiat, amfáfftním gpůíobem.
dehž totiž bhti ftíbiči iB. mimuru jajaíi, naíegíi m tomtíj bomě mlaběho číomčfa, jejš, co
fatechiftu jeho ,pomošujícc; chtěli taftéj obméíti. Kďyž je bp! Íomáš, z prnmího Iefnutí
sc wzpamatowaw, to dozwěděl, běše! za tatanp a profil je, bt) mtabe'ho číoměfa propnítiti
a jej co ítutečného fatechiftu s13.žRimurh sajaíi.

“Brutha jeho mhfthffdna, a on ho měgení Dmnrjtého obmebcn, tbe bmě teta wsseo
ckh swťzele hrbinnon trpěíímoftí fnáffeí. Bubmíf (Samara bh! betfíí čas panojfem při bmoře
mrimaě-ífe'm, poabčji ale obpabthm fníšetem Michaťem w bíbu umršcn a wssech statků

zbarven jeft, poněmabš nechtěl mírp ímé gapřítt.
*Bo fmrti manjetít) froé a bčtí jmhch obebrat je ho Wangajafh, fbe ro jamotč

maíon chatoupfy si t_vhítcnpií, m níš u míjí horíímofti mointbě a pogoromání fama jobě
se měnotpaí. _Gaítčji obhbíí jeho prohtcbáno, zďuli w něm kUězenení; tu tonečně íám tm

jat a k míftobržícímu přimeben ieft, jenž mu z počútfn totifo zakúzal, třejfaníťt') zúkoU

híáíati, potom ale tbhš je prohídíií, že upojlechnouti nemůše, bo Dmurífčho měsení ob;
meben jeít. UtwrzeU w cnoftech N. Spinoly a 4 nomieů tam je naíegajícíoh, profil tafe'
(Samara ga přijetí bo jpotečnot'ti, a proíba jeho mppínčna jejt přeb famou ímrtí mu:
čennífů. Ronečně San Giungoga robem z slímnngncím'otma še pofřtčn bhí, přibrušií je !

Sefnitům, abh těmto me jm. úfonech pomáhat, a připojen left \13. Gpinoíomi.
S tímto bp! jajat, jía 36 roíů ftart'y, a k míítobršt'címn přimebcn. Na otúku

tohoto, zdali mí, že muž, jemuž ítoují, fněgem 'a híaíatcíem gátona fřeífanífe'ho její, obpoz
měbět jeben z přítomnheh mííto něho „ne"; San wssak mířočíí bo řeči a prohtdíit je, je
913.Spinolowi proto sloužil, pončwadž zúkoU pramého Boha hídíá; i obmeben jeít zpět
bo měaení, apt) 6 513.Spinololl forunp mučenniďé je aúčaítnií, bhm nebámno přeb tím
bo tomarpfjítma Ježissowa přijat.

QIntonín Sango bh! ble gprám Graeíetomíyth mnuťem *Bamía Sangy, muže jat
robcm maneffeněho, mi i náboženftmím'jthnoncího. Qíntom'n přijat bpí bo tomarhífítma,
mufeI ale z něho pro chnramoft mhftoupiti a k otci je namrátití; 'n) otcomífe'm bomč šil
abošně, pečuje neunamně o blaho buffí a obrácení pohanům. Díočen a očernčn rojhobt
je přeb joubcm prohíáííti, je wzdor cííařífhm roafagům nepřeftámaí fřefťanífé nábojenftmí
fjířiti, a že šáhnou bóaní přeb mutt) toho je abržeti nemůšc, ano že bp \peImi fftaítnhm
pht, fbhbh mu šimot pro to mgat bht. Sondcowé pobimiti je taf neohrošextčmu mhgnání,
kteréž je přinutilo, je ho jajali, ač bh jei rábi pro mancn'enh rob jeho bhli ut'fetřiti.

“Bo oanúmene'mjemu rogíubtn, na fmrt gnějíct'm, píaí z wězeUťDmnrftého Iift proo
minciáíu Seínitůto tohoto objehu: „*Bíffn Wassi ered. tn nejhlubfjí pofoře co mu, čili
spisse jíuha towarhssstwa Ježissowa. Rozwašujuli íobě, obíub to fftčj'tí, že pro mírn Se:
žťsse Krista zemťiti ímím, tebh'mi gjemno, že tomu po Sbohu Wassi zbošUé fpotečnoíti po:

mbččen jíem, fterá mne ob útlé míabofti mpchomafa. QIč uftamičnou churamoítí přinuecn
jíem bp! k mojí nejmčtffí botefti — (jat o tom ti měbí, jcš mne gnají) Wassi společnost
opět opuftíti, nepřeftaí jjem přcbce čtením buehomníď) Eněh, fatechetiďhm mpučománínf a
táganím jat řřejtonům, tai pohanům, bíe fi! ímhd) bhtí ušitečnhm. W bobč uměgnění
mého w Nangasaki potí-til jíem 32 oíob, wsse fu jíámě Božť a tu cti tomartjfjt'tma S'e

áífjoma, ob něhož jím je tomu naučit, čemu jiné učím, a tu fterému moji robiče, jichž
nůftebomati fe ínaším, atoíáfftní úctu jemiíi.

Nadostť naplněn jícm m zcljeti mém, pomášímíi, žemně, ač nehobnémn, té cti fe

boftaío, abheh aáííuhp fm. Sgnóce metebití mohl; awssak wzpomťnka na onen ben, w ftert')
jíem pro churamoft přinucen bh! bo jměta se opět namrútiti, raní frbce moje, a abá je
mi, že bolrst moji jen 6 ?lbamomou porpmnatí lze, pouěwadž z ráje tohpuaen [ml. 8 chtěl
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jíem u míjí pokoře QMS prositi, abhjfte mne opět bo jpoIečnofti přijati; k ímé nejmětffí

šaíofti jíem je ale bomčbčt, že je to jtúti nemůje, poněmabj manšelfa moje jefjtč na širou

jeft. $ončmabž se z toho fítěftí rabomati nemohu, tebh zapříjáhóm íBág we jmenu 3e==
šíffe, abl) jíte mi co služebniku Wasfebo tomarhffítma aemřítí bopřáli. (Sue mi nehomo:

tuje, abhch wíce píaí, a taf tončím řábfb thto w bůmčře, je mi fm. Sgnáe (: Iamerius,
ftere' jfem mšbt) zwlússtě ctít, to jmrti mé přifpejí, a mne bo mřčného bíahoííaroenjtmf
přimebou.“ -

Řbhš thi mhgnámači me wťzeUťDmutíte'm po čthrh roh) rogtičná protiwrnstwť
ínáfjeti mníeli, taf že i ta nejnáíitnějj'fí ímrt jim bobrobinfm bhti mujela (33. SpiUola
nepřemíěfal plná 3 [eta jmého ffatu), tho 24 z nich bo Naugasaki obeíláno, a jice nejd
bříme bo Nangogh, famž na Iobi je bopíamili, a obtub 3 míle pťsskh bo Nangufaky ce,
ftomali. ŠBřehnimi je! bůftojníf 6 četnou strúžť, za fteron nájlebomati, B *B. Spinokou

w čele, fažbh maje prowaz okolo krku, jejš fat, po ftranč jboucí na ruce držrl; 3 jiní
bůjtojníci pochob ugamfraíi.

Tak je boítali mhjnámači bo Forakamu, kde mujeIi přenoeomati, abh Druhého bne
na popramiíftě přiífli, fteré na malém núwrssi u břeho mořjfého a m čeIe měíta Nangau
fan; Iegí.

Núwrssi to nagmdno ím. horou, poněmabš zde r. 1597 na ro;kaz Tajkosamy
prmm' krew mučenniďá teřla. NeslnixxUémnožítmí mm je jem boítamito a gajatí 591mm;

přimebem' muíeli zde jefítě hobinu čefati na obíougené' mangajath-ífč, tito počtem aji 30
thi mejměe fřefťané, fteřf Seíuith u íebe thi pohoítili, a ftere' fe swými robinami :!
íouíebt) pro to jmrt pobítoupiti muíeIi. Sřonečněbhli míjiďni mučeuníci ln ohtabč nan,
mřene jhromášběni.

Celkem tho 25 fůIů garažeuo, k nimž tofíiďui ti, řteří ípóleni bhtí měli, přebe=
wssťm mffiďni řehoínfež pťiwúzáni jjou; jen pro Sana Gilmgonu uegbhto žábného fůIu,
pročež jťat jeft. Bhwsse tebt) přimágáni, japěl “B. Spinola žalm: „Laudate Dominum
omnes gentes (chmatte Hospodina míficfni uárobomě), jejš oftatní mučenníci, iařoš i míjí:
ckni fřejťané_pjítomní ipromáaeti. ©ottíaíe5 Momero taftéj přítomní) prohtáíií je w s.mn
nile foubně, že nitbt) m žimotč íme'm bůítojnějífího a bojemnějffího zpěwu neílhífel. “5130

ufončeném gatmu řečuií $. Spinola \oeImi bůraaně k zústupu msstodržtcibo Nůngasakiu
itého, jafoůto mhfonáwateli eííařjfe'bo rostagn, a k nětterhm portugaíífhm fnpeům, z nichž
jeben je rojhobí, bo tomarhffftma Sejífíoma mítoupiti.

sBřebemffl'm chteli fatauě rogíubef nab 30 mhfonati, fřeří měli bhti poftínánt.
Již portem mučenníci, hotomí jíoucc f jmrti, tu wssak Jsabclla Fernaudez, mboma po
amínčném \IŠortngaIci TDominifomi ©eorgiomi, jenj 28. lift. 1619 jmrtí mučenniďon jem;
řeí, bara je jmhm 4íethm hocbem Sgnácem pobnčt k mhjemu, ftertjm fatané powzbuzenř
jjou bílo ímé urhchíiti. %. Spiuola hrcha toho potřtií a jmeno Sgnác jemu ubčíil, po:

němabj mámě '31. čermenee, w ben jmčtce tohoto fe narobií, a jemu ob robičů ihneb aa:
fměcen jeft.

sB. Spiuosa, fe fůlu jiš přimáganh, mibčt jice maltu, ale ne chlapce a zwolal k
ní: „Kde jeít můj malí) Sgnáe? Řam je pobčli“ 'Iu wzala matka dicko na rámč jiné
a utúgata táaajfcímu je slowh: „Wiz můj otče, zde jejt hoch; on zemře táb je mnou, a
me já chci rdba obřtomnti žBohu moje nejmilejífí na jmětě a fwůj šimon“ *Botom ob:

rátimíji je E bítčti oramila: „Shnu můj, miz, tam onoho, fterh tebe bítfem Božťm učinit,
a tobě Iepfíí šimot bal, neš jařh myní gtratíč. Dbporuc je jemu, a pros jej ga boje;
hnání." 3 pojtamiía hocha na jem; ten mfíať f(efá a fepíuá maté ručfh, a %. Spinola,
jat jen můše, ubl'lí mu požehnání. , '
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Iimto boiemnpm mpieroem, a zwlússtě poblebem na neminně bitio bnli přítomni
tai pohnutí, že fe bylo obporn co obámati, o iatanům nařigeno, abl) irmaioou práci ga:
počali, a co neibřimc ítončili. *Brmní ífata ieít Marie, robotou po umnčeném Dnbřeíi
Ioiuanomi. “léto a tři oftatnid) blamt) pobít) přeb očima malého Sgnáee, ienš ie ani ne;
gatřáíl; potom i maila iebo ílata, awssak ani to šábnébo nářiu a ílgl, ba ani barwh
Uezměniw, ohm.-nul neobrošem') bod) límec, a mlčťp flat ieft.

thš bylo onřď) 30 mučenniiů forunomdno, měli oítatni boi ohněm pobítoupiti.
Dťťws bylo afi 25 ftřcmieů iolem iolů nabromabčno, abl) tim mutt) íe problonšilp, a
těm, fteři bi) fnab npni miru gapřeli, přiležitoít ! íitčiu poífptnuta bola. % i'oalebl' íe
írbcelomnt') nářei přítomných iřeífanů, ibnš byla; platnem) bo mime mpffleblp; nčfteři plac
iali, že iíou tai bncbomnicl)otců ;Dameni, iini pogbmiboioali ruion i nebi proíice íBoba
o ímilomani a mptrmaloft zboiným roinnámačům; tito ale ítáli meímřs tiffe a nepobnntč
uproftřeo plamenů, 6 očima k nebi obrácenýma.

<Brioni z těd), iteři po 2 bobini) nirntne' mutt; fnáffeti mníeli, ileíl “B.Gpinola.
iebo begiobo iřebfe' telo, útrapami čtprletébo mčgeni íefftě mice íeílabene', pobleblo ionečně

a begpodmbp Vdmtil ffat jeho, čímž břime zu oběť pablo.

Bhl aleípoň nííetřen bolefti, še bma z mučenůci; miru 3apřeli._

Siemobonce be'lc toebi'a íne'íti, mpmlelli íe ob iolů, abl) nprcbli. sJiatmrmo na—

pominal ie neibliše ítoiici Lwaik Gomora k mptrmaloíti, oni rozwúzali hoci pouta, pro;
ragili plamenp a poftamili íe přeb íoubce, bolu; wzýwajicc; pohané wssak, wytrwalosti
mučennífů nbimeni uchopili opomršlimě obpablifp a umrbli ie w plameny. Smena ÍfÍifb
íe omífem nenalésaii w íeznamn mnčennífů.

Také jiní) Sapanec obmásal fe ob iolu a chtěl utéci, mrátil' íe mífai gabanben a
o litoltí spět ie iolu, miba, še manšelia iebo mptrmale ro plamenech ítoii, a ppial šimo:
tem fmpm ílaboít, fteré na oiamšii poblebl, »

Sionečně íťonal poilebni po třibobinne'm trápení <13.mimoto.

Náfiluě tlačili íe n).)m' iřeíťaně, abl) nčfteré oftatip. anebomali, ano iiftl) Leo Bu;
iaiadnmone přeítroiil íe za tím účelem aa mojina a mmiíil fe w ftróš, a ffutcčnč fe mu
pobařilo, ruin icbnobo mučennifa taine nícbomati; amífaf aposoromún ieft, a byl potom
iam i 6 manželion ímou w QmUťe mučen. QIbt) íe třeiťanům žúdných oftatlů neboítalo,

bula třla mučenniiů, iolt), mnčibla a i irmí proíafnutá země bo jámt) mbogena, wsse bylo
na popel fpáleno, tento ale to pptled) bo moi-e umi-žen; jen blama Marie 'Ioiuanomp, bligfe'
přibugné miftobršicibo mangaíafi-íiébo ieft zachowúna a třeíťanům buromána.

ŠDen paf fám, ro itert') tčrbto 52 mnčenniiů iornnománo bylo, totiž 12. zúťč

r. 1622 meliitjm bnem mučcnniďpm nagmán íeít.

Zinč mučennicir. 1622.
Na bobrn frtoame'bo bramatn flat přiíftibo one na témž miítč jeben interbiíta,

Raffpar Gotcnba 6 bmčma babi), těla ieíicl) B oněma 52 mnčennifů fpálena iíon. Geben
ž hochů jmenomai fe Frantissek, a byl funem iiftébo Řoímaía, _7. řiína 1619 umučenčbo,
9leti') bo Firando bopraroen, přiiat byl iiftóm maneffenpm fřefťanem za mlaftnibo.

*Bonětoabš wssak Cdogunsama imám poílebnim cbiitem bnl nořibil i beti oněd)
nímrtiti, fteři jiš břime pro miru iřeítaníiou mučeni bpli, ieft %rantiffei udmácen a na
popramifftč obmeben, the rob ffiii fatotoi íilonil. Sint) chlapec — *Betr, 7lch'), 6 otcem
ímpm Ěartoloměiem Gaioano na poptamifítě toeben bpl, olap zde oba iťati bpli; amífaf
toe smotiu pobřeffen ieft, a obeln'al fe opět bonn'i. iDoměbčmffe fe o tom .íonbcoroč a po;
molamffe ibncb hocha, tágali íe bo, Ebo mu i iičfn bopomobl. „Emoie nobn'z obpoměbčl
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bod) proftobuffnč a nemobffe íoubcomc' ni mphrůšfami jej gaítraffiti, ni ob mln) obratů:
titi, obíoubili iei k fmrti, kterouž i toho íamíbo bne sessel.

Be 24 odsoužcných, ltcří z wťzeuť Dmurífčho bo Nangasaki obmebeni boli, zůe
ítali tam iefítč 2 duchowui, jebcu íšrantiífřán, bruln') ŠDo'minifán; tčmto přibrušcno ieft
jcfftě 5 ?Dominifánů, _totiš Fr. Tomáš be Gamal-ega a G. Spiritu 6 4 fmětíltými, přeb
íambmi muřami bo řábu přijatúmi, potom $. QIpolIinaris, QIuguítión s 2 členi) třetího
řdbu. Wssickni ifou 12. ůáří, těhoš bne, info mučeuníci Wangaíalirfítí na rozkaz mííto:
bršitelům u přítomnoíti welile'bo mnošítml lřeíťa ů i pohanů, lteří trpělimofti (: mimina:
losti těchto mognámačům meliee íe bimili, gbloubamóm ohněm upáleni.

Into ílromnou gprámn bámá iiítl) Seíuita me fme'rn liítn, lituje, še nemohl
jmen iebnotliml'nl) mučennílů ialož i ololnofti jich fmrti blíže nbati, pončmabš šábné nrčite'
gprámt) o tom přeb obeflúním liítu bopíbiti fe nemohl.

i'éboš hne forunou mučenniďou n) Dmuře ogboben ieít Submit Sukiusemo, .ienš
ga moíína přeítroien, abl; nřfterúcl) oítatfů fe gmocnil, bopaben a nabarmo whzýwúu, abl;
míru 3apřel, na hranici obfouaen a ibncb ípálen byl, manšella paf icbo a ieben z příbuz
nt')cl) boli íťati.

Sint) fřeíťan, jmenem Wuwťillrc Njga Goroíuch, ienřj 513.be xTorreš, průloob:
čím sw. Frantisska Iamerílebo pofřtěn, přebítamcnúm bratrítma fn). Sgnáce bnl, a l'lťllf
namenč nemocné namfítčmomal a chudé pobporomal, zwlússtě ale to bobě pronáílebomúní
flabé poíilňmoal, báglímé powzbuzowal a zarmouccué těífil, pobobnč za obměnu lorunou

mnčcnniďou ogboben_bt)l. (“Bolračomání buboucně.)

Nv—

Spolkovy Kalendar.
Říjen."

ŠBoílební čtmrtlctí letoffní. naítdmá — a buboncíbo fnab se jiš nebočláme.
Zase tebt) upomínla na fntrt a na mččnoít! Nehučwej fe, laílamt') čtenáři! ze taf čaíto o
podobuých wěcech slycháš me „Gfole“ ímé -— wždht pal ble mlyrolu famébo pífma 230

šíbo upomínla na poflebnl mčci člomčfa tal bobré přináfíí omocc. Smenomitě paf toe
„Gfole“ gapotřeln' čaítěii o tom rogiímati, abychom frbcc f matnoítem a xozkossim me:
zdejssťm nepřillábali, ale náílebomání ftoattjd) za jediUý přebmět šimota fmébo
si zwolili.

_ 1. Sw. ERemeč, biífup, — mnnifal obgmláíftnim gaptráním ícbc, nepřemo=
žitelnon tl pčlitooftí, neunomenonpilnoítí to lonání swých pominnoítí. Kéž bychom
iei wssickni w cnoíted) těd) náílebomali! Sw. Sternem, orobui za nás!

ŠDneBprmní pdtef,plnom.obp.1 na btatrítmn neiím. Srdce Páně, 2.11:
apofítolátu. — Sibo nemtelzebneé k ím. přijímání jíti, ziskú toto obpuftft) buboucf nef
beli. — se; plnom. obp. w bratrítrou neiím. Cfšmátofti (bcnebtlt ), jelikož flamt pamdtfn
fm. anbělů fttášců.

33. M. W bneffní ben r. 1578 ubělil papež Řehoř xm. obpuítlt) 100 bní těm,
lboš 5 žalmů fe cti "Bunny Marie fe moblí, abl) gačáteční pťíment) žalmů tloořill) jméno
Žmaria, teho: J_llz'sere/remezi 50. (nebo 47. 55. 56. 88. 100. 131.) Ad te Domina
levavz' 24. (nebo 27. 28. 48. 77. 119. 122 ), a jcliloš 6 R. žúdný žalm uezačsuú, beře
se obbčlenl'ž. 118. Retríbue servo tuo; pal In Domino 0011de 10. (nebo 25. 30.
34. 42. 65. 70. 85. 99. 113. 128.) a zase jeben 6 QI.
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3. $. M. SR. 1569 byli bneffníbo bm faIminiíte' nabroicní proti fatolífům w
Jamac (me %rancii) ob EatoIiďěbo wojfka přemožení — co mbččm' fatoh'ci přimíumě
Rodičkh Boží připiíuii.

Seít prmní neběíe, pluom. obp. me sw. Škapultťi, ím. Růžcnci x(ďneš Ham:
Mít růšeucomá m círfmi fmaté). “Dnes aíítaií též rogffiřomatetéhralrítem rn apes
fftolótu ípoienťyd)(to iv.-ítbratrítma neiím. Srdce Búuě a ueiím. Swátostř pob orbta:
nou fm. Dtce žBenebiftu) pInomocné obpuítft), patri ím. přiiímánf obětuií aa sw.
Dice, za cirkew sw. a aa mfíecft) potřebí; buífí neímrtetnócb. Into obpuítřt) ziskaji ro;
fíiřomatelé mšbl) bma íwátft) ímalůď) w ;mčííci, pani bipIom obbršeli. Kdo bt) fi bo
přál, Uecht fe píícmnč obrátí na “B. Kristina wara, fapíana ua Mctličanech u Nowého
Bhďžowu, “neb ?B. Placida m mujbrabě.

4. Bondělť (p!nom. obp. na přítomncft při Mssi ím., Heron za dUssičkh
obětowati ,chce).

5. $amátfa ím. *BIaciba a íoubrubů, pInom. obp. m chrúmich benedikllnských
a w bratrftmu bench. D fm. iBlacibu se může wssim prámem říci slowh Moudr. 4, 13.
„Dokonaw w frátfu wypluil čash mnobéf' nebo ač 25 let tcprm ítár, zúskuhhnic;
měně přemelfé již měl :) řáb ím. Bencdikla a círfem ím. celou. Miťý fřeífanc! šiwot
náš je nabe wssecko brabť). Minud) čas ucm' wťce w moci naífí, buboucí ie nciiítť), iť“

přítomná boha ieít nám popřána — k bobřečinční'!
%. M. Dnessniho bnc r. 869 za papeže alb:-ionu II. čtmrn') mífeobecm') ínčm

w Cařihrabu zahájeU, na němšto mimo jiné iuctřní obraaůišanm) Marie znowu
bylo ícbmáleno.

6. Sw. 531-mm, zakladateť řehole Řartuíiánů, — přířlab uítamičuébo pamato
mání ua ímrt a mččnoít. Pamatujmež i m!) čaíto na mččnoít, abhchom tím powzbuzenř
byli ke wssemU bnbrému.

Středa, ptuom. obp. w bratrftmu Sw. ŠkapUlťťeKarmel.
7. “B. sm. W dnessni ben přísahá gáaračné mítegítwí fřeífanů nab Iurft) u

Lepanto r. 1571 na přímlumu tolifa Pamlh Marie tai patrně boíašeněbo, ze zwlússtni
slawnosk (růšcncomd) na ]. nebřli m mčííci Října fe cti Rodičkh Boži uítanomena.

8. Sw. Brigitly, plnem. odp. na čaíté mobleuí |e sw. rů3ence. Pmnútka též,
fm. Ibais, není bříme bříffnicí bhwssi milostť,Boži iatú příím') a hnutí) mcbIa šimot,
mf je mífeďo zťé bříme spúchmlé safe Uaprawila.

9. Bl. WiUtiť, pouítemníf řúbu fm. íbenebiťta, z rubu fníšccíbo, přítlab pťis:
ně!)o zachowáni poftů círťemníd). Též památfa ím. Dionisia (Diwisse) jenž nejím. ERD
bičfu Boži ufobnč anal a při bIažcném ffonanť a paf nanebemgetí bn! přítomen.

10. Sw. Frantissek Borgiúš z tomarbffítma Ješissowa ——zwlússtnť pťiklad
pro knťze a řeboím'fp m pobrbání ímčtcm a rozkossemi jeho. Mhssleuka na ímrt a
pobícb na mrtmntu přímím) 6 miloítí Bošť ím. Fraxllisska f pemnému přebíemgetí, že fe
zceka BohU obbaI. NUže! obbobícjmc fe i mt) iebnou k zanechúxli marnofti a ímnfhtofti,
a připramme fe na [tlábáuí oučtů ímrcbomanému Soudci fměmu, info sw. Frantissek.

11. W bucífní neběíi připabá památfa mateťstwť \Bannn Mariet. j.
památfa onoho přemelifébo mtnnamenúní, ze co čiítá panna pomocí Ducha ím. ítaía
se matfou fpaíiteíc swťta.

12. "B. M. Řehoř XIII. [cbmálil w bne'ífní ben r. 1576 prmuí bratr ftwo
— tať swaué Oonfalcone — a to byťo lchatrstwoxmnricmskéj
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13. Sw. deard, fráI angtiďh — přrífíab ! náítebomdní mffem míabařům fu
fftěfti a blahu pobbanhch. Řťkúwakt: „Nrjlepssč proítřebet ! oblašem' řiffe je: ttomu
htebětí, abh bohabojnoít a bohoílušba na zemi wzkwetla, jelikož hIaho říffe ftejnhm trofem
prh fráčí G blahem círfme a fm. nábošenínoí. '

14- *B—Ma, ím. Kalist, papež a mučebníf, jehož círťem [ropbneo oftamuje,
zajmem pri) ptmm' chrám Wně marianífť) w Řťmč m Travestere na tom prh míftč,

ťbe to čas narogení sBáuč zúzračný pramen oIejm' je objemií.
15. (što. <.Ietegie, plnom. obo. me fm. Skapulťťi Qarmet. Též ones gíífaje

rogffiřomateíě pInom. obp. (wiz 3. t. m.) Swětice bneffm'ho bne je patronfou
bobré mobtithh. Dheomání 6 žBohem to mobíitbě je nejíepffí proftřebeť k wyblazeut
hřifjnhch nářlonnoítí ge frbee a k proípímání w enoíti a fřeítanffé bofonaloíti. Sw. Ie:
reaie jefti též přítlab poforh neIíčené a touhh po utrpení. sBrmoibíem jí bhto: „Buďto
trpěti nehoumříti."

16. Sw. banner, opat, příťtab mírnofti a trpělimofti w oheomání B příínhmi
nebo prchíímhmi ojohami. Wssrckh nepříjemnofti,fteré je mu z bopufjtění Božťho je ftranh
miína jeho, ím. Sřoíumhana, ftalh, láb a pofojně fnáffet, třífe je romh ptfma fm.:
„Sejf Ii íBůh B námi, ťbo proti nám.9“ (Wm. 8, 31).

17. *Bamútfa bt. Mae-fen) z Nlacoque — metifú tubíš ítamnoít to apofftolátu
mobtilhh a to bratrftmu nejjm. Srdco ŠBémaSešíffe. íDncfím'ho one mohou úbomé těchto
jebnot 6 plnou bůmřrou m mocnou přlqumu oífamené tě mitomuice Srdce Púnť proíbh
ímé k ucbeíům zaslatř, Dne 6 jí Bošfké Srdce Spasitelowo nie neobepře, oč za ímé cti:
tele prositi babe. Wroto wzhurul bo chrámu Púuť; _a moIej, moIej 3 celého frote:
„iReijabffí Srdce mého Sešífje! Dejž, ať Tč mituji mšbh mju e!“

18. W bneffní nebčíi (III. to m říjnu) připabá ílamnoít pofwěeeni (hráz
mů sBánř, z rozkazu cííaře Soíefa II. pro mffeďí) cht-dmx)ŠBánč m RakouskU na tuto
neběli fpolečně uítanoroeuá (proto je naahmá' cííařífe' poímčceuí), ač fřoro mffeďh
farní oíabh jefftě gmvláfftnf jme poftořeení chrámu ílamí.

*Išomajujme chrám sBánč za bům Boži, dťkUjmeBobU aa přemelifou míloít,
že nproítřeb fmhch příbhtfů máme Swrchowaného Boha mrzi jehou; namfftěmujmeš rábi
jíušbt) Bošl a anme při nich nejinat přítomni než jafobhchom miběli iBoha fmého na
mIaftm' oči, a přeb Seho WelebUastť w uebeííd) fe uaehágeíi.

19. Sw. Petr zAlkantarh, zakladatel řehotefšrantifífánífé tak zwaného
přííue'ho zachowáui ——přítlab tajícuoíti při wssi nemiunoíti. K enoíti te' nás pomgbuauje

jmenomitě ílomh, ješ po úmrtí jeho ííhffefa fm. Eereaie, jeho apomt'banfa: „D blažené .
fajíenoft, fterá mi tatomou btašenoít 3aííou3iía!"

20. <15.M. DnrssUiho bne r. 1502 počala řehole marianffá panen, toť zwanýeb
Annoncz'ad; uojí fe cti Rodičkh Bošť htanfhtnt') fiat 6 bíthm gúmojem, čermenhm sskau
puíírem a bíthm páíem, na nčmšto 10 uzlů íe nachází 't'e cti 10 cnoftí marianífhch:
1. potom, 2. [dífa k BohU, 3. k bližuťmu, 4. míra, 5. naběje, 6. čiítota, 7. chuboha,
8. pojtujfnoít, 9. trpělimoít, 10. ftáíoft m mointbě.

21. Sw. urfíula panna a mučebniee o mnohhmi jinhmi palmami pro aaehoa
mání mírh ím. o čiftoth umučená — přítlab (: patronfa gaehomání nemilmoíti a čistolh.

22. Sw. Salome, jebua z oUťch Uúbožslýchžen, o niehšto fw. Marek zaznau
menaI, še sprowázekh “Sána Sežíífe, jemu a sw. apofftolům poíluhomalh (: i w umučení

jeho jej neopuítimffe mebte jeho kťiže ítáth, jej pochomath a ehtřjíee jeho Tělo w ne
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beti ráno čaíně majati nenatejtt; je ale. sBona Sešíffe šiméfjo ípatřitt) na jpúteční ímé
ceftě bo mě'fta. Sat frúíně je pobošnoít jenífá m píímě BožtUl zaznanlenúua!

Dllrš téš památfa nejfmětčjfííbo (žpaíitele, t. j. mběčne'připamatozoání
íi nejmtrne'bo bobrobiní Bošiho, mbfonpení Iibífčím poťolenf. S'Drage, přehraje je
bnfíe tmá nnfonpena, a tt) bhš ji chtěl, mobt, fmčI janebbati? Iat těžce te Rriítne
wykoupis, a It) bps jej nechtě! mitomati? anebo jen tat na polo, a ne ; celého frbce?

24 Gm. žRafaeI, archanbřl “Mně, průmobce ím. Tobiásse a mffed), jen; při;

si i tt) toíjo ímatc'bo anběía za průmobčíbo, poslouchrj wssak mšot) brain jeho a niťbt) jej

negarmucuí; šdržuj je zlých žúdosti! neboť „ti, jenž činí hťčch a nepratooít, nepřátelé jíou
dusse ímé! Sw. Nafael Tldbd 12, 10.

W bncffní nebčíi připabá památřa čiftott) *Bannt) meie, fteronš círfero ím.
oftamnje přefráiuou moolitbou: ř„popřci nám, _proííme mfíemoíjoucí n\ěčnóš Bože! obry
chom ofIamujícc ílamnou památfounepoíffmrnčnébo paneníttoí nejčiftffí ŠBannt) ?Břarie na

Sejí přímtutou čiítotu írbce i těla boíábíi ffrge Sřtiíta Púua naffebo." ,
Pakli čiftotu panen můbec oílamnje píímo Boži slowh Moudr. 4, 1. D jat

fróíne' jeít čiftotně ptémč ro ffmřIoftil" coš tem-n) se má říci o čiítotě Rodičkh Boši,

“Bunny Marie?!
26. “B. EU?.SR. 1598 přiffel bncffníbo bne skrze ím. Ronana, pouítcrmn'fa, obrů;

zrk Bannh mlat—ietuqnámům fpůíobetn bo ítrášní wčxže Nasonské (to Sicilii), tat že tam
čaíte' bimt) je bůh). $05běji je měl obrágef tcn bonéíti bo měíta, amffaf čoítčjífí gcmčtřeíenf

bonutito obmoatete k tomu, še' na přebeffté mííto ici namrátiti.
27. SS. mučcbniceŘapitolinh u její ílujfa Šřrotbis, přítIab 1. paním

fterař ítušf9_pomašotoati mají co íeítrt) w Kristu a ípotubčoičťt)šimota mččne'tjo a proto
jim bobrňm přítíabcm pťedchúzetia nábožná ínabt) jejich pobporomati; 2. qušEám, tte;
rat me wssi nábošnoíti a bortimoíti měrně sloužiti mají pánům i\oóm, m ničemš jim

negámibějíce, neboť si to nebeííd)v wssickui bubeme romni.
28. Swu Nposstolč Simon a Suba 6 Iabeáě, ttertjšto poílební příbngen

bDÍ nejím. Panuč Marii a Božskému Synu jejímu. sllroíjat i 1166 pomašuje za pťlbuzUé

nejen a přáteli), ale ga bratry a feftrt), činímeti můli tce ncbejfébo! Kxďobt) ji tebt)
činit nechtěl! Kdoby íi neměl ;,a pramibla šimota íméfjo' gtooliti: „Staň fe sBan
můte tmál"

29. *Bamátfa$annt; Marie, math) umiraiicíd). 9ch Bože! to mášné
otamšení poíícbnítjo boje žiwola íe fmrtí, oči íbaíínající, ruce trnoucl', úfta fe umírající
frote utnbtěmající . . . ímrt íe míjí brůgou —Ijtebí bo tmáře zsinalé, soud Boži se připraf

'rouje, ímčbotnt je ozýwú, 3anbm'ci,' zlť duchowé, pomítámující! . .. Sřbo, too je nás tu
ujme, gaftane? 913anna Maxxřa, matfa umírajícíct). Nwssak jen tentráto, pakli fi
tobo mroncí k ní úctou po ceh') šimot gaíloušíme.

30- $antátta mífed) tťch Swelll)ch a ítoětie Božich, jichžto ím. oftatft) na
oltářích řáb bencbiťtinfh') chutná.

iDnes ie ke cti 513“an Marie a toffecb Swatých w círh'oi Božipůst
naťizený a příjně jej zachowati každému fatoíífu fmě'bomí fáje. Gbubí, jenš bez tobo
ínab nifbt) masitých pokrmú nepojímají, mají íobě mjthe nějafon újmu učiniti, abt)
tatto se zúsluhou fe poítíli a cbubobu ímon ínáfíeli.

31. Sw. Wolfgang, biífup Řozonfký — přítlab nešiftnoj'tí, m níšto bt) íme:
notoitč aa nassich čajů kašdý m bobnofti poftament') měl ímčtee to!;o udílcbomati.wg,—
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Božského Srdce Páně.

Ročník Ill. _ mtopad 1869.

Hrobař.
Tedy šest stop hluboko
A dvě stopy široko,
Delší starším chystávam,
Kratší mladým kopavam.

A pak všechno zahrabu;
V tom svou mívám ostrabu.

Ze země co pochází.
V zemi rýč můj zahazí.

Dnes jsi živý, červený,
V brzku rov tvůj zelený.
Tvoje smrt jest život můj,
Moje práce jest hrob tvůj.

Kdo již tolik pochoval,
Tolik slz kdo zplozoval,
Musí srdce v rýči mít,
Aneb beze srdce být.

Mé ač býva zachvělé,
Přece jest jak z ocele.
Mnohému již poupěti
Byl jsem v rodu v zápětí.

Mnoha krasna lilije
Sotva že se rozvije,
Dechem smrti uvadne,
Mému rýči propadne.

Bohatství, ach, nechraní,
Rýči v praci nebrání.
Buď si bohač, chudobuý,
Jeden druhu podobný.

Mudrc byt si chytřejší,
Kdo jí chléb náš vezdejší,
Červův bude potravou,
Byt měl vědy za. hlavou.

Každý mocnař, vladyka
Podlehnul jak osyka. “
Klesa mnohdy hluboko,
Kdo stal druhdy vysoko.

A tam v dolním zákoutí

Ať se hrob můj nezroutí!
Nástupce bych neznavil,
Sám jsemsi ho připravil!

Číslo 11.

,thww
Zahrádka. Ježíšova.

(Dle „Sendbote (1. h. H. J.“)

Zimostráz — Láska k duším v očistci.
1- Kolik lidí ze sta mohl bys asi načítati, kteří se hřbitova neštítí ale radi

tato ticha místa navštěvují? — Kdykoli v roce- jsem měl příležitost po hřbitovu
našeho městečka jíti aneb kolem něho, vždy — vyjma nějaký ten pohřeb — nacha
zel jsem jej osamotnělý; mimo hrobaře nabývalo zde žádné živé duše. Snad nechtěl

21



— 322—

žádný rušiti tichý spánek odumřelých spoluobčanů, aneb se bál snad návštěvou kr
hova trapné myšlenky na smrt a věčnost v sobě vzbuditi, nejvíce ale potvrzuje se
tím pravda přísloví: „vyšel z očí, vyšel iz mysle“ Tak nespolehlivé je srdce lidské
a přízeň jeho, kterou za živobytí svého třeba požíváme! Dnes ale, v předvečer
církevní památky „všech dušiček“ oživily ty samotiny nmrlých, všude světla na
hrobech okrášlených, plný krhov lidí. Vstávají snad mrtví? To ovšem ne, neb ti
se neprobudí spíše, až je pronikavý hlas trouby andělské, k soudnému dnu aby se
dostavili, vyzve; probudil se ale světskými snahami utlumený cit lásky pozůstalých
příbuzných a přátel. Položili tam před nedávným časem drahou hlavu — otce,
matku, bratra, sestru, manželku, dítě —; truchlili sice nějakou dobu po nich, do
kud smuteční šat dle obyčeje občanského museli nosit, pak se jim ale stalo jejich
odumřítí lhostejným —- až do dneška, kdy církev sv., ona lásky plná matka všech
svých dítek budsi na tomto, budsi na onom světě, svými posvátnými obřady celé
mu světu pamět na zemřelé spolubližné a lásku k nim- oživuje. Dnes to táhne kaž
dého jako nějaký magnet na krhov, a myšlenkami vážnějšími než jindy se obíra
rajíce hledáme si ten neb onen hrob a stojíme dlouho, třeba celou hodinulzabráni
zde a vysýláme k nebesům mnohý povzdech, mnohou srdečnou modlitbu.

Mnohý klučina, který snad již zapoměl se modlit, přiučil se to opět tam
na hrobu zbožné své matky, a to ješitné třeštidlo, dcera, která jindy pro samu
touhu druhým se zalíbiti ani nevěděla, jak se šatiti, jak stoupati a se kroutiti má,
ta se stala dnes skromnější a tišší a osamčlejší, jak mile ku hrobu svých rodičů
přistoupila. O! ten náhrobník, jak je studený a tvrdý, mluví dnes svým: „zde od
počívá —“ mocněji k srdci než ten nejlepší řečník s kazatelny. Náhrobník mluví
totiž jazykem mrtvých — on mlčí —, a přece bychme se tak rádi dozvěděli, jak
se našim příbuzným vede na onom světě, a jak se nám někdy možno
povede ? —

Mnozí lidé nerozumějí ale ani tuto vážnou řeč, a když přicházejí na hřbi
tov, hledají zde obyčejně něco docela jiného, nežli místečka, kde by se za zemřelé
modlili a jim takto ku pomoci přispěli. Oni sem přicházívají, aby své srdce obleh
čili a se na hrobu svých známých a příbuzných vyplakali. Položili tam na hrob
věnec rozmarinový aneb mechový a zimostrázu kolem nasázeli a do prostředka roz
ličné jiné květiny, aby pohled na hrob nebyl jim tak trpký. Je jim prý tak sladce
na krhově, když podzimní slunko vrby na hrobech a žluté opadající listy a čerstvý
věnec na náhrobníku posledními svými paprsky ozlacuje a tak bolné ticho zde pa
nuje. -— Proti tomu, že hroby se pečlivě okrášlují, nebude zajisté žádný; naopak
jest to známka, že máme své 1- příbuzné rádi, když „na dušičky“ hřbitov jako v
zahradu proměňujeme. To tedy nebudu ani já neschvalovat, co chci ale říci, je toto:
Nejdeli tvá láska ke tvým příbuzným dále, to ti za ni mnoho nedám. Když hrob
okrášlíš a se po chuti vypláčeš, tu máš ty sice z toho něco; co ale mají z toho
zemřclí?

Toliko se rm0utit nad smrtí našich příbuzných a pláčem srdce sobě obleh
čit -— to je přece mnoho samolásky; když ty ale pro samý zármutek zapomínáš
upřímnou modlitbou duším v očistci ku pomoci přispěti a jejich muky ulehčiti,_
řekni mi, kde pak zůstává pravá láska k bližním a příbuzným? Teto běží nej
hlavněji o to, aby dušímv očistci odtud co nejspíše pomohla, nikoli ale celou li
tanii lichých povzdechů a lamentací zpívati, a pak, sloužilo-li ti to, říci: „ted je
mne tak dobře!“ — Ncmrzíte se na nine, ctění čtenáři a čtenářky, že jsem se tak
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vyslovil? Pak by se to také vás týkalo -— a tu bych prosil, byste si to ještě je
dnou přečetli.

Opět jsou jiní lidé, kterým skutečně o to se jedná, duším v očistci pomoci,
a proto přicházejí na hřbitov, aby zde srdečně & úsilně za ně se modlili. Jejích mo
dlitba platí ale pouze jejich příbuzným & známým a dobrodincům, aneb to učiní to
liko jednou v roce a pak sidají pokoj. Že by se měli také za své známé a neznámé i
nepřátely modlit, slovem za všechny duše v očistci, to jim nepřichází na mysl, k
tomu je srdce jejich příliš úzké, oni se uspokojují tím, na nejvýš na den všech du
šiček za všechny se pomodlit, jakoby ty dušičky právě toliko ten jediný den měli
muky v očistci, když se takovým křesťanům zachce, za ně se modlit.

To také není —praváútrpnost a pravá láska, jak ji mají míti všickni oprav-'
doví křesťané. Milý náš Spasitel pravil: „Milujete-li toliko ty, kteří vás milují,
jakou máte míti zásluhu? Nečiní to také celníci? A když pozdravujete pouze své
bratry, což pak velkého činíte? Nečiní to i pohané?“ — On chce tedy, abychme
tak jednali, jak on; on však nemá své Srdce pouze jedenkrát za rok otevřené pro
všechny nuzné, nýbrž vždycky, a žádného nezamítá, na žádného nezapomíná, nejméně
však na dušičky v očistci, a jedna z nejprvnějších květinek, ustavičná láska &
útrpnost s dušemi v očistci — zimostráz—ustavičněse zelenávjeho svatém
Srdci. Chcešli tedy své srdce podobnějším učiniti jeho Srdci, neváhej onu květinku v
ně záhy zasadit, a pěstuj ji, aby nikdy nezvadla, ale vždy se zelenala a kvetla. K tomu
cíli promyslime si v krátkosti to milosrdenství Ježíšova Srdce, které ustavičně má
s dušemi v očistci; možno, že na plamenu jeho lásky k těm nebohým zajatým naše
studená srdce poněkud se ohřejí.

Třikrát víme s jistotou, že Pán Ježíš plakal. Jednou při hrobě Lazarově.
Když viděl tak hořce plakati sestru mrtvého, Marii, a sousedy, kteří s Marií při—
běhli, & když se upoměl na Lazara a na jeho smrt a na tu lidskou bídu, tu přešlo
jeho lásky plné Srdce lítostí a soustrastí a musel tak zaplakati jako našinec, a lidé
tu pravili: „Hledte, jak jej měl rád!“ — Po druhé vynutilo to milému Spasitelovi
“slze z očí, když jej Židé s velkým jásotem a s palmami doprovázeli z Bethanie do
Jeruzalema, a když přišed na horu Olivetskou před městem stál; a po třetí plakal
při svém umučení, jak praví sv. Pavel v psaní k Židům. Při obojí ale příležitosti
poslední plakal, protože mu živě stál před očima ten trest, který měl zastihnouti
zatvrzelé město a všecky lidi, kteří jako Židé zatvrzelí zůstanou. On ve svém smr—
telném těle to sice nedočkal, co předpověděl; ale můžeš si pomyslit, jak trpké slze
byl by proléval, kdyby byl měl tu nesmírnou bídu nešťastného města svými lid
skými očima vidět, an jej tak mocně dojala. když si ji toliko v duchu představil.
Jací to byli ale lidé, jejichž neštěstí a bída jej tak kormoutila? Jeho nepřátelé
jsou to, lidé jsou to, o nichž věděl předkem, že jej tupiti, pronásledovati a až na
smrt mučiti budou.

Z toho se můžeš, milý čtenáři, dovtípiti, co jsem chtěl vlastně říci, totiž
jak velká musí býti soustrast a milosrdenství, které Ježíšovo Srdce má k duším v
očistci. Nebo, dej pozor! tyto duše nejsou jeho nepřátely, a on se nepotřebuje báti,
že by jej ještě někdy urazily a pro nějaký tvor zavrhly; ty duše jsou jeho milé
dítky, k jeho lásce a milosti na onen svět se odebravší, a nemohou leč jej milovati,
a on opět nemůže jinak, než je vzájemně milovati. Jeli to pravda, co v písmě sv.
stojí, že Boží láska i ke hříšníku, dokud ještě na světě je, tak velká jest, že i ta
nejhoroucnější láska matky k dítěti daleko pozadu zůstává, —- jaká vroucnost, jaká.

21*
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něžnost, a jaká síla a důraznost musí to býti v lásce, kterou má Srdce Ježíšovo k
duším v očistci, které již přináleží ke svatým a vyvoleným v nebi? —

Ale ach! —- Pán Ježíš není pouze otcem těchto dítek: on je spolu jejich
soudcem; a tyto duše nenapravily ještě všechno, co za živobytí zlého nadělaly, a
ony ještě nejsou oděny tím svatebním rouchem, aby je mohl slušně svému nebeské
mu Otci představit. A tak musí on je sám jestě trestati a uzdravovati a krášliti_
Proto je posýlá do očistce. — Víš ty ale, co je očistec? —

Slovutný jeden učitel církevní, sv. Augustin praví: „Očistec, ačkoli netrvá
věčně, převyšuje přece všechny muky, které člověk kdy na světě zakusil.“ — A sv.
Tomáš Aquiuský,ten zbožnýa velkýučenecpíše: „Ta nejmenší muka v očistci
je větší, než ta největší v tomto životě.“

Neníliž pravda, bídy a soužení je ve světě mnoho; a kdybys všechny ty
trampoty, které po různu lidi sžírají, do jednoho srdce vtěsnal, — no, to by ne
mohlo snést žádné srdce, ani to nejsilnější, muselo by žalem a zármutkem umříti.
Všechny ale ty bídy a trápení vezdejší byly by' ještě tím nejmenším trápením v
očistci! — A nyní si pomyslí, do tohoto hrozného místa muk a soužení musí spra—
vedlivý Soudce posýlati své milované dítky, dušičky, a tam je uzavírá na týdně a
leta! — Jak mu asi ie kolem srdce, a jak mu musí býti na tom záleženo, aby se
našel prostředník mezi jeho přísností a těmi milými dušičkami v očistci! Když ty
ale jdeš a se mnoho modlíš za ně a takto jejich zástupčího (advokáta) děláš u soudu
Božího, a almužnou a obětí mše sv. a posty jejich dluhy splácíš, o! jakou radost
pocítí Božské Srdce Ježíšovo nad tebou a tvým slitovným srdcem, a jak bedlivě
tobě to všechno zapíše v knize budoucnosti, aby ti to jednou se sterými úroky od
platilo! —

Ale, milý brachu! ještě něco jiného trápí v očistci. Jestit jistá nemoc, a
nevím, zdali pozůstává na světě větší. Ona vězí v srdci lidském a nazývá se te
sknota. Pocítils—lipak již této nemoci? Před několika roky vedli v Innomostí
vojáka k popravišti, chtěli jej prostřelit. Mladík byl prý ze Štýrska a zanechal v
domě staré rodiče; nemůže se ale vlastně říci v domě, an rodina byla velmi chudá
a bydlela v nuzné chýži v horách. Co ale“ mladíka k vojákům odvedli, od té chvíle
neměl ani jedinkého veselého okamžení, vždycky a vždycky měl své myšlénky v ot
čině. A protože nemohl a nesměl navštíviti vlastenecké kraje a hory a lesy, tu
nemohl to déle sdržeti a uprchl (desertoval) po třikrát. Proto jej také vyvedli na
smrt. On byl úplně tichý & oddaný; nebo dlouho by to byl pro vnitřní žal bez
toho nesnesl. Když ale vojákům již mělo se veliti „palte“, přišla milost (pardon).
Mladík ten padl do mdlob, vykládali lidé. Odvedli jej opět do kasárny a dali mu
opět šavli; on ale snad plačtivě zvolal: „Ach, již zas tu zbraň!“ — Za několik dní
odeslali jej sice k jinému pluku; chudák to ale dlouho nesnesl, umřel brzo na te
skuotu. — Hle to jest tesknota! —

Ale tato touha Štýrčana po otčině, aneb ta touha dítka po rodičích, když
je třeba do škol pošlou do vzdálenějšího města, což jest to proti horoucí žádosti
duší v očistci po nebeské vlasti, po svém milém Otci v nebesích! — Bůh vložil
do srdce každého člověka nepřemožitelný pud po spasení, kterého však pouze v Bohu
dosíci lze. Dokud člověk na zemi žije, nachází sice poněkud pokoje a potravy na
pozemských statcích. Když ale jedenkrát umře, a všechna. rozkoš a. bohatství to
hoto světa za sebou má, a před sebou toliko svůj největší poklad a cíl, Boha, —
tu pracuje v jeho duši přirozený pud uezkráceuou mocí a nutí ji k Bohu vzhůru,
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a když ona žádné překážky nenálezá, tu letí ke spojení-se s Bohem rychlostí daleko
větší, než koule z děla nejlepšího. Ubohá duše v očistci cítí ale taktéž ten pud a
tu touhu po nebeské otčině a po otcovském Srdci Ježíšovu, a ona cítí to tím více,
an je v milosti Boží postavena a ví, že Bůh ji miluje a že někdy věčně u něho
bude směti býti. Ale ach! neviditelná ruka, spravedlnost Boží a její vlastní vinna
zdržuje ji, a proto hoří, jako nevýslovným ohněm. milostným toužením a tesknotou ;
a kdyby duše mohly umříti, tož by duše v očistci zhynuly žalem a touhou po Bohu.

Nyní si představ, s jakým soucitem Božský Spasitel do očistce se dívá, a
kterak taková bída jeho milovaných dítek jej dojímá. Jak hořkou bolest muselo
to působit otci a stařičké matce onoho Štýrčana, když se dozvěděli, kterak jej to
trápí, že nemůže domů; jak rádi byliby poslední svůj groš dali, aby jej vykoupili,
a kdyby byl směl domů se vrátit, o! jak vděčni byli by bývali za to po celý svůj
život. Tak je to i u našeho milého Vykupitele. Arcit bolestí cítit nemůže dobré
jeho Srdce vidouc duše v očistci se trápit, auto se nachází ve věčné již radosti, ale
to zajisté všechno cítí, co může cítiti srdce soucitné a plné touhy pomoci. Protože
ale sám pomoci nemůže, proto pobízí on otec — matku, církev sv. totiž na zemi,
aby svých dítek nezapomínala, aby dluhy odumřelých splácela, zajaté vykupovala.
A matka jemu dobře porozuměla; jestit to duch Božského Srdce, když církev kato
lická. donucuje, bychme v tomto měsíci za dušičky se modlili. Je to vidět, “jak jí
jsou na srdci; ani jeden celý den nepopřeje si té radosti, nad slávou svých již
šťastných dítek, Svatých v nebi se veselití, ale ještě na slavnost „všech Svatých“
odpoledne obláčí se ve smuteční šat a zpívá žalné zpěvy „z hlubokosti“ (De pro—

fundz's) a „Smiluj se nade mnou Bože“ (Miserere mei Deus) — a vodí své dítky
na světě ke hrobům, aby se tam na své bratry a sestry z tohoto světa vykročivší
upoměly, a za ně se modlily. A jestit to duch Božského Srdce, když katolický kněz
na dušičky kázaní drží a tak dojemně mluví, že bychme soucitem plakali a pak,
jak to v některých farnostech obyčejem je, po celý týden do kostela přicházeli a
zde se růženec modlili a krásné modlitby k tomu přidávali a při každém Zdrávas
říkali: Svatá, Maria, Matko Boží, pros za dušičky v očistci a za nás hříšné atd. —
Jestit to duch Božského Srdce, který církev sv. učí, aby žádného dne nevynechala
bez upomínky na duše v očistci. Ona to dělá jak dobrý ponoený. Když v noci,
kdežto všichni spí, vidí někde oheň, ihned bije na zvony a zvoní na poplach, aby
lidé se probudili a spěchali hasit. I církev sv. zvoní každodenně na poplach; či
neslyšíš, když večer po odzvonění „Anděl Páně“ nejmenším zvonkem na kostelu se
zvoní? Co to znamená? Není—liž pravda, to je pro dušičky, abychme se za ně
modlí-li. A nepřicházíli, jako bys slyšel s věže dušičku bědujíc volati: haste!
haste! hoří! hoří! prosím! prosím! amen! amen!?

A tak probouzí i „Škola“ a nedává pokoje a běhá od vesnice k-vesnici, od
města k městu po celé česko-moravské vlasti a volá o pomoc: Vy údové zbožných
bratrstev! Vy apoštolé modlitby! vzhůru! V ohni trápí se duše našeho otce a matky
a příbuzných! Přineste jim kapku ulehčení! — A v žaláři očistce strádají dítky
Božského Srdce, a ruka Boží spravedlnosti tíží je. Pojdte je vykoupit a přivést k
jejich nebeskému Ženichu. Obcházím jako kostelník se zvonečkem a prosím o rů
ženec, o mši sv., 0 almužnu, o dobrý skutek pro duše v očistci. Či je to vám
mnoho, aspoň jeden „otče náš“ neb „zdrávas“ zbožně se pomodlit? — O jak bo
hatým byl bych, kdyby každý čtenář aspoň jeden „zdrávas“ každodenně mně daro
val! Tím by se dalo již mnohé dítko Srdce Ježíšova vykoupit; a kdyby také ten
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neb onen „zdrávas“ nevypádal právě tak, jak má vypádat, ale. více se podobal ušu
měle, roztrhané bankovce, o! tu dáme jej do bankálu Božského Srdce, totiž spo
jíme jej s Jeho svatými zásluhami & pak vyjde s pravou, plnou cenou a s novým
rázem. A když pak, milý čtenáři! tvou pomocí taková duše je vysvobozena a, ve
dena svým andělem strážným a hnána touhou po své otčině, do nebe vlítne,a milý
Spasitel se svého trůnu jí přichází vstříc a ji ke svému otcovskému Srdci při
tiskne a se svou zasnoubenou, která od něho tak dlouho byla odloučena, konečně
svatbu slaviti může, myslíš, milý čtenáři! že on'na tebe bude moci zapomenout?
On, který za každý hlt vody slíbil odměnu dáti, on by ti neměl tu radost odměnit,
kterous mu způsobil? Vždyt ti i tvůj soused říká za ledajakou úslužnost: „Zaplat
Pán Bůh !“ — A na takové „zaplat Pán Bůh!“ můžeš i u Božského Spasitele jistojistě
počítat a to jest, milý brachu! velmi mnoho!

Abys ale tuto mou prosbu, o jeden „Zdrávas“ každodenně v tomto měsíci
za duše v očistci se pomodlit, tím jistěji neoslyšel, slibuji i já ti, ku konci měsíce
listopadu za všechny tvé příbuzné že budu mši sv. sloužiti a i na tebe pamatovati.
— Vyplníšli mou prosbu, zasadíš ze Srdce Ježíšova do svého srdce krásnou květinu
zimo stráz, ú trp nost ke tvým spolubratrům a spolusestrámna věčnosti; ano ještě
více, ty v sobě povzbudíš upřímnou touhu, jistě tam přijíti, kde chceš své spo
lublížné míti, do nebe, ty zasadíš do svého srdce neohrožený hvězdník, a ten
ti bude svítiti na tvé pozemské pouti a zabrání ti, abys ve své poslední hodiuce ve
smrti od pravé cesty nezbloudil.

Odpočinutí lehké. dejž Pane všem dušem v očistci, a světlo věčné at jim
svítí. Nechat odpočívají ve svatém pokoji!

Zimostráz.
K spánku již se kvitka odebrala,
Přes zimu by odpočala sobě,
Aby' procitnuvše v jarní době
K novému se květu přichystala.

Bylinka tu jedna pozůstala,
Ač jen zeleň jí jest ku ozdobě,
Zahradník ji zamiloval sobě,
Ana vzdor vší zimě vytrvala.

Člověče! ty kráčíš stále k hrobu,
Zimostráz však sílí tvoji mdlobu,
Zeleň jeho naději ti hlásá.

Ejhle! s nebo kyne tobě spása.
Neboť. navždy v hrobě nezůstaneš,
Přijde věčná vesna, a ty — vstaneš!

W

Amen.

Hvězdník.
Zahradník již símě z kvítek sbírá,
Především je přísně pořádá,
Dobré k příští vesně ukládá,
Nezdařená k zmaru uzavírá.

Hle! tu ještě oko kvítko zírá,
Jež tak novou vesnu upřádá,
Jeseň její krásou ovládá,
Proti zimě všemožně se vzpírá.

Hvězdník skví se v překrásném svém le
Duch tvůj rovně stále zakvítej, [sku.
By se's octnul v sadech na nebesku.

Símě výdatné vždy poskýtej,
Aby's přesazen byv v rajské sady
Vzkvétal bohulibě bez vší vady.
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Svatí.
(Podává P. J. Cz.)

|.
1. Následovali Krista., milosti Boží se stali svatýml.

Jako tak mnohý malíř do Italie cestuje, aby se v zemi, na mistrovské kusy
umění malířského přebohaté, ve svém umění ještě víc vzdělal a zdokonalil: tak
chodili svatí k Pánu Ježíši do školy, 'činíce následováním onoho, jenž nám v každé
cností nejkrásnějším byl a zůstane vzorem, těch nejzdatnějších pokroků.

(Fr. Černohouz.)

I když zlato uměle & mistrně zpracováno jest, neseznáš na něm umělost
umělce, pokud jest uzavřeno v jízbě. Na, slunci se teprv ukazuje krása díla. Tak
i šlechetné skutky — okrasa zbožných a ušlechtilých duší — poznají se teprv na
onom světě ve své kráse. (M- 0- Munch-) '

Svatí jsou jako břečtan aneb popenec po zdi se pnoucí. Jako zajisté on
nemá té moci, aby mohl sám sebou státi aneb jako strom vzhůru růsti, leč se zdi
neb stěny přichytí; takt svatí svou vlastní mocí k dosažení věčné spásy vyzdvi
hnouti se nemohli. (ŠtěpniceJ

2. Jsou naše chlouba, okrasu. cirkve.
Jako se chudý bratrem chlubí, jenž pro svou věrnost od krále vznešeným

důstojenstvím odměněn byl a tento zase chudému bratru pomáhá: tak se chlubí i
bojující církev svými svatými, kteří, v nebi jsou a těší se jich pomoci.

(M. c. Munch.)

Jako se obdivují trpaslíci velikánu, bázlivci udatnému vojínu: tak se obdi—
vujeme i my svatým pro jich cnosti. . (Mich Oka-)

Každý národ mluví s pýchou a odvolává se na své reky dobrodince: tak
i církev chlubí a raduje se z těch, co po štastném boji dosáhli radosti věčné.

(Mich. Okáč.)

Jak jednotvárné vypadalo by město bez věží! Onyt mu dodávají vzhledu
a velebnosti. Svatí jsou taktéž věže církve co města Božího. Onit' vztýčili svou
rekovnou cností kříž tak vysoko, že putující už zdaleka spatřuje znamení spasení.

' (Fr. Weninger.)

V zahradě nebeského ženicha nalezneš“ mnoho cnostných lidí; podobajít se
úrodným stromům; kdykoliv z jich dobrých skutků a mravů příklad si vezmeš, tr—
háš jejich ovoce. (SV-Bernard-)
. Ptáci nebeští'tepou se a pomáhají si křídloma, aby jeden druhého v létu
předčil; a tak hledí i svatý v lítu k nebesům dobrým příkladem předěiti. Nebot
ten mne křídlem svým udeřil, jenž mne svým příkladem ku větší dokonalosti po—

vzbudil a já opět svého bližního křídloma tepu, pakli můj život zbožný ho pohání,
aby mne následoval. (SV-Rehoř Vol.)

3. Každý se vyznamenal zvláštní cností, ač každého následo
vati nemůžeme.

Ne všecka kvítka v zahradě jsou stejně krásná, barevná, voňavá a veliká:
každá květina má však do sebe něco zvláštního, čímž se před ostatními vyzname
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nává. Tak jest to i při svatých v církvi Boží: nejsout sobě rovni, onit jsou sice
všickni sluhové a přátelé Boží, ale každý má do sebe něco zvláštního, čímž se od
jiných rozeznává. Tak někteří svatí vyznamenali se poslušností, jiní pokorou, jiní
milosrdenstvím, jiní vírou a důvěrou, jiní čistotou a nevinností, jiní kajicností.

(Jan Bilý.)
Povídá se, že virtuosové v hudbě mají vždy o něco výše naladěný nástroj

svůj, než ostatní hudcové: a tak i mezi svatými jsou ticí výtečníci svatosti, kterých
nemůžeme uásledovati, ale kteří mají naši vlažnost v dobrém zahanbiti.

- (Jan Bílý)
4. Světák jich velkost nepozná.

Když se jednou o velikosti slunce, měsíce a jiných hvězd mluvilo, pravil
jeden ze společnosti, že to nijakž pochopiti nemůže, aby to, co se malé ohnivé kouli
anebo lesknavému kruhu podobá, mnoho tisíc mil mělo v objemu. Aby mu tuto
věc vysvětlil, upamatoval ho Alkun na báň kostelní, která,. patříme—li na ni ze ze
mě, sotva tak veliká jest jako klobouk, ačkoliv několik loket v objemu má. Právě
tak, pokračoval dále, zdá se i oheň, který si často pastýři na poli,.aneb lodníci na
vysokém břehu mořském dělávají, zdaleka velmi malý, čím blíže ale přicházíš, tím
více jeho velkost poznáš. Tak se to má i s tělesy nebeskými. A pravím-li vám
příteli, že, jak tomu hvězdáři nasvědčují, tyto mnoho milionů mil od nás vzdáleny
jsou, budete se ovšem této vzdálenosti diviti; avšak v tom mi přisvědčíte, že hvě—
zdy, byt i velikého byly objemu, malými se zdají. Cos podobného nalezámei v ži
votě náboženském. Tělesa náboženská mohou nám býti obrazem svatých v nebesích.
Jako vy pochybujete o velikosti oněch: tak pochybuje i člověk smyslný o těchto.
Věci pozemské, jež se před očima kmitají, zdají se nám býti velkými anašeho na
máhání hodny. Věci nebeské, které mnohem větší a vzácnější jsou a kteréž Bož—
ským zalíbením a dobrotou alespoň poněkud pociťujeme, ty se nám zdají nepatrny.
Proto si jich také málo vážíme, aniž o to pečujeme, abychom si jich vydobyli; my
slímet velmi smyslně. Kdo ale vírou a bohumilou zbožností blížeji k nebi se vy
šinou, těm přichází země jako míč, a lidé, co ve své zpupnosti ahodnosti něco ve—
likého vyvésti se domnívají, přicházejí jim jako mravenci, a plazící se červíčkové.
Onit v skutku poznávají, že jen věci nebeské jsou v skutku veliké, velebné, vzácné.
vždyt v nebi přebývá náš Pán, jemuž veškerá čest a sláva přísluší. Bažme tedy i
my po věcech nebeských! (Chr- Saiver—)

5. Povzbuzují nás ]: následováni a“ku chvále Boží.
Jako skvělé slunce na obloze blankytně se jeví nejen pro ozdobu denní, ale

také aby svou mocí osvěcovalo zemi a ji činilo plodnou: tak _i cnost věrných sluhů
a služebnic Páně na obloze říše duševně jasně še stkví, aby světlem svým ojasnila
oči těch, kteří ve stínu smrti sedí i aby příkladem svým k následování je povzbu
zovalá, k vykonávání Bohu milých skutků je spůsobilé činíc, (Fr- Doucha-)

Jako jest Kristus naše jediné a pravé slunce, osvěcujíci tmavé cesty po
zemského putování našeho: rovně tak zase svatí jsou co hvězdy nám třpýtící, by
chom podle nich cestu svou spravovali, a tak jakož oni cíle svého šťastně dojíti
mohli, .— (Jan Val. Jirsík.)

Bůh nerozžal v nebi tolik zářících plamenů, aby nás osvítil a kroky naše
zde na zemi řídil, jakož to byl právě zde na této zemi učinil, aby nás k sobě vedl
a z této země k nebi povznesl. K těmto plamenům sluší beze vší pochybnosti zvláště



—329—

a přede vším čítati svaté. Nebot není mezi nimi zajisté ani jednoho, jehožto život
by nebyl živým. zářícím a jasně plajícím světlem, jež nám ukazuje cestu, kterou
bychom kráčeti měli, a na ní nám ustavičně svítí, abychom nezabloudili, právě tak
jako ona ohnivá, věž Aleksandrinska, která. svým světlem v černé noci veslařům
byla jÍSÍiým & bezpečným ukazovatelem cesty. (Karel Orel.)

Jako vojaci, spatří-li, že jich druhové už zdě ztekli a vítězoslavný prapor
tam umístili, k následování se povzbuzují: tak máme i my, vidouce, kterak mnozí
nebeského Jeruzalema už dosáhli a království, kteréž násilí trpí, už mají, k nasle
sledovaní se povzbuzovati. (Jan šmíi)

Jako s věží zvony zní, aby věřící k bohoslužbě svolaly: tak zavzníva ze sva—
tých co věží města Božího upomínkou na jejich život — zvon příkladu a svolává,
křesťany, aby Boha chválili, velebili a jemu se klaněli. Mnohé slovo, kteréž vyřkli
sami, zavznívá. spolu a zvěstuje mocně pobožnost srdce. (Fr—Wenham-)

Jako vznešená, hvězdami poseta obloha srdce k Bohu unáší a jeho velikost
zjevně hlásá.: tak rozšiřují i příkladové dávno iich zesnulých svatých. povždy
chválu Bou (Čas. Philothea.)

II.

1. Jioh vzývání jest rozumné, vědiř oni o nás.

Tak jako my lidé moudrou máme příčinu, i nehodnému, za kterého se jiní
moudří lidé přimlouvají, dobrodiní prokazovati; tak zajisté i moudrost a láska Boží
v přímluvě svatých příčinu nachazí, blahodatnějším se k nám prokazati.

(V. Zahradník)

Bohatý kupec ve městě Dalmatském, Dubravníku, měl syna Želmíra, kterýž,
nadělav dobrému otci mnoho mrzutostí a posléze spachav skutek nad jiné ohavný;
dal se do služby lodnické “na moři. Avšak právě na moři dostihla nezdarného syna
pokuta davno již zasloužená. Mořští loupežníci přepadli lod, zmocnili se jí a ne
zdarný Želmír octnul se mezi zajatými. Loupežníci zavezli i kořisti i jatých do Al—
giru, kdežto nešťastník prodán za otroka k hrdému dostal se panu.

A tu v těžkém hoří svém počal ubohý otrok přicházeti k sobě. „Ach! jak
snadno (tak mu připadlo na mysl), jak snadno mohl by mne otec můj vykoupiti z
tohoto otroctví! — Než ja toho nejsem hoden; jat se stal nešlechetným ničemníkem
před obličejem jeho. Kterak bych tedy s_mělse před ním okazati nyní s prosbou?
A byt bych se ukázal, sebe více jej prosil; vždyt pak nejsem hoden, aby se slito
val nade mnou! — Ale bratr můj Božidar, otcův miláček, ta dobra duše; ano,
ten kdyby se za mne přimluvil, kdyby za mne peprosil otce, oč, že by neprosil
nadarmo! I vím, co učiním; já mu napíši list, a on mne jistotně vyslyší!“

A Želmír napsal list, jakož si byl umínil a poštěstilo se mu, vypraviti
psaní toto do Evropy, a list plný srdečné lítosti a hluboké skroušenosti, osvěčujíc
zaroveň předsevzetí a sliby kajícího neštastníka dostal se sice do Dubrovníka, avšak
Bohudara nebylo již na živě. — Otec rozpečetiv list, svědčící milovanému synu, jal
se čísti a pročítaje ho čím dále tím více se divil.

„Odkud se (tak hovořil sám sebou) při zpupném tom ničemovi vzalo tolik
šetrnosti a pokory? Druhdy býval jen sama vzdorovitost, hrdohlava vzdorovitost;
ted ale netrouva si již ani s prosbou ke mně, ale" uchyluje se s ní.“ A tu, že si
vzpomenul na milovaného nebožtíka, zalily se mu oči slzami. Po malé chvílce jal
se ctihodný kmet s pohnutým srdcem čísti dále, a vece sam k sobě: „Podivná to



_330_

věc, Božídarovi nemohl druhdy ani na jmeno přijíti, neříkal mu jinak než peciválek,
zaječí kotník, kuřátko atd., jak srdečně jej odprošujel“ Dobrosrdečný otec pročetl
psaní Želmírovo, čte ho po druhé, po třetí, srdce v něm bilo čilejším citem, až
pak celý pohnutý pospíšil odpočítat peníze na výkup nešťastného syna svého. „Ach
jak by mu to bylo dvojnásobně milo, kdyby měl Božídara na živě. Kterak by
jej to bylo potěšilo, kdyby byl mohl bratra svého vysvobodit z otroctví!“

l kdo medle směl by za zlé pokládati synovi pobloudilému počínání jeho
v zajetí? A není-li přirozeno, že list onen poslaný bratrovi, ovšem více pohnul
srdcem otcovým, než kdyby mu byl přímo svědčil? — A modlitba, kterouž o pří
mluvu vzýváme svaté, co jest jiného než list bratra v zajetí k bratrovi v domě
otcovském? Není tu podstatného rozdílu, leč že Božidar v Dubravníku byl nebož
tíkem, a svatí v nebesích neumírají, a tudíž mohou též milostí Boží zvěděti a vědí
o tom, což se děje na zemi. (Blahověst-)

Představuji si nebe a patření na Boha jako dlouhý nepřehledný pokoj, sál.
V něm jest velmi veliké zrcadlo zavěšené a mimo toho i mnoho jiných větších,
menších zrcadel. Kdo do velkého zrcadla hledí, vidí netoliko zrcadlo a sebe samého
nýbrž vidí i všecka malá zrcadla, která v pokoji jsou a všecko, co se v každém zračí;
pokud jeho oko dosahuje. (SV-Terezie—)

2. Přimlouvaji se za. nás.
Jak často jsme pro své hříchy nehodni před Boha předstoupiti! Tu se mu—

síme k svatým utéci, by za nás orodovali. Musíme činiti, co sprostí lidé činívají,
když od nějakého knížete tohoto světa něčeho dosáhnouti chtějí. Utekou se k přá
telům tohožo knížete. Tak i my utíkáme se k svatým, by co praví služebníci a
milostníci Boží za nás se přimlouvali, abychom od Boha milosti dosáhli a před ním
se ukázati mohli. Jako ale kníže sám a nikoliv jeho služebníci a prostředníci
milost oněm lidem udělil, tak jest i Bůh a nikoliv svatí původce milosti, které
jsme dosáhli. (Bressanvid0)

Chudobný jest pro dluhy do vězení uvržen. Jen jeden bohatý jest muž,
který tento dluh zapraviti může. Mnozí přátelé uvězněného prosí toho pána o tu
mi10st, kteréž oni udělí, dluhy zapraví, aby uvězněný byl osvobozen. Pán “ho vy
svobodil, ačkoliv ostatní prosili, aby za chudého zaplatil. Tak mohou i svatí za nás
prositi, nemohou ale zaplatiti. Ježíš Kristus sám jest, který“ za nás zaplatil a svou
drahocennou krví naše duše vykoupil. (Ludvik Mahler-)

Jako zde na zemi hodné dítě rodiče prosí, aby jeho bratru odpustili a za
sloužený trest mu prominuli, tak nepřestanou zemřelí nábožní lidé ani po smrti.
svých bratří, kterých opustili, milovati a za ně u Boha jako zde na zemi prositi.

- ' (Repertorium.)

Naše prosby, spojeny s přímluvou svatých, pakli jich vzýváme, docházejí
tím spíše vyslyšení. Jestit to ozvěna, jakéž v akustických staveních nalezáme.

, (Fr- Weninger.)

Byla neděle. Dlouho před tím pršelo. Dnes však usmívalo se jasné slunko
na blankytném nebi, rozšiřujíc paprsky svéi do hlubin a vyzývajíc veškeré tvor
stvo k radosti a veselosti. Jaký div tedy, že i Pražané, pracovavše po celý týden,
davem se hrnuli z města ven„ aby se v přírodě pokochali a pookřáli. Zvláště pak
svatovácslavskou branou hemžilo se obyvatelstvo o překot do zahrad. Aj, tu při—
stoupí stařeček, velmi nuzně ošacen, tak že bylo snadno bídu jeho poznati, což i
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bledý, zažloutlý, vráskami posetý obličej patrně prozrazoval. Vyndav si housle,
uchopí se třesoucíma rukama smyčce a jme se hráti, postaviv klobouk před sebe,
aby nějakého dárku obdržel. Než jaké to tóny vyluzovall? Ovšem takové, že ne—
jeden okolo jdoucí uši si zacpával, aby neladného kvikání neslyšel. Málo dárků,
velmi málo dostával, nač huslař smutným okem pohlížel. Než _tamo přichází muž
mladistvý. Bezděky se usmál, uslyšev starce hráti. I přistoupil k dědouškovi a
žádá ho o housle, aby prý si stařeček odpočinul. Ten pak mysle, že si pán z něho
žerty tropí, zdráhal se; avšak zpozorovav klidný upřímný obličej a nezkalené oko
jeho, podal mu housle. A nyní jste měli naslouchati zvukům čarovným, jež on vy
luzoval. Unášelt se na perutěch obraznosti do výše nebeské a tak všech okolojdou
cích dojal, že každý uzřev hráti tak vzácného pána, mistra v tom umění, milerád
do kapsy sáhl a almužnu starečkovi obětoval. Netrvalo to dlouho a. klobouk dě—
douškův byl naplněn. Tu cizinec odevzdav tmoucímu housle, zmizel v davu, kamž
ho díky a modlitba starcova sprovázely.

Onen starec jsme my v tomto slzavém údolí. Imy prosíme po celý život 0 al
mužnu, o almužnu to života a blaženosti nebeské. Než slabí a křehci jsme a podléháme
žádostem těla a jen malou, malinkou nadějí se kojití můžeme, vykonavše málo
skutků Bohu milých, jež nám brány nebeské otvírají. Však i nad námi smilová
vají se mistři života křesťanského, kterým již Bůh udělil koruny vítězství po pře
stálém boji proti tělu, světu a dáblu, i nám spěchají ku pomoci svatí a světice
Boží svou přímluvou. Blaze tomu, kdo se ochotně a důvěrně přímluvě a prosbě sva
tých odevzdává. Tent si zajisté, pakli sám lenovati nebude, naplní míru dobrých
skutkův ku spáse a blaženosti věčné. (Jan ČernohouZJ

Myslíč, učený to muž říkával: „K čemu nám třeba přímluvy svatých, ani
Boha samého o vše, čeho potřebujeme, prositi můžeme ? Nač potřebujeme bludice,
ježto samého slunce požívati můžeme? Svatí dostávají všeho světla od Boha; sami
jsou taktéž obmezení tvorové jako my lidé, jsou jen bludice.

Jednou se Myslíč vydal 'se svým přítelem Obratem na dalekou cestu. Už
byla noc, když se domů vraceli. Šli dlouhým, hustým lesem, přece ale Svítil měsíc,
že mohli dále jíti, Myslíč chválil měsíc, jenž kolkolem světlo své rozléval. Tu pra
vil jeho přítel: „H]e! milý Mysliči, právě teď chválil jsi světlo měsíční a přece má
měsíc za své světlo slunci co děkovati. Jak utěšené ale jest jeho světlo pro nás
cestující ! Nemají nám tedy i svatí na tmavé cestě do naší vlasti nebeské nejvýš
míli a ctihodni býti? Neměli bychom světlo milostí, kteréhož jim Bůh v takové
míře udělil, chváliti a tomu se velmi těšíti? Na měsíci nás obradostňuje vlastně
světlo slunečné; nemá nás tedy ve svatých slunce věčného duševního slunce
úžasem naplniti? (Repertoriun)

3. Zuluhuji naši ůoty, ctíme je jen.
Jak bys se zajisté vynasnažil, abys nalezl pomocníka, jenž by tě před nesmr

telného krále uvedl a před ním za tebe řečnil! Pomocníci všeho pokolení, jenž za
nás Bohu prosby podávají, nemají ctění býti? Slušnot, ctíti jel

' (Sv. Jan-Dumas).
Klekajíce, nekoříme se svatým: tak jako služebník se neklaní pánu, když

ho na kolenou o něco prosí. (Repertorium)
Jako všecky hvězdy svou jasnost tratí, když slunce vyjde; tak všecka sva

tost přátel Božích mizí, když k ní velebnost Boží přírovnáme; atudy všecko ctění,
klanění a zvelebování musí na Boha první a poslední půtah míti. (Fr- Sláma-)
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4. Bůh chce, abychom je ctili.
Jako král Farao nejen sám Josefa ctil, ale skrze vyvolávače poručil, by

všickni poddaní Josefu čest prokazovali: tak ctí i Bůh sám své věrné a chce, aby
i jiní je ctili. (Jan šm'ido

Když svázaná manželka přemoženého krále perského Daria k Aleksandr-u
přišla, poklonila se nejprv Hefaistru, příteli Aleksandra, držíc ho za krále. Když
omyl svůj spozorovala, ulekla se velmi, očekávajíc hněv mocného vítěze. Než král
láskavě pravil: „Nechybilas, nebot i tento jest Alexandr-“! Podobně praví i Bůh k
nám, že v jeho svatých věrných přátelích jeho samého ctíme. (Jan Šmíd.)

5. Jimi ctíme Boha..

Kdo uvěří, že studená stěna sluneční paprsek vyvozuje? Vždyt jej oknem
přijímá. Spatřuji-li na svatých věci, jež chvály a podivu hodné jsou, a skoumámli
tyto při světle pravdy, nalezám, že tu někdo jiný chvály a podivu hodným býti se
ukazuje, a sice Bůh a tohoto velebím ve svatých jeho. (SV-Bel"mrd-)

My chválíme Boha v jeho svatých a svaté v Bohu, tak jako Boha v bliž
ním a bližního v Bohu milujeme. Jak málo ale Bohu povinované lásce na ujmu
to je, že své bližné co dítky Boží pro Boha milujeme: nápodobně tak málo ujímá
se ctí Boží něco tím, že svaté co přátely Boží pro Boha ctíme; nýbrž naopak tato
bývá uctěním svatých právě tak zvětšována, jako láska k Bohu v té míře roste, v
jaké bližního milujeme. Komuž pak napadne říci, že čest nějakému knížeti povi
novaná se zmenšuje, když mimo něj jeho matka, dítky, přátelé a věrní služebníci
se ctí? Zdaliž se tím jeho čest spíše nezvětšuje, jelikož oni jen pro něho se ctí,
jakož zase potupa, těmito činěná, přechází na knížete samého? (Sv. Jeroným-)

Jakož tím, když se dožadujem přímluvy dvořanů u císaře, dvořany nikoli
nectíme co císaře, než jen toliko co přátely a domácí císaře; i podobně nijakž a
nikoli neztenčujeme cti, Bohu náležité, když ctíce svaté o jejich přímluvné slovo u
Boha se ucházíme. (Mim- BekanuSJ

Jako slunce na nebeské bání ani světla ani krásy tím netratí, že okolo sebe
má mnoho světel a stkvoucích hvězd: rovně tak-i sláva Syna Božího se tím nikoli
nezatemňuje, že svaté co krásné hvězdy přitáhl k sobě, zúčastniv je slávy své.

(Jan. Val. Jirsik.)_

Jako otec neb vychovatel se raduje, když jeho synové neb vychovanci od
každého ctěni a milování jsou: tak to i Boha velmi těší, pakli jeho miláčkům čest
prokazujeme. (Repertorium.)

Chválím-li dílo některého mistra: na kohož medle padá čest? To dílo z
toho čest nemá, ale mistr jeho. Tak když ctím svaté, všecka čest padá na Boha
a nejen na svaté; nebot Bůh to byl, jenž svatým milosti udělil a slavně je pro
vedl skrz mnohonásobná protivenství; že víry neztratili a v cnosti neklesli.

(Fr. Sláma.)
Byla krásná květnová noc. Měsíc byl právě v úplnku. On se třpýtil mezi

hvězdami co vůdce. Kolkolem rozšiřoval své jemné světlo. Tamo osvěcoval čaro—
krásné návrší, poseté jehličím a doubím, které pokojně šumělo. Zde bublá potůček
přes kameny, které se mu v cestu staví, vyobrazuje volše ano i měsíc v hladině
své. Ze zdáli vystupuje báň kostelní, ozářená světlem měsíčním. V celé přírodě
jest ticho tajemné. Tamto v háji slyšeti i slavíka klokotati. Tu se ozvaly kroky
dvou mužů. kteří se z města domů vraci-ii. B_vlit to Krátký a Podaný, sousedé A
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Když vršku dosáhli, odkud daleká vyhlídka se jim otevřela, oba “stanuli a unešeni
citem zírali dlouho kolkolem i na měsíc a kochali se v kráse a velcbnosti přírody.

Konečně ujav se Krátký slova pravil: „O jak krásný, jak vnadný jest mě
síc! On oživuje malebným svým leskem celou přírodu. Usmívavě pohlíží na nás a
naplňuje nás city přerozkošnými. Všeho toho bychom postrádali, kdyby nesvítil.“

„Máš pravdu!“ odvětil Podaný, „než víš-li pak, že chvále měsíc, chválil
jsi i slunce? Neboť měsíc dostává světla od slunce. — Než aj, co mi připadá na
mysl? Hle, tak i my křesťané katoličtí, vzýváme-li svaté a světice Bozí, ctíme,
chválíme a velebíme tím i Všemohoucího, který několik paprsků své svatosti vy
voleným udělil. A jako měsíc sám od sebe žádného světla nemá, nýbrž jen kte—
rého od slunce dostává: tak i_vyvolení Boží sami o sobě ničeho nemohou. Vše,
čím nám prospívají, dosahují od Boha.“ (Jan ČernohOMJ

1. Pozorujme jich, čtime jich život.
Život svatých nám má býti jako veliké, křištalové zrcadlo, před něž se často

stavěti sluší, abychom se v něm dobře poznali a pak dle potřeby apohody upravili.
(Fr. Černohouz.)

Když zpytatel rostlinstva vzácnou bylinu nalezne, květem neobyčejným oz
dobenou, neuspokojí se jediným na ni pohledem, prohlíží ji celou, každému lístku,
každému lupínku věnuje-bedlivost a tak teprv pozná vzácnost její důkladně. Také
my musíme celý život světcei v jednolivých pádech rozjímati. (JOB-Ehrenbereeró

Jako malíř, když chce obraz nějaký dle jiného vymalovati, často oěí svých
na vzor obrací, aby všecky tahy dobřenastínil: tak má i ten, kdo cuostně chce
žíti, na život svatých hleděti &je v cnostech následovati. (Repertoriun)

Je-li milo a příjemno, obličeje nejproslulejších duchovních velikánů,. jimiž
civilisovaný svět právem se honosí. prohlížet, zpytovat a mezi sebou srovnávat: tož
ovšem mnohem příjemnější a zajímavější býti musí, čítati životy světců a světic
Božích, těch velduchů v světě katolickém a porovnávati' mezi sebou jich charaktery
či povahy, ty rysy a tahy v tváři jejich duše. (Fr- Čcmohoum)

2. Následujme je.
Jako syn královský, připomínaje si rekovné činy svých předků, k podobným

činům se podněcuje: tak se má i křestan, připomínaje si zbožné činy sv. apoštolů
a Kristových vyznávačů, těchto růží a lilií v zahradě Boží, ve víře upevniti a k
podobným činům povzbudití. (SV-Basilius—)

Jako jednotlivá skupení hvězd nebeských zvláštní světlo vydávají, všecky
pak dohromady nebe velebným a podivuhodným leskem naplňují: tak i svatí stejně
svítí svatosti, dosáhli jí ale rozličnými cnostmi, jimiž se vyznamenali a svítí nám
na cestě cnosti co mnoho hvězd. (A- Kotteo)

Kdo líného koně k běhu přivésti chce, musí ho zapřáhnoati k rychlému
koni: a chceš-li na cestě cnosti pokračovati, svaž svou duši s vznešenými vzory
t. j. pozoruj život svatých a přičiň se, bys jich příkladu následoval. — Padne—li
někdo do studně, podaš mu provaz; ent se ho uchopí, ováže jím tělo a ty ho bu—
deš moci vytáhnout. Takový nebeský provaz jsou příkladové svatých.

(A. Kottc.)
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Nechtějmež svatých tak nasledovati, jako slunečnice nasleduje své hvězdy
— slunce; ona totiž za ním jde okem, ne ale nohou. (Paolo Sesum-)

Dva žoldnéřové jdouce spolu na vojnu přísahali si, že všecko, co kdo vy
získa, bud co bud, poctivě mezi sebou rozdělí. Když byli k táboru dorazili a po
několika dnech bitva vzešla, zmalomyslněl jeden z nich a dělaje se nemocným, zů
stal doma ležet na slámě; a tak to učinil pokaždé, kdykoli nastal boj. Druhý však
počínal si naproti tomu srdnatě, bojoval hrdinně, i vedlo se mu dobře, tak že po
ukončené válce do 300 zl. odnášel.

I brali se oba ti žoldnéřové domů zase pospolu. Onen, co pořád churavěl,
čekal, kdy asi soudruh jeho s ním o peníze se rozdělí; ten však dělal, jakoby o čems
takovém ani nebyli kdy mluvili. Když pak se konečně na jednom poli od sebe
rozejíti a každý svou vlastní cestu nastoupíti chtěli ——v pravo jeden, druhý v levo
— řekl churavec: „Pamatuješ-lí se, brachu, na úmluvu mezi námi učiněnou? Maš
se dřív se mnou rozdělit.“

Odvece druhý: „Pravda, bratře! Získal jsem na vojně věci dvě: hezkou
část peněz. jež mi teď dobře prospěje, a čtvero čestných ran, jež mne notně bolely
——dvě'v tváři a dvě tuhle na prsou —; a my si dali slovo, že se o všecko roz
dělíme. Rozdělím se tedy s tebou nejprv o rány, pak o peníze!“ A vytasiv z po
chvy meč zvolal: „Sem pojd!“ — To vida soudruh řekl: „Milý brachu, takli to
míníš, tož si jen nech sam i peníze i rány své! Máš pravdu — ja nechci ničeho.“

Tak se poděje i nám. Kdo nechce trpěti, co trpělimučeníci a světci Boží,
nemůž také vejíti v jich radost.

Napřed snaha, potom mzda,
nejprv boj, pak koruna. (K- J. Guptů-)

Themistokles už co jinoch velkým šlechetným činům tak se těšil a tak je
chtěl nasledovati, že nad udatností, kterouž Miltiades, znamenitý vojevůdce řecký,
v bitvě marathonské proslul, zcela užasl a ustrnul. Celé noce nespal a těm, co se
ho tazali, proč jest tak rozčilen, odpovídal: „Vyznamenání, kterého se Miltiadu pro
jeho udatnost dostalo, nedá. mi spati" A v skutku Themistokles se stal zname
nitým vojevůdcem; vydobyl nad Peršany velkých vítězství, osvobodil vlast od pod
danství ukrutného nepřítele, byl ode všech athenských občanů ctěn a vážen a došel
nejvyšších důstojenství. „

0 by i nám myšlenka na cnost, kterouž se tolik svatých mužů a paní už
za prvních dob vyznamenali, nedala pokoje, až bychom jich krásnému příkladu po
dobní byli a jako oni do věčné blaženosti se dostali! (Repertorium-l

Sv. Vácslav, kníže Český, měl za největší radost, když mohl nejsv. Svatost
oltářní navštiviti. Nejen ve dne klečel před tabernakulem, aby se Bohu kořil, ale
i v noci často za. největší zimy vstal a navštěvoval kostely, kde nejsv. Svatost se
nalezala, aby še za sebe a svůj národ modlil. Jenom jediný. věrný sluha 'ho do
provázel, na jehožto mlčenlivost se mohl spolehnouti. -- Jednou šel také se svým
služebníkem o půl noci do kostela. Bylat velmi studena noc, vše bylo sněhem po
kryto. Vácslav kráčel mužně, sluha ale následoval jej celý se třesa. Mělt sice tc—
plou obuv, ale zimou pronikavou zkřehly mu tak nohy, že nemohl ani jimi vlád
ncuti. I. stěžoval si svému panu, že dále pro zimu nemůže. Tu mu svatý poradil,
aby následoval jeho šlepěje a ejhle, příjemnou teplotu pocítil sluha ve svých nohou
a následoval vesele svého láskou hořícího svatého pana.
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Blaze nám, pakli i my srdnatě vstupujeme v šlepěje svatých! Napotom
nabydeme při úsilném namáhání, abychom se mravně zdokonalili, nové síly, s po
sud netušenou srdnatostí prospívati budem v dobrém atakto dojdeme konečně svého
cíle _ Boha“ (Repertorium.)

Po smrti sv. Benedikta spatřili dva z jeho učedníků ve snu rovnou cestu,
kteráž mnohými kahancemi osvětlená byla a od jeho cely až k nebi vedla. Na
blízku stál vážný muž, tázaje se jich, co by to bylo za cestu? Oni mu odpověděli,
že nevědí. .Načež muž: „To jest cesta, po kteréž se Benedikt do nebe dostall“
Tímto snem chtěl Bůh těmto zarmouceným učedníkům sv. muže zjeviti: Následujte
svého učitele v tiché skromnosti a cnosti a přijdete za ním také jednou do nebe.

(Sv. Řehoř Vel.)
Znám pak umu, všech um jest hlavou,
umám jiným dává cenu pravou,
od Boží má původ od podstaty.
Palác staví sobě na nebi

podlé trůnu Boží veleby;
a ta uma — jesti život svatý. (Fr. Sušil.)

IV. Svatých obcování.
1. Jest možné a skutečně.

Jako se to i v životě obecném přihází, že druh za druha dluhy platí. anebo
zajetí či jinakou pokutu zaň na se béře, taktěto i v oboru ducha. I poklad církve,
jelikož skutky dostičinné Krista i svatých jeho v sobě chová, státi může za jiné.

(Repertorium.)

Otec jedenrozeslal všecky syny své do světa. Za nedlouhý čas se jedni
domů navrátili, druzí však nějaký čas ještě ve světě putujíce zůstali. Nuže, svo
jíli nejsou a nezůstávají, by i jedni z nich byli již doma, ostatní posud ještě v ci
zině? Tím, že se jedni domů již navrátili a druzí ještě ve světě putují, neroztrhl
se svazek bratrské jejich lásky, nobrž bratřími jsou a zůstávají. — I nás lidi poslal
Bůh do světa. Někteří se již k Němu navrátili, my ostatní zde ještě putujeme.
Tím však neruší se svazek obcování toho, kterýž nás vespolek bratrský víže. Nebot
ta láska, kterouž nás milovali za života svého na zemi, víže je a spojuje s námi
dosavad na věčnosti. A rovně tak i naše láska, je—lí pravá, u hrobu bratří našich
se nekončí nobrž i přes hroby jejich sahá a proniká až do věčnosti.

(Jan V. Jirsík.)
2. Zakládá. se na.Kristu.

Jakož měl Job tři dcery překrásné, vespolek se milující, kterýmž dal dě—
dictví tak, jako bratřím jejich, podobně zplodil také Kristus spůsobem duchovním
trojí církev; jednu vítěznou, kteráž v nebesích sídlí; druhou bojující, která na zemi
putuje; třetí trpící, která pod zemí (v očistci) dlí. (Bernardu-)

Ze sousedovy zahrady přiletělrdo zahrady Lupáčovy roj včel a usadil se na
malý stromek. Lupáč pravil : „Nadarmo tito hosté k nám nepřiletěli a pakli o té
věci přemýšlíme, můžeme si dobré naučení vzíti. Toto velké množství, jakž známo,
řídí král, nikoliv ale mocí nýbrž láskou. A tyto včeličky milují svého krále tak
horoucně, že s ním vyletí, jeho následují a ho neopouštějí. Lítá-li on, lítají s ním,
usadí-li se kdes, usadí se i ony; uletuje-li, spěchají za ním a uškodí-li si nějakou



-—336—

nehodou na křídlech a Spadne-li k zemi, spadnou naň a přikryjí ho, což jsem na
své vlastní oči viděl. — Tak jest i shromáždění svatých. Jich jedinou hlavou jest
Pán Ježíš, na kterém jich srdce lne a duše spočívá. Rádi a ochotně ho následují,
kam je vede. Všech heslo jest: Mého Ježíše neopustím. Všickni jsou jeho duchem
oživeni, jeho láskou řízeni. Společnost s Kristem a mezi sebou mají. Přičiňme se
i my všemožně, abychom se do takového shromáždění dostali. (Ch. Saiver-)

3. Jen údové berou podilu.
Berou-li jen občané podílu na dobrodiních státuaúdové rodiny na statcích

rodiny ; nedivme se, že také jen děti církve sv. berou podílu na duševních dobrodiníeh.
(Deharbe.)

Od církve odloučení do obcování svatých nepatří, nebot kdo není údem
města, obce, ten také nemůže v statcích, výhodách a požitcích města neb obce žád

ného podílu bráti , rovněž tak jako úd od těla odtržený žádné síly a štávy přijí—
mati nemůže (Kat. Handb. v. L. M.)

4. Všiokni údové musi působiti.
Všickni údové mají života a potravy zapotřebí; aby obého dosáhli,.musí

každý úd i o sebe i 0 ostatní údy se starat a pečovat. A zdali pak v obcování
svatých nalezáme co jiného? (Repertoriumd

Dejme tomu, žeby se do nohy vrazil trn, ihned se celé tělo sklání, aby
noze pomohlo; oči obracejí zřetel svůj k místu raněnému, ústa se táží, jak by se
bolesti odpomoci dalo, uši bedlivě naslouchají, ruce sahají po údu bolavém, obklá—
dají jej mastí a obvazují. Trpí-li co úd jeden, trpí spolu s ním—všickni údové.
(1. Kor. 12, 26.) Co se na hmotném těle děje, stává se také na duchovním těle ježto
jest církev Boží, společnost všech svatých v nebi, na zemi a očistci, jížto všickni
co údové jednoho těla vespol spojeni jsou, každý hledí, druhému ku pomoci přispěti,
každý úd proto také k druhému se utíká. (Kat. Handb- % L- M—

5. Prospívá..
.Jako mladí Slavíčková při starých se zpívati učí; tak i my v obcování se

svatýnli Božími lépe se modliti a Boha chváliti naučíme. (SIV-František Sal-)
Všemohoucí Bůh působí v srdcích lidských tak, jako v rozličných zemích.

On by byl mohl každé krajině dáti všecky plodiny; kdyby ale každá krajina něčeho
nepostrádala, neměla by s jinou žádného spojení. Proto dává jedné hojnost vína,
jiné hojnost oleje, jiné opět hojnost dobytka, jiné obilí. Ana jedna krajina druhé
dává, čeho tato nemá, spojují se a sdělují dary Boží. Co v tomto ohledu krajiny
země jsou, to jsou duše svatých; nebot sdělujíce sobě vespolek, co každá obdržela,
vyrovná i hojnost jedněch i nedostatek druhých, aby Bohu libý celek tvořily a jednou
láskou spojeny byly. (SV-Řehoř Vel)MVWW

Jiný prostředek k zachování poklidu srdce.
2. Pokora.

Pxťipomcuuli laífamémn Etcuúři. *Břebpoftábám, ze iii iefftč ncgapomuěí nasse
promítlo při čitáuí „Skoly“, ze totiž B rojmabou máme čiíti, zwolua o uifolim jen
zběžuě, jaře neminu) přebíišíme, obbobicc e tím co sc nám nelíbí .. .tat kdhbhchom i
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„Šlolu“ xchtťli čifti, neměli býďjom ze čteni pražábnéýo ušitlu (to bý býlo ffioba těd) pe
něz na ni). Ba ani ze zwědawostř nemáme čiíti, co nám čas to nome čiílo noměýo

přineíe . . .. jebině proto máme čifti, abýďjom fe abolonalili, abýcbom m gnoíted) iřeftan
ských roftli, abpcýom Bohu měrněji floužili. <Beoto máme tt) člónlt) me „©Eole“ přijimati

tai pofoeně, zkroUssenča býcbtimř, jalobý ob nebefféljo Učitele íamtýo podjájelý, a nilolim
ob toljo neb onoljo Šebo plnomocnilů známých neb negnúmýcl). Ne nabatmo ftoji piáno:
„Seben jeít Učitel máš — RriftuGJ' (Mat. 23, 10). — Bakli pramiblo toto mihi) máme

miti na zřeteli, toš obgmláíftně' to těcýto článcích o poilibn ítbce.

D pofoře fm. jíme již tolii čtli a ílýffeli a rogjimali, že již jotma co noroéljo
bnbe, co býcýom jefftč nemčběli; jíme ale již oprambn — polorni? thni nás tim ne;
ubělá, ale umáženi a — cmiřeni je na tom. £) pofoře fe přijemně čítá, ale — těšce se
to mýlonámá pro přirozenou nám pýchu frbce a íamoláítu a ctižáboft. Into nás
fnab aš bo fmrti trápiti bubon, palli jim jebnou pro mšbý nebáme vala -— a to má
bneo býti, a maji to tale býti, cbcemesli jinoť tal šábonciýo pollibu, totiž poloje írbce
boíáljnonti. $olorý je k tomu nemýbnutelnč potřeba, pončmabž pofora obnimú mfjeliiý
pobpal nárušimoftem naffim (jenž nám jebině půíobi nepoloj), jmenomitě mýíoiémn o fobč

bomneni, lteréš abý i jiní to nás měli, nemirnč šúbáme a tim fe gnepoiojujeme.

Pro braýý tebý pollib írbee muíime poloru milomati a ftůj co ítůj fi zaopaz
třiti. *Boloro jcft bmoji: pořora ducha (rozUmU), a potom jrbce. iBrioni to tom záleží
abýebom přeb Bohem fon neýobnoft, neboftatečnoft, negaílonšenoft, ano ímé úplně nic
poznali, nanali a mýgnnli, t. i. abýcýom rozum fmůj přefměbčili, že sami objebe jfutečně
nic nebomebeme,fami ob íebe nic nemáme, íami ob íebe ničim ani nejfme, ale mfjeďo
skrze Boha a w BobU nejmýčfjim, a paili co bobréýo fonáme neb na fobě máme, to
wssecko že jen ob žbolja pochúzť a Seinu tebý jebině ze wsseho čest a dmóla přináleši,
obmólu libífou še negaíluljujeme.

Na tom wssak neni boíti: to wsse je- poíub jen potora toaumu; nám je jebná o
“poloru frbce; neb ta tcprro flouti může cnofti, a proto i Rriftuo Wu poforu frbce
ob náe žábá io ílomirb: „Ilčte je obe mně, nebo já jíem — polotný frbcem."

Pokora paf frbce gáleži io tom, býebom tutoúplnou ob Boha obmiíloft, a bea
nebo _ničemnoftfnáífcli, tiffe přemgali a pofojně je tomu pobrobili, poněmabž to Bůh tal
aařibil; wsseckaponišeni ob Boba, ob libi neb i ob mlaítniýo těla neb bucba přetrpčli,
w fašbinfon bobu šimota, ať je jeho blbnčjffi, íebe ftaroftnřjííi, íebe fmutnčjffi --—fempraa
mili a lašbemu ntrpeni 6 ticýon mýílí fe pobrobili. W tom náleži pobítata poforý frbce:
tiííe, bez reptáni jiné úplne' nic fnúffeti . . . . EIBýšffl ftupeň poforý, na němžto fmati nez
bejfti ftáli je: to mffe s taboíti fnáíjeti,.fbýš fe bibo libífé nieotý ufaauje, — třetí fin:
peň: po tom toužiti, mýýlebámati talomá ponišománi a ob 23olja si wyžúdati, bý buffe
úplně býla gničena, mýprágněna mfjeýo cteni a pomffimúni, jaiobý ji flutečně ani na swťtě
nebýlo: tu paf tafomá buffe ďjmálu libjfou nejen že neýlebú, nemiluje, necbce, ale nenú'
mihi ji a boji je“ ji, a m'ljbýbá je ji.

to put jefti pointa bolonaló, potom buííi boionalýd), jenž mihi, že mffeďo
naffe fftěíti, wssecka nasse jláma jen w ndflebománi Krista Ježťsse zálcži, jenš celi) šimot
mebl wxúplne poloře a gmařeni febe íaméýo; fe cti toljoto jeýo žimobýti to úplně ponižea

nol'ti negnaji bufíe týto měrné šóbně jiné toubý, má to pobobné poniženoíti a w úplném
maření íebe fainýd; Semu fe ítáti pobobnými.

Pokora talomá zdú se býti opomrjená a fmutnú, ale pro oko měřicí plna nej,
maneffenějffi eený, a cnoft, na nláto o' ubimenim blebi i fami anbělé nebeffti.
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ného potoie wždh pojímá, a co bt) bo rotě mohlo jnepofoiomati? .(Ebmúlla ímčta 'fe
bo netfne, nebo mi, že mu tat málo přináleži, info ptáčeti, že má fráíné peřr; bona ho,
na a móčitn) bo nejarngí, naopař mi \'i přeje bx) je mu ítalo, jaro ěpaíiteli ímčta

Do írbee poform') nebá se zarašiti ani pomíum on libí, tolifoa toho oblehl! if
rmoutí uab tím, ze je tím břefíf a Bňb urageu bijmá a ze proti pral-obě a ímamtbllloífl

blizuť jeho íe probřeífnie; o bobrě jmeno nechá jen Boha ie ftarati, ba nemnjlí ani, ge
bt) jaře gaíloušil. Čtěíti bo nenogbmibuie, neíftčiti negarmuenje: nebobu ináííí s trpěli.
tvofií, fíxčítí ujímá me ífromnoíti, mčba je ho je zccla ueboben. Chyby jiuých nepozoruje,
nemo caiu na ně mníliti, on je bennč oj mlaftnimi chybami swými gondífi, bt; ie br.?
obložit; a maji li iinxjrt) pozorowati, činí to 6 outrpnoítf a je arIením beze míjí hpřoíti,
\vlaítní paf d)t;bt) ínáffi beze wssi netrpělimofti neb mrgulofti, nebo mnie ímou ílaboít,

bimí je že neupabl m tťžssi břicbl). Pťednost, jížto je jinám boftámá, negformonti polor
ne'bo ani boít málo, zdú je mu, je ftoií ieíftč příliš mpíofo, dokuď jeíftě zbýwú miíta pob

ním; jeli na poflebnl mlítb poftamen, pomašnje to za xxuilost,dje je mu ioůbcc bomoluie
me,;i fbolublijné'přičtenu býti ano manebámd jám to poílebni miíto, i kdyby mu
whšssť patřilo; galíbeni to tam má, kdhš je mu ni,;fé, a nepatrné úloh) bámaji, ač bt)

febopeu bn! wyšssťch úřabů méítž, ráb gadgájí o nlafómi, chudými a opowrženými a whu
bajtů je „druh a nábbern a přísně bobúčů :: wclkých toho ímčta.

Do írbce poform') netouží po bůílojenítmíeb, aby iinům neítál m »cel'tč,fteřl toho

ždbajť a (iai jemu fe upřímně abú) spťsfe jich zaslUbuji; ano neiemf ani ímé wlohhx, je;

jlubt) ntb. abl) nemgbubil zúwist iinúd).
“Batti ale přebce wzdor pomlčomání mffebo bobrěbo 3 prachu poniženosti býwú

whwýssert a k úkolu čeítne'mu uftanowen, nebá je ani jámiítl jimjd), ani utrbáním na cti
ani boít málo gnepofojomatiýnejen, je glomolnoítí tčxchlorozbnťwún nebýwú, uaopaf, 'po:
form) těm Iibem i ga ptam bu bd, že ítutečnč inf ftáti je nemělo, ořiítonpi tebl) geela
k jejich ítrnnč n aarúbnje je, ítaneďi íe fonečně přebee ble !ěchto řeči a zťowolných gámns

ílů. Zkrátka a íebnímjtomem: ob írbce putovni) čím wíce fe ponišuje, tím méně je anef
pořoiuiea nalégá mihi) bofonah') potoj írbce m nepobmtatném ftřebu
fme'bo mlaftnibo — nic!.

Sv. Stanislav Kostka.
(13. listopadu.)

Sv. Stanislav pochází ze starošlechtické senatorské rodiny polské, a již při
narození jeho osvědčil zazrak jeho svatost._ Z jeho útlého mládí vypravují životo
piscové jeho zvláště o tom, jak velice miloval nevinnost a čistotu srdce. Před kaž
dým hříchem, zvlášt jestli se příčil čistotě andělské, pocítil vždy takovou ošklivost
a hrůzu, že bez sebe k zemi klesal, když některý host u stolu otce jeho, nebo i
jindy se odvážil před ním vysloviti slovo méně slušné; proto nuceni byli zbožní ro
dičové jeho cizich hostů na to upozorniti a jich prositi, aby před jejich milým sy
nem Stanislavem v řečech svých byli pozorní a opatrní.

Když svaté dítě povyrostlo a let dosáhlo, kdy mělo navštěvovati školy ve—
řejné; poslali ho rodičové jeho se starším bratrem Pavlem do Vídně do ústavu šlech

tického, kterýž řídili otcové'z tovaryšstva Ježíšova, aby tam byl vychován a.vědecky
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vzdělán. V ústavu tomto byl sv. Stanislav všem svým spolucholr'ávllťll'-hnvzorným
chováním jak příkladem, tak i předmětem jejich-vážnosti.

Brzy však byl ústav v nepříznivých časových okolnostech zrušen, a Stani—
slav nucen byl ubytovati se v domě jistého lutherána, nebot bratr Pavel, jsa zcela
opačného smýšlení a v lehkovážuosti své oddán roztržitostem a zábavám světským,
schválně zvolil byt ten- v naději, že se mu to zde snadněji než jinde podaří, odvrá
titi mladšího svého bratra od výkonů pobožnosti a života právě křesťanského a ho
svésti k vlastnímu živobytí lehkomyslnému.

Přičinil se zajisté všemožně, zprvu lichocením a přemlouváním, a když to
u pevného bratra nic nespomáhalo, hanou, nadávkami a ůšklebky všelikými, ba i
násilím tělesným, aby jenom Stanislava k tomu přiměl, by od nynějška místo ko
stela a školy navštěvoval s ním veřejné zábavy a vyražení. Vše bylo marné: Sta—
nislav, který ho přece miloval vroucně a všemožnými důkazy lásky bratrské obsy
pával, kterýž při všech věcech dovolených byl tak podajným a poslušným, zůstal v

.tomto jediném neoblomným, & at řekl Pavel'co chtěl, vždy dostal za odpověď: „Ne
jsem stvořen pro marné a pom'íjející, ale pro věčné a nebeské“

Jediná zajisté jeho touha bylo nebe, a největším vyražením a radostí jeho
bylo ustavičné důvěrné obcování s Bohem a Marií v modlitbě. Dva roky úplné
trval již tento domácí boj s bratrem a Stanislav spojoval s denním, často krutým
týráním bratrovým ještě časté posty, mrskání a tělesné zapírání. Déle však již to
nemohlo snášeti jeho útlé tělo nevinné i upadl v těžkou nemoc. Smrti blízek měl
to jediné přání, o jehož vyplnění prosil bratra co neivroucněji, aby mu zavolal
kněze, jenž by ho zaopatřil svátostmi umírajících a poskytl mu útěchu sv. nábo—
ženství. Avšak v kacířském domě tom nebylo člověka, jenž by měl citu k dopřání
sluchu ve veliké žádosti mladíka umírajícího.

Velikou vzdáleností odloučen od milovaných rodičů svých, byl sice opuštěn
od lidí všech, nikoliv ale od Boha a jeho Božské matky Marie. 0 tem měly mla
dého trpítele ujistiti události nadpřirozené, jež se nyní staly.

Satan, vrah lidí od počátku, třikráte zajisté se odvážil jinocha se smrtí
již zápasícího zastrašiti a stísniti, skočiv na něho v podobě hrozného psa. Ten však
pokaždé zahnal ho znamením sv. kříže. Brzy na to ukázali se andělové se sv. Bar
borou, kterou sv.'mládenec vždy, zvlášt ale nyní v hodině smrti své, ctil, a podali mu
Svátost nejsvětější. Konečně zjevila se mu Královna nebes, nejblahoslavenější Panna
Maria sama s Božským Dítětem. '

Potěšila a rozradovala ho slovy _laskavými a milostivě dovolila mu obe
jmouti milého Ježíška. Radosti vytržen, jako druhdy Petr na hoře Tábor, 0 to je
dině prosil Stanislav nebeskou matku svou, aby hned spojen býti směl na vždy s
Ježíšem v nebesích. Maria však mu vysvětlila, že tuto velikou milost si musí dříve
zasloužiti, a sice zvláště úplným poslušenstvím vůle Syna Božského, jenž chee, aby
vstoupil do tovaryšstva, které jeho jmeno má.

Po útěše této nebeské uzdravil se Stanislav najednou ku podivu lékaři ho
ošetřujícímu a všem domácím. Když vzdal díky Bohu za podivné zachránění svého
života, bylo jedinou jeho ustavičnou a zvláštní starostí, kterakby vyplnil vůli nejbla—
hoslavcnější Panny, co se týče vstoupení jeho do tovaryšstva Ježíšova. Bohulibému
úmyslu však postavily se naproti nepřemožitelné překážky, jež překonati mohly to
liko nezvratná důvěra v Boha a statečnost světce.- Nebot nejen ve Vídni ale i ve
všech řeholny'ch domech—tovaryšstva Ježíšova v celém Německu, kamkoliv s prosbou

22"
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o přijmutí Stanislav se obrátil, dostal od představených za odpověd, že ho nemohou
přijmouti bez výslovného povolení otcova. '

Tohoto ale nesměl pod žádnou výmínkou očekávati. Často a dlouho radíval
se Stanislav o věci tě v modlitbě s Bohem i se svým správcem duchovním, a když
neviděl žádné možnosti a žádného východu; rozhodl se za poutníka přestrojen sa
mojediný .konati dalekou cestu do Říma, aby samého jenerála, řádu 0 přijmutí na
kolenou poprosil; snad že mu tento dovolí, co učiniti zdráhal se _provincial Něme
cka. Brzy byl hotov s přípravami na cestu obtížnou a namáhavou a bez průtahu ji
nastoupil, pevně odhodlán, neodložiti dříve hůl pocestní, dokud nebude vyplněna
prosba jeho.

Na této cestě jeho projevil mu Bůh ne jednou, ale opět a opět zřejmými a
zvláštními důkazy své lásky zalíbení své. Hned na počátku na příklad, když bratr
Pavel, přednímž Stanislav úmysl svůj tajiti musel, dověděl se, že bratr tajně od
cestoval, ihned za ním pospíchal, aby ho přivedl nazpět 'do Vídně. Brzy dohonil
Stanislava, nebo kdežto tento šel pěšky a chůzi takové byl nezvyklý, jel Pavel za
ním ve voze taženém od bujných koňů. Tak byl mu blízek již, že Stanislav nevi
děl možnosti uniknouti. V úzkosti srdce svého prosil Boha o zachránění. Tu na
jednou zastavějí se koně, a jakoby bleskem byly ohromeny, nemohou nikterak při
vedení býti z místa.

Konečně obrátil se Pavel po dlouhém, marném namáhání dostati se ku
předu, zpět do Vídně. Podobně zkusil i jindy Stanislav milosti nebeské, byv na
této cestě své od andělů posilněn manou nebeskou, Svátosti oltářní, dříve touhou po
této Svátosti nejsvětější div nezahynuv. Po nesmírných utrpeních a obtížích dostal
se konečně k cíli své cesty, do Říma, kde Bůh horlivost a věrnost jeho u plnění
vůle Boží tím odměnil, že ho sv. František Borgia, tehdejší jeneral řádu Jesuitského
bez váhání přijal. Poznal zajisté v cizím jinochu muže svatého. Za jeho noviciatu
zaskvěly se všechny jeho cnosti ještě jasnějším leskem.

Přede vším byla jeho láska k Bohu tak horoucí, že skoro ustavičně byl v
Bohu vytržen, a z nevinného obličeje jeho, oživeného touto nadpřirozenou září lásky,
tytéž paprskové vycházeli. Ustavičně padaly po jeho tvářích jemné slzy, a. oheň
jenž ze srdce vycházeje rozpalóval tělo ostatní, musil i výzimě studenými obkladky
býti mírněn, aby ho docela neztrávil.

Rovněž vroucí byla jeho pobožnost a láska k Marii, již i v obyčejné roz
mluvě s takovou vroucností nazíval svojí matkou, že slyšící ho v srdcích svých po
hnutí byli k lásce a důvěře k blahoslavené Panně a myslili, že to anděl s nimi
rozmlouval o Marii. Zvláště velice toužil sv. Stanislav po onom okamžení, kde s
Marií na věky bude v nebi spojen. Velmi často modlil se, zvlástě když se blížil
veliký svátek nanebevzetí Panny Marie, aby mu bylo dopřáno na tento veliký den
spatřiti tváří v tvář nebes Královnu v její slávě.

' V tomto mínění napsal ve své svaté prostotě na Pannu Marii psaní, v němž
slovy nejdojemnějšími prosil za, vyplnění své vroucí tužby. Toto psaní položil si u
sv. přijímání, jehož se 10. srpna 1568 ještě zcela zdráv, si'rčastnil, na prsa. Ještě
večer toho dne přišlo mu špatně, a když k rozkazu svých představených odebrati
se musel na lůžko, poznamenal toto dříve znamením sv. kříže se slovy, že z něho
již více nepovstane. Tato choroba jeho trvala až do 14. srpna, kteréhož dne ráno
ještě lékaři na ní nic povážlivého neshledali. Však odpoledne změnila se neočeká
vaně v nemoc povážlivou.
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Nemocný ustavičně prosil svých představených, aby mu podali svátostí umí
rajících, jež přijal leže u veliké pokoře na zemi. Trval na ustavičných, vroucných
modlitbách, mezi nimiž zjevila se mu máti nebeská, až'do 15. srpna. Toho dne 0
3. hodině ranní skonal v Pánu, ztráven více láskou Boží než zimnicí, stár 18 let,
bohatší tedy na cnosti .a zásluhy než na dny.

Hned po smrti své byl od Boha zvláště v Polsku, vlasti své, oslaven mno—
hýmí zázraky, tak že papež Klement X. viděl se pohnuta, prohlásiti ho za patrona
této země, a papež Benedikt XIII. vřadil ho v počet svatých. Od doby té ctí ne
jenom Polsko, ale i, a to zvláště mládež studující, všechny země katolické sv. Sta—
nislava se zvláštní úctou, a dosahuje vždy na jeho přímluvu ve všech nebezpečích,
potřebách- a záležitostech od Boha podivuhodné pomoci, ochrany a spásy.

Modlitba,
Svatý Stanislava, mučedníku lásky, kterýž jsi touhou serafinskou dychtil po

duchovním božském pokrmu, a takovým plamenem lásky roznícen byl's. Ž'i-.: ',božné
rozmluvy tvé těž srdce tvých bratří roznítily; vypros nám horliVost lásky COŽSké,
abychom s celým srdcem k Bohu obrácení, jen to ichtěli, mluvili a konali, co se
Bohu líbí a nás k němu vede. a abychom jednou jako ty, ztráveni plameny lásky,
zemřeli s povzdechem: O Ježíši, lásko má! Amen.

nva/mev

Vira a útěcha pravověřicich, spolu výstraha
v nynějším věku.

(Pokračování.)

. _n.
1. Jednota víry se udržuje nástupcem sv. Petra čili nejvyšším

ředitelem v církvi — papežem.
Jen jeden jest Kristus a ten není rozdělen, jen jedna jest pravda a ta není

rozdělena. Spasitel náš jednu _toliko víru s nebe na zem přinesl, jednu toliko víru
lidem zvěstoval, o jedné toliko víře a církvi mluvil; an'o jest jen jedna víra pravá.
Jako dva lidé. jcnž za příčinou téže věci jsou sobě na odpor, nemohou obadva pra“
vdu míti, rovněž tak i dvě, tři neb čtyry víry sobě odporující nemohou zároveň
všecky pravými býti. Bůh jest duch pravdy, on tedy vždy & všudy toliko pravdu
může milovati a pravdu mluviti a- protož nemůže chtíti, aby jedni tak, jiní jinak
učili a věřili. Jednota víry —- neboli sjednocenost v podstatných zásadách a člán
cích víry — jest také základem pokoje a jedinou vazbou, která lidi a občany ouže
spojuje. Nemohou-li se lidé sjednotiti v tom, co jest nejvýš důležité a co každému

srdci lidskému nejsvětějším býti má, tedy jest veta po svatém pokoji. Nesvornost
stele vždy a všude záhubu, avšak plodí strast největší ve věcech víry. Co prospěje
pokoj vnější, jsou-li srdce ve víře rozdvojena?

Za tou příčinou usiloval Kristus Pán na to, aby jednota u víře panovala
vždy amezi všemi národy země. To lze poznati ze slov usv. Mat. 12, 30. -— u sv.
Jana 10. 16 a 17, 18 až 22. — Efesk. 4, 3 až 6. — I. Korint. 1, 10. 12 až 27.
Vzhledem toho ustanovil v církvi své nejprvnějšího ředitele co skálu a základ jed
noty řka: „Ty jsi Petr, skála, a na'té skále vzdělám církev svou.“ (Mat. 16, 18). ,
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„Nebo jednota v církvi by se rozpadla, kdyby _se jí nejvyšší slávy, středu nedostá
valo.“ Tak praví sv. Jan Zlatoustý. (Epist. 55). Každá společnost i každá obec ne
máli se v- brzku rozpadnouti, musí míti pevného a jistého spojení v jednotu, musí
míti střed jednoty, střed viditelný a bezpečný.

Vůbec jest každému povědomo, že katolická víra má střed a základ jed
noty své v Římě a že do tohoto města — (kde sv. Petr přednostní mocí vyzna
menaný 25 let učil, kde usmrcen byl-a kde po sobě zanechal nástupce Lína, po
něm Kleta atd. Otom svědčí Ireneus, pak Jarolím otec církevní & dějepisci Eu—
seb a Pavel Orsius -i jiní. Jedině apoštolu sv. Petrovi proměnil Kristus Pán jmeno
a dal mu moc pásti ovce a beránky. Sv. Petr byl nejprvnější mezi apoštoly a dle
skutků apoštolských hned po na nebe vstoupení Páně postavil se u prostřed učen
níků & nařídil volení nového apoštola (1, 16—22), na slavnost svatodušní učinil
židům první kázaní (2, 14), založil první křestanskou společnost (2, 14), učinil první
zázrak (3, 6—8) — první se zodpovídal lidu a vrchnosti (3, 12—4, 8), první z a
poštolů křtil pohany a uvedl je do církve (10), přecházel a prohlížel města a místa,
kdež věřící žili (9 32) a spravoval sněm apoštolský a mluvil na něm (15), — že
se ubírali mnozí otcové církevní a to proto, aby tam slyšeli konečné rozsouzení v
náboženských věcech od nástupuíků sv. Petra.

Ještě za živobytí sv. Jana evandělisty správu vedl sv. Klémeut, totiž třetí
následovník sv. Petra na stolici v Římě a toho času povstaly rozepře v Korintu; i
mohli se Korintští obrátiti na sv. Jana do Efesu a ten by, byl jím blíže a mohlo
se to kratším způsobem ukončiti; avšak oni se obrátili do Říma ku sv. Klémentu,
uznávajíce ho ža pravého uástupníka sv. Petra a za nejvyšší hlavu církve. ——O(l
samých učenníků, kteří apoštoly Kristovy za učitele měli, dává se nám písemná o
tom vědomost, že oni v důležitých potřebách církevních rozsouzení vždy od řím—
ského biskupa, jakožto pravého následovníka Petrova žádávali.

Do Říma z Asie konal cestu sv. Polykarp, učenuík sv. Jana evandělisty,
strun rozporné otázky, kdy velikonoční svátky světiti se mají. Tam se odebrali
svatí otcové: Cyprián, Athanáš, Jan Zlatoustý &jiní. Tam se odebral z Francká
země svatý Jarolím v záležitostech církevních. Tam se ubírali slovanští apoštolové,
sv. Cyril a Method. Tito dva bratří v Soluuu zrození, přišli 1. P. 863 na Moravu
do Velehradu a odtud šířili víru Kristovu v národě slovanském, ještě pohanském.
Napotom “konali cestu do Říma k papeži Adriánu II. — k nástupníku sv. Petra, k
nejvyššímu viditelnému správci cívkve Kristovy — ihájili se tam proti žalobám ne
přátel svých.

Dokázavše, že nic bludného, nic křivého nezavádějí, osvědčili veřejně před
celým světem jednotu a společnost s církví římsko—katolickou; načež Method stvrzen
byl v Římě co biskup moravský. A stvrzení katolických biskupů děje se vždy a
posud v Římě.

Dobře pravil sv. otec Cyprián ]. P. 250 toto: „Římská církev (sídlo Pe
trovo) jest kořen a matka katolické církve, ona jest největší a nejstarší církev.“ —
A opět: „Jeden jest Bůh a jeden Kristus a jedna stolice slovem Páně na Petru
založená“. (Epist. ad Cornetium.) Svatý. Athanas nazývá církev římskou, to jest
sídlo biskupa římského, matkou a vrchní hlavou všech církví. (Epist. ad Marcum
papam.) A Tertulian spisovatel církevní, (1. P: 216 +) nazývá papeže knížetem
všech kněží a biskupů. (Liber- de pudicitia.) Církevní sněm Nicenský 1. P. 325 dr
žaný vyjádřil se takto: „Biskup, jenž sídlí v. Římě, jest hlava a kníže všech patri
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archů; nebot jest první jako Petr, jemuž jakožto náměstkovi Kristovu dána jest
moc nad celou církví.“ (Canon '39.) .Podobně vyznali sněmové: „Konstantinopolský
1. P. 381. — Efeský 1. P. 431. — Kalcedonský I. P. 451. — o kterýchžto čtyrech
obecních sněmech jeden svatý otec praví, že mají tu samou váhu a platnost, co
čtyry svatá evandělia a o kterýchžto samo helvetské koníessí svědčí, že čisté a
pravé učení Boží předkládají.

Dějepis světle nám dokazuje, že veškeré pravověřící křestanstvo vždy jen
římského biskupa za pravého nástupníka držívalo. Významně praví sv. otec “Am
brož; „Tam jest církev, kde jest Petr.“ (In psalmum 40, N. 30.) V našich časech
jeden učený muž hrabě de Maistre píše takto: „Papež jest potřebný a jediný základ
křestanství. Každá církev, ana není katolická, jest protestantská, to jest: protestuje
proti samostatně vládnoucí jednotě. Všecky církve, které papeže nepřijímají, musejí
vzíti rozdvojení a žádná církev ?. nich není s to, vyznání své, které v čase odtržení

právě měla, zachovati v celosti a v neporušenosti *)
Římsko- katolická církev má tedy základ a střed jednoty v Římě. Tamt sv.

Petr život svůj dokonal a tam po sobě zanechal nástupce své, kteří jdou v nepře
tržené posloupnosti až na nynějšího papeže, neboli otce křestanstva. I jako v sta
rém zákoně byl jeden nejvyšší všech knězů, podobně v novém zákoně jest jeden
nejvyšší všech biskupů a knězů. '

Uvažuj čtenáři i to, že mnozí protivníči církve katolické potřebnost nejvyšší
hlavy v církvi uznali a veřejně úsudek svůj o tom pronesli. Na př. Kapito, horlivý
přívržence reformace, píše takto: „Uznávám velikou křivdu, jakou jsme učinili církvi
tím, že jsme vážnost papeže zavrhli; tot bylo přenáhlené a nerozvážené. Ted jest
lid zcela rozvázaný a zavrhuje všecku autoritu.“ '

Sám Melanchton, pomocník Luterův byl pro velikou nesvornost mezi refor—
matory nucen, vyznati v listu svém k Františku I., králi francouskému, toto: „Pie
de vším uznáváme, že církevní vláda jest věcí prospěšnou, že musejí býti biskupové,
by pastýřové byli zpravování a že nade všemi biskupy musí býti papež.“

Pán ze Sekenbergu, známý co právník velmi učený, povídá: „V křesťanství
musí býti pořádek; ono musí míti k zachování tohopořádku náčelníka. Nikdo není
k tomu způsobilejší, nežli místodržitel Kristův, který dle nepřetržené posloupnosti
sv. Petra představuje.“**) ——I Luter', an jednou papeže tupil, podruhé chválil, píše
takto***): „Vyznáváme, že jest v papežství pravý křest, pravá svátost oltářní, pravá
moc klíčů k odpuštění hříchů, pravý úřad kazatelský a pravý katechismus. Já pra
vím, že pod papežem pravé křestanství jest, ba pravý výbor křesťanství a mnoho
velikých nábožných svatých“ atd.

Dále uvažuj čtenáři také to, o čem nám dějepis zřejmé dává svědectví. To
tiž od svatého Petra až na nynější dobu vzalo již mnoho říší a království za své.
A všecky ty říše a království zhynuté neměly ani tolik nepřátel, ani tak málo svět-'
ské moci a síly, jako papežové po 'všecky časy mívali; a hle, kdežto mocné říše a
veliké království zašly, trůn papežský stojí podnes. Již mnohokráte stalo se za ta

*) du papa tom 2. pag. 202. NB. Všecky povstalé sekty (církvíčky) jen potud chovaji do sebe
křesťanského živlu, pokud se o sloup pravdy —-_o církev katolickou opirati mohou; zvrt
nul-liby se kdy sloup tento, padnou sekty & čirá noc pohanství opět by opanovala svět.

") O všem tom viz Krautheimer II. Bnd. S. 49, Anm.
"*) Svazek 4. spisů Luterových st. 330. Ze byli někdy dva papežové? Ani jeden ani druhý

' nebyl- pravým, protože nebyli řádným způsobem zvoleni od sboru- církevního.
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dlouhá léta, že plesali nepřálelé církve svaté, za to majíce, že již nadešel čas, kdy
konečně zahyne papežství nenáviděné. Ale divným řízením Božím stalo se pokaždé,
že zahanbeni jsou nepřátelé papežovi a že tento vybaven byl z rukou jejich. Stolice
svatého Petra posud nebyla zvrácena, ač bojovali proti ní suroví a divocí národové
(n. p. Hunové, Longobardi, Saraceni), vojska pohanská i křesťanská, odštěpenci a
kacíři. Zdaž nemáme z toho utvrzovati se v té víře, že nejvyšší hlava církve jest
opravdu zřízení Boží?

Kdyby z lidí bylo, stokráte již by v tom čase zrušeno bylo, že ale z Boha
jest, nemůže ho přemoci ani sehytralost, ani síla lidská. '— Děkujme z toho Pánu
Bohu, že silným ramenem svým chrání církev katolickou a její nejvyšší viditelnou
hlavu, která k zachování jednoty u víře nejvýš jest potřebná.

Slušno zde připomenouti i toto: „Od sv. Petra až na nynější dobu máme
258 papežů. Známe je dle jmena a mezi nimi bylo několik v mravném životě zá—
vadných; ale zdaliž pro těch několik jest ta postoupní důstojnost náměstka Petrova
v církvi naší k potupení a' zavržení? Hle v rodině Adamově byl jeden zlý a to
bratrovrah; snadli již proto celá rodina Adamova byla k potupení a zavržení? Též
v rodině Noemově nalezáme nezbedného Cháma, v rodině Jakubové zlomyslné a zá
vistivé bratry a v duchovní rodině Kristově, to jest ve sboru jeho apoštolů, byl
jeden zrádce a samovrah. Zdaliž proto již celý úřad apoštolský jest k potupení a
zavržení? Nikoliv! vždyt v každém stavu a v každé společnosti nalezneme někdy
koukol, ale takové bude sám Bůh soudit. Křestan rozšafný a moudrý neřídí se pří
klady osob chybujících a jestliže dojista ví, že někteří hodnostářové církevní vedli
život pohoršlivý — (ale ani stý díl není toho pravda, co odpůrcové naši rozhlašují,
nebot oni vědouce, že ztratili lid k pastýřům svým úctu a důvěru, ztratí také brzo
víru, — řídí se proto zásadou Luterovou: „Haňte co nejvíce, přece na nich něco
uvázne“) — tu v takovém pádě platí mu na nejvýš slovo Páně: „Všecko, coby ko
liv vám řekli, čiňte, ale podle skutkův jejich nečiňte.“ — Také mu na paměti tane
vždycky, co pravil Kristus Pán ohledně učitelů církve: „Kdo vás slyší, mne slyší,
kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá. “ (Luk. 10, 16).

Pročež, milý křestane! setrvej věrně v jednotě všeobecné církve římskoka
tolické a tak zaehovej jednotu víry! Byt tebe svět pro tuto příčinu tupil, pokládej
to úzké spojení své s nástupníkem sv. Petra v Římě i se všemi katolíky na světě
za největší štěstí a dokonce se nedej másti těmi, kteří tobě pro věrnou oddanost,
jakou k církvi a pro úctu jakou k její viditelné hlavě chováš, nerozumně spílají u
př. ultramontán, papežník, přemrštěnec. Považ, že přítulnost a úctu k náměstku sv.
Petra ——!( papeži osvědčili křesťané povždy, hned v první době nejkrutějšího pro
následování, chráníce jej pokud jen mohli, slovem i skutkem, svým jměním a živo
tem. A sv. František Saleský chtěje nesmírnou úctu svou k papeži vysloviti říká.
val: „Papež a církev jest jedno.“ — Považ pak co sv. otec Cyprián (1. P. 250)
praví: „Kdo církvi se protiví, kdo stolici Petrovu, na kteréž církev založena jest,
opouští, můželi věřiti, že v církvi jest? A zdaliž u Krista býti domnívati se může,
který se od společnosti duchovenstva a lidu jeho odděluje?“*) Nůže zachovejme
jednotu víry a setrvejme vždy věrně při církvi katolické a při nejvyšším řediteli
této církve Boží ; nebot

*) Lib. de unitate. NB. Hus v XV. století zavrhl potřebu nejvyššího viditelného ředitele v
církvi, zavrhl tradici a. autoritu církve u vykládání písma a hájil vykládání pisma (slovo

-Boži svobodné)'dle volného ekoumání rozumového. (Kolik rozumu tolik výkladů.) '
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2. Církev katolická jest opatrovnice víry Kristovy, — učitelka ná
—rodů a pěstitelka pravě osvěty ——osvěty křesťanské.

Kristus Pán pravil k Petrovi: „Já jsem prosil za tebe, aby nevyhynula
víra tvá, a ty někdy, obratě se, potvrzuj bratří svých.“ Luk. 22, 31. Nástupcové
svatého Petra v Římě neopomenuli nikdy toho činiti. Onit potvržovali ve víře
bratří svých. A nynější nástupce Pius IX. napomíná také věřících, aby pevně stáli
n víře, ano on je opět _a opět upozorňuje na .úklady nepřátelské. A jakově jsou
tyto úklady? Svolávaje biskupy ku sněmu všeobecnému vyjadřuje se v listině své
od 29. června 1868 následovně: „Známo jest všem & patrno, jaká strašná bouře
církví ted otřásá a jak mnohé a veliké nehody občanskou společnost navštěvují.
Nebot od nejvzteklejších nepřátel Boha i lidí vede se boj proti církvi katolické a
jejímu spasitelnému učení, proti ctihodné moci a nejvyšší mocnosti tohoto apoštol
ského sídla, utlačuje se, pohrdá se vším svatým, církevní statky odjímají se, bisku
pové a nejváženější službě Boží zasvěcení mužové a osoby, jež katolickým svým
smýšlením se vyznamenávají, všelikým způsobem se trýzní,*) kláštery se vyzdvihují,
bezbožné knihy všeho druhu a zkázonosné časopisy, mnohotvarné záhubné sekty
všude se rozsiřují a vychová-ní nešťastné mládeže takměř všady kněžstvu se odebírá
a co ještě hůře jest, na nemálo místech učitelům bezbožnosti a bludu se odevzdává.
A tak k našemu a všech dobrých největšímu hoří a k nedosti oželané zkáze duší
bezbožnost, nákaza mravů & bezuzdná prostopášnost, mor špatných domnění všeho
druhu, všech nepravostí a nešlechetností, přestupování zákonů Božích ilidských
tak se všude rozšířilo, že netoliko naše nejsvětější náboženství, nýbrž i společnost
lidská politování hodným způsobem ve zmatek se uvrhuje.“ — Neníli tomu tak?

Eihle u prostřed tolikerých nátisků a návalů nepřátelských, u prostřed těch
tisícerých náhledů lidských a podivných nestálých nálezků, náboženství se týkajících
jest církev katolická jako loď, která u prostřed rozbouřených vln mořských plyne
pevně a bezpečně k cíli svému. Vpravdě není pro nás spásy, nebudemeli se věrně
držeti církve katolické, —-'která učení Kristovo chová vždy neporušené a hlásá
všem národům (Mat. 28, 19,), — v které jest ten dobrý sklad, nad nímžto bdí
svatý strážce, Duch svatý, aby ostříhán byl (11. Timot. 1,'14.), a 's kterou tentýž
Duch svatý jest až na konec světa. (Jan 14, 16.) Ano katolická církev jest dům
Boží na skále Petrově vzdělaný, jest sloup a utvrzení pravdy. (I. Timot. 3, 15.')
Ona jest jako slavné “město na hoře—vzdělané,jehož světlem věčně nehasnoucím jest
Kristus Pán a ten praví: Kdoby církve neuposlechl, 'budiž tobě jako pohan a pu
blikán.“ Mat. 18, 17.

_ Pomni pak křestane! že tato církev po 18 století co pečlivá matka od
vykala je surovosti, učila je vzdělávati roli, stavěti domy a dědiny, mýtiti lesy a
proměnovati pustiny _vutěšené krajiny. Pomni, že bez církve katolické anibychom
nevěděli, co před Kristem a po Kristu se událo; neb jediní ředitelové její (bisku
pové a kněží) uchovali všeliké pozůstatky starověké vzdělanosti řečké, latinské,
syrské a hebrejské; mnichové její knihy neustále opisovali a všude školy 'zaráželi,
v nichžto se mládež netoliko věcem svatým a nebeským, nýbrž i mnohým zemským
vědomostem vyučovala. Horliví tito hlasatelové slova Božího, kdekoliv světlo kře

*) Ciní se jim potupa & dostávají jména jako: zpátečnik, nltramontan, jesuita atd. Uznávat
potřebu jednoho nejvyššího ředitele v církvi a jemu s úctou oddán býti, to prý jest jesu
itsky také.
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stanshých pravd rozžehli, stavěli chrámy & zaráželi školy k docílení křesťanské
vzdělanosti. —Pomni dále-, že v lůně církve té zrodily se tisíceré dobročinné ústa
vy: nemocnice, syrotčince. opatrovny atd. co nejskvělejší důkazy ušlechtilé lásky a
osvěty křesťanské. Neboť církev naše nejprve rozvinula prapor nkřížované Lásky,
ohlašujíc celému světu rovnost všech. duší. Nesmírným vlivem jejím umírnila se
surová, barbarská přísnost v zákonech, obmezena jest svévole panovníků, posvěceny
a utuženy jsou byly svazky manželské a rodinné, (jimiž možno docíliti dobré vy
chování dítek a zdařilost občanů-státních), slovem oblažena veškerá 'společnost
lidská. Tedy jest nad slunce jasněji, že církev katolická jest strom osvěty dobré,
„štípení Otcbvo.“ (Mat. 15, 13.)*) Ona jest strom života, kteréhož Bůh .štípil, aby
všickni lidé v stínu jeho odpočívali a ovocem jeho se občerstvovali.

Bohužel! proti této veliké dobrodinkyni všech národů povstávají ted pře
mnozí odpůrci, kteří ji ohyzdují a u národů, jež vychovala, všomožně v nenávist
uvésti chtějí, předhazujíce jí pověrečnost, tmářství, nesnášenlivOst a podobné. Ano
církev katolická vždycky měla hojnost nepřátel, kteříž ji nejen tupili, ale i všecko
zlé, odkud by koli bylo povstalo, jí přičitali.**) A mezi novináři a spisovateli bylo
a jest jich mnoho, jenž zanevřeli na církev katolickou a proto dle známé zásady.
„Haňte co nejvíce, přece na nich něco uvázne“ směle lhou, tupí a podezřívají cír
kev i duchovenstvo katolické, oddávajíce se té naději, že z těchto lží, potup a po
dezřívání přece sem tam něco se uvěří. A v tom nejsou na omylu. Komu se
náboženství křesťanské nelíbí, protože zapovídá věci a skutky, jež on sobě oblíbil,
a komu kněží jsou protivní. protože kážou zákony Boží: ten a takový velmi dych
tivě lapá vše, co se proti katolické církvi a jejím kněžím mluví, ochotně a rád
přikládá víru i těm nejnesmyslnějším věcem, a takto klame sám sebe a uspává
svědomí své, kteréž ho neustále kárá pro zlý jeho život.

Vším právem může nyní sobě“církev stěžovati: „Ach syny jsem vychovala
a oni když dospěli, políčkují mne. — Oniť hledají blaho své zde na této zemi a
u nich platí : Sláva a čest světa, pak časné statky a rozkoše, panovitost a vlá
dychtivost.“ — S tím se církev katolická rovněž i zakladatel její, Kristus Pán,
nikterak nesrovnáná; protož onino odpůrci tuto církev osočují a jí pronásledují,
při čemž se o to přičinují, aby měli hodně mnoho stoupenců svých zlých zásad,
„svobodu jim slibujíce, ješto sami jsou služebníci porušení.“ (ll. Petr 2, 19.)

Jestiť tedy všem věrným křesťanům opatrnosti a. statečnosti třeba.' Ano
potřebí jest, abyse nedali přemluviti a na zlou cestu převábiti, alébrž „aby byli
pevní u víře;“ (Kolosen. 1, 23.) — a byli pamětlivi výstrahy, jakáž se nalezá v

',*) Co v tom padu církev katolická dovedla, o to se marně pokoušela filosofie světská, a libo
volnost protestantismu, jenž prohlášením svobody ve vykládání sv. pisma náruživostem neo“
skroceným uzdu pnstiv, avšak ukojiti jich nebyv s to, konečně a důsledně uvrhuje člověka
v samé pochybování, též zjinačování křest. věroučení. Není zde místa, věc tu patřičně
rozebrati. Protestantismu zbývají dvě cesty: 1. buď svědectví pravá, totiž vážnost cirkve
nad “svobodné skoumáni Písem vyvyšiti a neporušenou víru starých předků & vyznání pra
vých sněmů církevních příjmouti; — neb 2. (jelikož každému ve vyhládani Písem nechali
svobodu) nyní trpěti a mlčeti, ať již zpytatelové ze skoumaní & z rozumu svého jakékoliv
věci na světlo vyvedou (ano již vyvedli.) —

**) N. p. porážku“ u Králové Hradce r. 1866 přičítali konkordatu. Není k tomu arci mnoho
“ učenosti třeba, aby člověk nahlednul, jak-ý to nesmysl, praviti, že konkordat jest vinen

neštěstí Rakouské armady; ale přece byli lidé, ani tomu věřili.

P
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list'n' biskupů ve Vídni ]. P. 1848 shromážděných, totiž této: „Kdo nám za to
ručí, že Hospodin to nevděčné pole, na němžto slovo .Íeho sotva jednoho úrodného
místečka nalezá a kteréž mu' jen bodláčí a trní rodí, nenechá úhorem ležeti, -'—že
království své od nás neodejme a některému jinému vzdálenému národu, činícímu
užitku, jeho nedá? Před 1500 lety bylo na prvním sněmu více než 300 biskupů.
nejvíce z východních zemí shromážděno; každý z nich představen byl květoucí
některé osadě. Nyní a sice od mnoho již set let jsou tyto zahrady Boží v Asiia
v Africe pustinami od-nevěřících pošlapanými. Aby tedy o našich dnes shromáž
děných biskupech a osadách jejich církevní dějepis nemusel jednou to též vypravovati,
ach hledejte nejmilejší! prvé království Boží. Víc než kdy jindy trpí ono zato
hoto času násilí a toliko silní, utvrzení uchvacují je, nedajíce si ho odejmouti. (Mat.
11, 12) A čeho nemůžete dokázati každý sám pro sebe, 0 to vynasnažte se v
svatém spojení s jednomyslnými, aby jako nešlechetníci k outoku a převratu se
spolčují, tolikéž i ti dobří k zabránění a k hájení pravdy, práva a pořádku stáli.“

Nuže křestane! „vezmi štít víry, vezmi celé odění Boží, abys mohl odolati
v“den zlý a ve všem dokonalý státi“ (Efesk. 6, 13.) Zlí dnové, na něž svatý Pa
vel naráží, jsou ti, v kterýchnevěra a rozumářství se svými zásady převrácenými
(čemuž dali název osvěta) — převládají, —-—jsou ti, v nichž nynější papež nás na
úklady nepřátel Kristových upozorňuje v listině od 29. června 1868. Stůj tedy
zmužile proti všem svodům a úkladům nepřátel církev naši sužujících i měj se na
pozoru před těmi, kteří dle rezumu svého, prý. osvíceného, mudrují, slova Písem
dle náhledů svých dle volného skoumání rozumového rozbírají a Písma svatá libo
volně vykládají, nechtíce se dle výkladu všeobecné, neomylně církve Kristovy držeti.
O nich praví svatý Petr: Převracují Písma k svému vlastnímu zahynutí. Ostříhejte
se, abyste studem nemoudrých jsouce vedeni, nevypadli od své pevnosti (od cirkve).
(Il. Petr 3, 16.) A svatý Augustin povídá: „Všécky Božské výroky spasitelné jsou
těm, kteří jim dobře rozumějí, nobezpečné pak jsou těm, jenž je chtějí raději dle
převráceného srdce svého překrucovati, než srdce své podle nich říditi.“ (In psal—
mum 48 conc. 1. Podobně II. Timot. 4, 3.)

“Bud tedy jedenkaždý opatrným a- nepřipušt, aby se té nekřestanské osvětě
podařilo, v srdci tvém bohabojnost ututlati- a z víry Kristovy tebe vyzouti;' siceby
Pán se rozhněval a odejma od tebe svíci svou, dalby ji jinému národu. (Mat. 21,
43.) Bud vždycky věrným a neodstupuj nikdy od učení, které ti církev katolická
Kristem založená hlásá. Onat jest sloup a utvrzení pravdy, jest ta jediná archa,
v.nížto všickni se nalezající mohou štastně z bouřlivého světa vyváznouti, a do
nebeské vlasti se dostati. Ona jest to, která v římském biskupu pravého“náměstka
svatého Petra, ——a v ostatních biskupech pravé náměstky ostatních apoštolů Kri
stových vykazuje. Ona samojediná má apoštoly čili opravdivé, právem i'mocí na

dané apoštolův nástupce, kteří pro svou nepřetrženou posloupnost mají skutečnou
spojenost s prvními poslanci Páně.

' Všickni katoličtí kněží a biskupové s římským papežem ve víře a v lásce
sjednocení činí — a to jen skrze to svaté sjednocení, — jednu společnost, která
se úřad apoštolský “neb církev učící jmenuje a o které praví Spasitel náš: „Kdož
církve neuposlechne, budiž tobě jako pohan a veřejný hříšník“ -(Mat. 18, 17.) „Kdo
vás slyší, mne slyší a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá“ (Luk. 10, 16.) „Vzděláná
jest tedy církev na základě apoštolském a prorockém, kdežto jest nejhlubší. kámen
sám Kristus Ježíš.“ (Efesk. 2, 20.)
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Krutá a hrozná soužení přišla na církev křesťansko-katolickou, ano bylo v
každém století množství nepřátel, množství reformátorů a odštěpenců, kteří proná
sledovali církev katolickou, ty nejhorší věci jí předhazujice; než dějepis dává nám
svědectví, že ona ze všech protivenství vítězně vyvázla a že přes 18 století nepře—
možitelnou a neporušitelnou býti se ukázala. Ano dějepis po 18 století dává všem
skoumatelům svědectví, že církev katolická uprostřed nejbouřlivějších časů, — totiž
převratů mnohých říší a velikých roztržek, — vítězně obstála. Ona také co na
skále založená ve všelikých bouřích a protivenstvích obstojí dále, a ani brány pe
kelné nepřemohou ji. (Mat. 16, 18). _

Předpovědění Krista Ježíše jsou neomylná a vždy každého času se vyplnila,
tedy nás musejí v důvěře siliti a tím ujistiti, že útoky nynějších nepřátel církve
naši nezvrátí.*) Nevíme ovšem, co Bůh ještě dopustí na svou církev, ale dosti mocný
jest Hospodin, aby oslavil jmeno své, a dosti silný jest, aby pokořil nepřátele cír
kve, i dosti jest dobrotivý, aby potěšil těch, kteří doufají v něho. .

A jako cnost uprostřed pokušení jasněji se skví, tak i církev katolická uka
zuje se v plné jasnosti zvláště tehdáž, když trpí protivenství a soužení. Cesty Páně
jsou docela jiné, nežli lidské.

Svatý Hilarius napsal k našemu upokojení toto: „Vlastnost jest církvenaší,
že kvete, když protivenství trpí, — že se zmáhá, když potlačena bývá, — že zví—
tězí, když raněna jest, — že moudrostí prospívá, když obviněna bývá, — že pevně
stojí, když přemožena se býti zdá.?

Kdyby historie světa pro nepřátele církve naší byla tím, čím býti má, totiž
učitelkyní, dávno by poznali, že církev katolická na skále jest založena a tedy ne
přemožitelná. Avšak že církev tato má množství nepřátel zuřivých jest jako dů-'
kazem, že svět uznává a pronásleduje v církvi katolické nevěstu Toho, který dle
prorockých slov Simeonových postaven jest za znamení, jemuž bude odpíráno.“
(Luk. 2, 34).

Macaulay, slovutný dějepisec, řečník a státník anglický, — k tomu prote
stant, —- vyjádřil se o církvi katolické následovně: “„Není zajisté na zemi a nebylo
nikdy dílo lidské moudrosti, které by zasluhovalo úvahy v té míře, jako církev řím
skokatolická. Dějiny této církve jsou páskou, kteráž spojuje veliké dvě doby osvěty
a_vzdělanosti, starý a nový věk. — Ona pamatuje počátek a vznik všech říší a u
stavů, jichž stává za dnů našich na světě, ona dočká se a přetrvá i jich konce.
Rozvažujete-li strašné bouře, jež přestála katolická církev, nelze ani mi k mysli
připustiti a u sebe místa dáti důměnce, žeby tedy měla zahynouti a zajít-i . . . Již
bylo papežství pohřbeno u vlnách [na konci 18 století) — avšak základové zůstali
nepohnuti a když vody odpadly, objevilot se ono opět na rumcch světa. Arabové
mnějí o jedné ohromné pyramidě, že vzdělána byvši od předpotopních panovníků,
sama jediná ubránila se a odolala návalům vlnobití. Podobným osudem chlubiti se
může papežství. Zmizelat holandská svobodná obec, zmizela říše německá, veta po
starých Benátkách a starožitném Švýcarsku! Francie nemá svých Bourbonů, svého
parlamentu, své šlechty, a církev římskokatolická zůstala neproměněna“ atd.

V. pravdě Ježíš Kristus založil jednu jen církev, ne však takovou, kteráby

") Z mnohé krajiny může arci pravá víra Kristova se vytratiti, ale vůbec na zemi víra a cír
kev katolická. nezhyne nikdy; proto ale nesmíme přestat hájiti víru a církev naši statečně;
nebot kteří národové sobě pravé viry neváží, na ty dopouští Bůh pokutu, kterou Pán Ježíš
předpověděl Židům u sv. Mat. 21, 43.
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se měnila, i kter-aby chybám a zkáze podrobena byla, alebrž on založil církev ne
zvratnon, nezrušitelnou, neomylnou; vždyt jest ona dílo Božské a ne lidské. Ježíš
Kristus církev svou nikdy neopustil a dle daného zaslíbení nikdy ji neopustí; ano
Duch sv. vždycky při ní jest po všecky věky, vždycky sám ji vyučuje; (Jan 14, 16)
tedy ona nikdy nemůže pochybiti. (Dokončení příště.)

A.\,\/\\lWMMN'WMru

_— Ohledně I'ilipedorfu došel nás dopis, jejž doslovně zde
podáváme:

Gtěnýpane redaktora!
Několikráte stala se ve Vašem listě zmínka o Filipsdorfě a o zázračném

uzdravení mnohých osob v tomto místě. I umínil jsem si vlastním názorem se o
těchto věcech přesvědčiti, a v době, kteráž žádných zázraků nepřipouští, nabýti jistý
a nepředpojatý úsudeko věci takměř k víře nepodobné. _

Maje několik dní prázdno,“ vydal jsem se na cestu. By nikdo více ne
bloudil jako já a mnoho jiných do Filipsdorfu cestujících, chci udati směr cesty.
Kdo na Pardubice cestuje, necht si vezme lístek až do Odrovic v Sasku a zde vy
stoupiv, necht rychle se poptává po poště jedoucí do Georgsvaldu. Pošta ta jede
skrze Kiršdorf, vesnici s několika továrnami, a Filipsdorf do Georgsvaldu.

Filipsdorf leží mezi Kiršdorfem saským a Georgsvaldem rakouským; ale tak
jest s těmito dvěma místy srostlé, že se to jedna toliko vesnice býti zdá. Kdo pří—
liš s jízdou nespěchá, necht si z Liberce vezme lístek jen do Žitavy prvního to mě
sta saského, kteréž pro svou velmi krásnou výstavnost zasluhuje povšimnutí.

Cestující však ze západních Čech jako z Plzně, Prahy, Litoměřic atd. necht
si vezme lístek až do Rumburku, odkudž do Filipsdorfu jen malá hodina cesty jest.
Na zpáteční cestě bude míti příležitost celé české Švýcarsko bud pěšky, bud po
vodě aneb po železnici procestovati.

Přišed do Filipsdoríu ubytoval jsem se v hostinci, což však nikomu nera
dím, poněvadž tam nenalezne ani pohodlí ani čistoty, a bylo by věru k přání, aby
tam čistý a slušný hostinec zařízen byl. První moje návštěva platila zázračné svět
uičce. Místo zázračné jest světnička mající plochy několik čtercových sáhů. Nyní
jest čtvercovými pískovci dlážděna a na místě, kdež se Panna Maria zjevila, jest v
nizounké otevřené'skříni mramorová deska na kteréž jsou vyryta slova: „Mein Kind.
von jetzt an heilt's “ Na dlouhém, na způsob oltáře pokrytém stolu jest mnoho
obrazů, svícnů a neustále rozžatých svíček; před oltářem tím konají se třikráte za
den modlitby, a sice ráno a večer od zázračně uzdravené Majdaleny Kade-ové a od
půldne od šedé sestry, kteráž zde v nedávno zařízeném klášteře přebývá.

Mně se však jednalo o přesvědčení a protož jsem se v Filipsdorfu a v Ge
orgsvaldu nemocných osob na Marii Kade-ovutázal, všickni dostojně dosvědčovali,
že byla těžce nemocná a že každý ano sám lékař pochyboval, že by se mohla uz
draviti; ano poslední dobou očekával lékař i všickni její přináležející každým dnem
její smrt. Všickni, kdož ji poslední dobou vidívali, dosvědčují, že z otevřené rány,
kterouž na těle měla, vycházel takový puch, že nebylo možná u ní vydržeti; a _vši
ckni dosvědčují, že pojednou jednoho dne ji uviděli úplně zdráva, konající obyčejné
práce domácí.

Kdos ní mluví, vidí před sebou dívku v letech již pokročilou beze 'vší sice
tělesné slíčnosti avšak plnou zbožnosti chránící se vší okázalé přepjatosti. Vypra
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vování její o zázračné události jest jednoduché a prosté a každé slovo činí na tebe
dojem pravdy. O zázračné události nebudu více vypravovati, poněvadž. se to již ve
Vašem listě jednou stalo.

deyž Majdalena Kade-ova uzdravena byla, roznesla se ta zvěst rychlostí
blesku po veškerém okolí; mnozí tomu sice okamžitě uvěřili, bylo však také mnoho
takých, kteří si to přirozeným způsobem vysvětliti snažili. Ano, někteří se i zvlášt
ního svědectví Božího dovolávali.

V Georgsvaldě žila pakostnicí sklíčená dívka,. Nohy i ruce byly tak skrou
ceny, že ani tu nejmenší práci vykonati, ba ani státi ani choditi nemohla; Někteří
z těch nevěrcův tudíž pravili: „Chceli Bůh nějaký zázrak učiniti, necht jej učiní
na této dívce a uvěříme.“ A ejhle! co si přáli viděti, stalo se. Dívka ta donešena
na zázračné místo uzdravila se pojednou u prostřed modlení a zdráva šla domů. J 5.
se úplně na ten příběh vyptal a všickni stejně její zázračné uzdravení dosvědčují.
Všecky práce domácí koná, ano i za stavem pracuje.

Uzdravení toto učinilo ohromný dojem na veškeré okolní obyvatelstvo tak
měř 12C00 duší čítající, anit skoro všickni tuto pakostnicí sklíčenou dívku znali.

“Ostatně nezůstala tato uzdravení osamotnělá; nýbrž od té doby četných podobných
zázraků, jak na onom zázračném místě, tak i u vzdáli modlitbami a přímluvou za—
znamenati možná, kteráž však všecka zejmena uváděti nebudu, poněvadž ve zvláštní
knížce uvedena jsou.

Tak jsem tedy úplného přesvědčení nabyl že:
1. Maria Panna svou přímluvou Majdalenu Kade-ovu uzdravila.
2. Že Majdalena Kade-ova skutečně Marii Pannu viděla a že to nebyla ani

halucinace ani optický klam, poněvadž kdyby to byla halucinace, by se naprosto
nebylo mohlo vyplniti, co v ní bylo slíbeno.

3. Četnými pozdějšími zázraky úplně první zjevení stvrzeno.
Naučení mravně nechť si z toho učiní každý sám, já jsem toliko napsal,

co jsem viděl a slyšel.
Znamenám se s úctou — l —

Libo-li račtež to napsané uveřejnití, atd.
.av—MMWWVu

Brzo na to dostala se nám zpráva o nápadném vyslyšení modlitby rodičů Lič—
kových za nemocnou -a od lékařů za-neuzdravitelnou míněnou dceru Johannu, čehož
dosvědčení od farního úřadu Stare-Bělského ctěným čtenářům doslovně zde podáváme:

Od farního úřadu Stare-Bělského, okresu Místeckého na Moravě.

Vysvědčení.
Nížepsaný potvrzuji tímto, že jsem u příležitosti zaopatřování nemocné

.Kláry Ličkové manželky Jana Ličky familianta pod číslem 24 na Světlově v roku
_1867 v čas podzimní jejich dceru Johannu Lička (narozenou 18 října 1860) na obě
„nohy docela, a na ruby příliš zmálomocněnou spatřil, tak že v náručí nošena a co
malé dítě pěstována býti musela. Poptávaje se po příčině tak bídného neduhu, vy
pravovali rodičové, že se to následkem ohně v jejich domě 4. listopadu 1866 vy
puklého stalo, kdežto se jejich dcera Johanna náramně přestrašila, a jsouc přes dlouhý
čas pod ;širým chladným nebem, zachladila, nebt hned po ohni započalo dítě chu—

ravěti, až, konečně zmálomocnělo..



Když všecka lékařská pomoc marna byla, vypravují dále r0dič0Vé»zaslíbili
zarmoucení na poradu jim danou dcerušku svou zázračné Panně Marii Filipsdorfské
v Čechách, a ejhle po vykonané společné 9ti denní pobožnosti počala brzy Johannka
se lépe míti, do nohou a rukou navrátila se vláda, a tak se zotavila, že včerejšího
dne t. j. 28. září, na den sv. Vácslava do zdejšího chrámu Páně přivedena byla, a
bez všeliké pomoci a podpory'na faru v prvním patře ležícího příbytku přišla.

Potěšení rodičové připisují toto zázračné uzdravení svého dítěte jedině mocné
pomoci Rodičce Boží Filipsdorfské, ku kteréž ve své nouzi své outočiště byli vzali.

V Staré Bělé 29. září 1869.

Fi'antz'šek Zelinka, farář.
.rwvvv

Vojsko Svato-Vácslavské.
Až posud modlívali jsme se soukromě v domácnosti a veřejně při službách

Božích za jednotlivé vojíny, obyčejně za naše příbuzné a známé; a to zajisté v
tom spasitelném úmyslu, aby je Bůh všemohoucí milostivě chrániti ráčil ode všeho
neštěští a nebezpečenství těla i duše. Tím jevila se naše upřímná i srdečná láska
k nim, naše všemožná péče o _ně. Avšak nyní nastává nám svatá povinnost kře
stanská, abychom z lásky k Bohu a k bližnímu starostlivou péči svou a modlitby
„za jistého vojáka“ rozšířilina “všechnybratry naše v lásce a Kristu Ježíši,
abychom se modlili vroucně za všechny vojíny křestanské, obzvlášt pak za naše
vojskoSvato-Vácslavské.

_Vždytjsou to naši krajani, věrní synové naší vlasti a našeho národa, zmu
žilí bojovníci Boží, odhodlaní v lásce i věrnosti život svůj obětovati proti nepřá—
telům našim za víru a národnost, za jistotu a. bezpečnost nás všech. A zdaliž jest
větší lásky, jak praví Písmo, nad tu, jestliže kdo položí život svůj "za bratry své?

Tot zajisté hodno naší národní a vlastenecké “vděčnosti, našeho srdečného
uznání slovem i skutkem, našich vroucích modliteb soukromých a veřejných za celé
vojsko naší koruny Svato-Václavské, hájící naši vlast a všechny obyvatele její. Ta
kové modlitby naši vojínové křesťanští nejvíce potřebují, zvláště v těchto smutných
a nebezpečných dobách svůdných, aby neztratili nejdražší poklad víry a mravův
čistých, blaho časné i věčné, počestnost a dobré jmeno, šlechetnost a důstojnost lid
skou, jedním slovem, aby se nám neodrodili. Ejhle tot příčinou těch hojných
a horkých slzí, každou matkou křestanskou prolévaných v' usedavém pláči, když
se naposledy loučí se svým drahým milovaným synem vojínem.

Tot jen Bohu a pečlivé matce známo, což ona v "okamžiku tom v srdci
svém cítí. Poprvé snad Opouští dům otcovský, odcházeje mezi cizí lidi do dale
kého svčta, jaký bude jeho osud? Kdož bude tam o něho pečovati, kdož hříchu a
nebezpečenství varovati, kdož bude jej k cnosti a bohabojnosti napomínati? — Zdaž
nebude vlákán do špatných společností, zdaž neuvykne špatným a nepočestným mra
vům, zdaž neztratí tam lásky k Bohu i rodu svému? — Aj Bůh sám ví, zdaliž ho
naposledy neobjímá. Takové myšlenky a city naplňují srdce matky, loučící se s
vojínemnováčkem.

Tot ovšem nejdůležitější otázkou, zdali se z vojny opět navrátí, a jak ý dle
těla i duše nesmrtelné se navrátí. A proto matka mladého odvedence, drahého syna
svého, napomíná, poučuje, prosí a zapřísahá Bohem i všemi svatými jeho, proto jej
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odporučuje pod ochranu'Božského Srdce Páně, Matky Boží Marie Panny a svatého
Vácslava, slavného patrona vojska našeho česko-slovanského, proto se za něho doma
i v chrámě modlí, proto dává za něho na. mši svatou i na modlení. Vždyť jen
Bůh všemohoucí jej ode všeho zlého chrániti a-opatrovati může.

Avšak netoliko matka, i otec ,a všichni příbuzní a známé osoby, upřímnou
a srdečnou láskou křesťanskou jsou spojeni s vojskem naším vůbec, a pročež mají
též stejnou povinnost vroucí modlitby a všestranné péče o ně. '

Zvláště duchovní otec 'a starosta obce svědomím zavázáni jsou před
Bohem i národem, aby se pečlivě starali o dobré chování vojínův mladých a star
ších, aby je nepovažovali za vyloučené a vypovězené dítky a občany své, jako za
cizí, dokud trvají u vojska, ale za syny naší lásky a otcovské starosti nejpotřebnější
'a nejhodnější. Jestliže kdo, zajisté voják nejvíce potřebuje otcovského napomenutí
a ponaučení. ať již k vojsku odchází, aneb domů se navracuje. Těch důležitých dob
v životě vojenském nezanedbávejme, ale oslavme je vždy patřičnou slavností a po
božností. —

Tím budeme blahodárně působiti na srdce a mravy vojenských odvedencův
čili nováčkův, na dobré chování dovolencův v obci, a k prospěchu všeobecnému sv.
církve, vlasti a národu, též na propuštěnce vojenské, zakládající v obci novou živ
nost a nové rodiny křesťanské. Toť zájmy pro nás všechny velmi důležité. Ať naše
vojsko má vědomí, že se o ně stále, ač vzdálené neb blízké, pečlivě a vděčně sta—
ráme, na ně že pilně pracujeme, a na jejich výživu že daně mnohé a veliké platíme,
že z lásky k nim vroucně se modlíme a oběti mnohé přinášíme.

Vždyť dobře víme a pevně jsme o tom přesvědčeni, že naši synové a bratří
u vojska zůstanou vždy Bohu i nám věrní, že zachovají povždy lásku k vlasti, ná
rodu a víře křesťanské, že se nám nikdy'neodcizí a nikdy neodrodí. Proto at za
chovají důvěru v pomoc a ochranu Boží, v největší odvaze a nebezpečenství, v míru
i v boji, v strašné bouři a seči válečné. Bůh a modlitba naše nikdy je pak neo
pustí. Bohu zajisté jest milá a celému světu známá zmužilost a neohroženost, re
kovná mysl a hrdinnost našich vojínův česko-moravských, našeho vojska Svato
vácslavského, proti kterýmkoli nepřátelům naší vlasti a našeho národa křesťanského.
Naši otcové bojovali za nás potomky své jako lvové, jako praví bojovníci Boží,
pod korouhví Marie Panny a svatého Vácslava, hrdinského bojovníka a mučenníka
Páně. Toť vznešený vzor a příklad našich vojínův, neohrožených a zmužilých v
boji a stálých u víře jako křesťanský pluk thebánský, pod hrdinským vůdcem sv.
Mauriciem. Ti byli- Bohu poslušni více nežli lidem, „až po ty oltářel“ věrni jsouce
Bohu, vlasti a národu.

Tak dosáhli vítězství časné i věčné od Boha, nejvyššího pána i vojevůdce
svého. _Aj, vždyť služba Boží předchází vždy službu lidskou, a tudíž i vojenskou.
A pročež všem povinnostem svého důležitého stavu, v nábožnosti a počestnosti, v
mravnosti a poslušnosti zákonům i rozkazům dle vůle Boží věrně oddaní jsouce,
zmužile a hrdinsky sobě počínejte, jako praví bojovníci Boží; neboť jen v Bohu zví
tězíte. My však, bratří a sestry milé, údové apoštolátu modlitby, máme svědomitou
povinnost, vroucně a nábožně modliti se za naše bratry vojenské, v mnohém poku—
šení a nebezpečenství postavené, odporučujíce celé naše vojsko pod ochranu Bož
ského Srdce Páně, Marie Panny a sv. Vácslava, krále a vojevůdce českého.

ww—



ŠĚQĚA
Božského Srdce Páně.

nočník lll. Prosinec 1869. Číslo 12.

Břečtan.
Viz ten břečtan, jak se !( stromu vine,
Viz, jak vesel hlavu svoji nese;
Neustále výš a výše pne se,
Jako po stupních se k nebi šine.

Když však po zemi se plazí, hyne.;
Hledá podpory, kde ocítne se,
Nechce lézti hrudném po télese,
Krásné naučení tak ti kyne.

O Boha se veždy ipodepírej,

K Srdci Páně neustále zírej, _
Chceš-li pokračovat dále v cnosti-.

By tvé srdce k zemi neukleslo,

Péče zahradníkem.“
Zahradník se starat nepřestává;
Nebt an zahrádku svou miluje,
Stálou péči sadům věnuje,
By nic nezhynulo,-pozor dává.

Před zimou vše dobře nschovává;
Jedno kryje, jiné zaobaluje,
Co by utrpělo, zklizuje,
Kde co schází, něžně obdélává.

Nelekej se srdce hříchů mrazu,_
Doufej! zůstaneš pak bez úrazu,
Christus Pán ti v pomoc přispěje.

On tě láskou svojí zahřeje,
„Vzhůrul Vzhůru !“ bud vždy tvoje heslo.
V záhVězdí tam dojdeš blaženosti.

Nenechá tě nikdy zahynouti, .
Jenom nepřestávej k němu lnouti.

'vwvvvwwwwv

Zahrádka Ježíšova.
(Dle „Sendbote-d. h.. H. J.“)

Prosinec.
„Kdo setrvá. až do konce, ten spasen bude.“ Mat. 24, 11.

_1' Rok již se končí, příroda ukládá se k odpočinku. Již uplynulo jaro se
svými pestrobarevnými koberci, pominulo léto s celým svým bohatstvím, & pod—
zimku taktéž více není. který jako dobrotivý otec hojně rozdával svých pokladů o
voce a vína lidem, ptáčatům v povětří a nesčíslny'm živočichům, jež po zemi-se
prohánějí, a ostatek svěřil matce zemi, aby v příštím roce poznovu hojně rodila.
Vše ty blahé časy uplynuly a opět stojí před námi urputná zima. Šedá mračna
stíhají se na obloze a jako o “závod pracují, — snad připravují a vyvalují sněh, kte
rým chtějí po několik měsíců naši zemi přikrývati. Poslední listy dubů a líp opa—
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dávají málomocně a žádného ptáčka. není slyšet, mimo sýkorek v křoví a vran a
strak po polích. Rok 1869 uběhal se až do unavení a chce si odpočinout.

. I. zahradník Božský přichází tentokrát naposledy, dohlídnout, co v jeho za
hrádce, našem-srdci, jest ještě zapotřebí., aby to popravil a patřičná Opatření dal
pro budoucnost. Jestlis, milý čtenáři, pilně sledoval, co se ti v této „Škole Srdce
Ježíšova“ v tomto roku přednašelo, a jestlis přihlížel, abys nebyl pouhým čítatelem,
nýbrž činitelem, proměnilo se zajisté tvé srdce, a obraz Boží v něm, dříve za
špiněný a zkažený, nabyl původního lesku a původní lepoty.

Ještě ale není, rozmilá dušinko! vší práce konec. Nesmíš snad se domní
vat, žebys mohla přestat pracovat v zahrádce svého srdce, že bys mohla zároveň
s přírodou „ruce vložit v klín a bezstarostně budoucích časů očekávat. Pomysli si
jen, že sotva několik květinek z Božského Srdce jsme“ vsadili do našeho, a jak, ach“
můj Bože! jsou ty květinky ještě slabé a útlé, že kterýkoli mráz s to je, zničiti je!
Kdybychme měli o všech cnostech Ježíšových vykládati, nestačily by všechny listy
„Školy“ ani na 3, 4 leta. A pak,. kdybys chtěl, můj milý, ted nečinným se stati
na roli svého srdce, zmohl by se opět plevel a bodláčí a všechno by se“ jím zane—
švařilo a dřívější stav smutný by se obnovil.

Tedy ustavičně musíš se přičiňovat, nové cnosti do svéhosrdce sázet a již
vsazené cvičením-se v nich a modlitbon' ovlažovat. Tato ustavičně, práce ukončí .se
teprv, až na tvé tělo (a nikoli pouze přírodu) položí se rubáš umrlých, až se tobě

_zapěje: „odpočinutí lehké dej'mu Pane“ a ty budeš státi předMistremsvým
Ježíšem Kristem, a počet budeš klásti ze práce své; až budeš poslední, všeobecnou
zkoušku odbývat před 'soudnou Boží stolicí.

Jestit to ovšem krušná práce, ustavičně bojovati proti svému vlastnímu
tělu, proti světu i ďáblu, práce to na pohled velmi nevděčná,_ an se po celý čas
našeho vczdejšího života nikdy nekončí. Nedivím se tobě, kdyžbys zmálomyslněl.
Pohledni ale na svého Mistra; i on musel po 33 let bojovat proti těmže nepřáte
telům cnosti, aby tebe v tom boji vycvičil; on přišel co nůzné dítko na náš svět,
ode všech opuštěný a pronásledovaný; když činil lidem dobře, odměňovali se"mu
jako největšímu zlosynu a jich nepříteli a konečně dobojoval až na kříži v nejhroz
nějších bólestech. Dobojoval jako obrovský vítěz nad ďáblem & světem a všelikými
hříchy, a proto může vším právem vždycky svůj příklad tobě před oči postaviti a
říci: „Neboj se, nýbrž důvěřuj ve mne, já jsem přemohl svět!“ —- A poněvadž on
z vlastní zkušenosti ví, co to“je, člověkem býti, a světu na vzdor ve všem vůli
Boží plniti, proto má on útrpnost se všemi potomky Adamovými a jest hotov a má
tu největší radost, když může tobě pomáhati -v boji proti nepřátelům tvým i svým.
Bud tedy vždy po boku a naslouchej pilně jeho svaté radě, a pak nemáš se ničeho
co báti. A když ti mnohdy přijde ten život podlé vůle Boží trpký, viz svého Mistra,
jak on mužně nese těžký a velký“ svůj kříž, ku kterému tvůj nelze ani přirovnat,
jak je malý. ——Snad tebe povzbudí slovo Spasitelovo, které pravil jednomu mla
dému řeholníkovi. . _

_Vjednom starém klášteře Španělském žil za onoho času mladý řeholník.
V počátku bylo vše dobře; byl horlivý v modlitbě, volný v poslušnosti a zevrubný
v zachovávání řehole. Poznenáhla ale popnstil, a vše přicházelo mu za těžko _a ne
snesitelno, ano ani svůj šat řehol. (habit) nechtěl více nositi. Jedenkráte měl sen,
a v tom snu viděl miléhoSpasitele, an nese po schodech nahoru ohromně dlouhý
a těžký kříž,.a protože ten kříž byl tak náramně velký, nemohl jej chudáček' Ježiš
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na horu dobře vyvléci. Reholník to vidí, & má útrpnost se svým Spasitelem a chce
mu'pomoci. Tu ale ohlídnul se na něho Ježíš přísným a karajícím zrakem a pra
vil: „Jak, ty se opov'ažuješ, tento můj těžký kříž ponašeti chtíti? Vždyt ty ne
můžeš ani svůj habit, ktorý přece tak lehký je, z lásky ke mně na sobě néstii“ -
Tak to řekl Kristus Pan, a zmizel. Reholník na to se probudil a ten sen učinil
na něho tak velký dojem, že se stal opět horlivým a dobrým řeholníkem, jak byl
z počátku! Na tento sen a ta sleva Ježíšova se vždycky upomeň, když ti bude
přicházet za těžko, vytrvatir ve zbožném životě. '

„Ano, řekneš ty mně, to je sice všechno pravdivé a slyšel jsem to již ča
stěji a předsevzal jsem si, to tak učinit. Když ale opět takova hodina přijde, kdy
všechno ve mně vře a překypuje, a nepřítel když usiluje, pak na všechno řečené
zapomenu, aneb když také toho pamětliv budu, neprospěje to mnoho. Ja sebe dobře
znám, jakčasto jsem se zpronevěřil svým dobrým .předsevzetím, a do starých chyb
opět padl. Bude to nyní lépe ?“ — '

Milá. dušinko! jestli to upřímně pravíš a tak zcela jsi přesvědčena o své
,slabotě a proto v sebe nedůvěřuješ, — pak nestojí to -s tebou špatně. A víš, proč?
Svatý Pavel praví, bychmes bazní a třesením na svém spasení praco
vali-;a to je také úplně pravdivé. Nebo kdybys ty se domníval, že nebe ti ujíti
nemůže, že je tak máš jisté, tím bys se stal pyšným, kterému Bůh své milosti by
nevyhnutelně odejmul, a tak bys klesl do hříchů -— velkých, z kterých pro svou
pýchu sotva bys povstal, — zahynul bys věčně. Jakmile však v sebe nedůvěřuješ
a se bojíš o své spasení, uznavaje svou křehkost, tu se pokořuieš a přitahuješ k
sobě milosrdenství Boží, by ti pomáhalo svou milostí. Pročež ačkoli se vždycky
báti musíš o své spasení, nicméně nesmíš se tak příliš strachovati, ale důvěřuj v
Ježíše Krista. Neb hle: když tobě již je tak mnoho záleženo, abys v dobrém opět
neschládl a neodumřel, čím více bude na tom Božskému Zahradníku zaleženo; on
pro tebe daleko více učinil, nežli ty sam. Či bojovals již někdy pro cnost'až do
krve, jako on, který na hoře Olivetské a Kalvarii všechnu svou krev pro tebe vy
Cedil? .A když-on tebe hledal tehda již, když tys mu vyhýbal a s tolikerou las—
kou tebe ku světlu přivedl; bude on nyní před tebou utíkati, když ty-jej hledáš, a
když někdy klesneš z křehkosti, kopne on tebe ještě, abys smrtí zemřel? Rci, mů
žeš takového něco se domýšleti o dobrém Pa'stýři, a takto jsem tebe naučil znát
srdce Zahradníkovo? —

Nebuď tedy, milé srdečko! až příliš bázlivo, ale klesneš-li, učiň jak to dělá,
dítko, když upadlo a se udeřilo, aneb si šatečky pomazalo. Zůstane dlouho ležeti
v blátě a louži? pravda že ne; ale vstane, jak jen iiřůže a běží — kam pak ?_—
Inu k matince. Ona mu musí šatky očistiti 'a na ručinky dmýchati. Podobně jdi
i ty pokorně a skroušeně ke svému Spasiteli a dej si od. něho sejmout tíži hříchů
a duši čistě vyprati, on tebe neodmítne, když pravil: „Pojdte ke'mne všichni, kteří
jste obtíženi, a'já vás občerstvím.“ —— '

Tu ti snad přichází myšlenka, že bys někdy mohl tuze hluboce do dřívěj
ších chyb klesnout, tak že bys ani nech těl povstati.

To máš pravdu; mnozí zahynuli úplně, ženechtěli povstati, ani sobě dát
pomoci od Pána Krista. Chceš-li ale, povím ti prostředek, abys k tomu nechtění
povstati nikdy nepřišel,a ten prostředekje přítulná modlitba — břečtan
to ze Zahrádky Ježíšově, který ti pomohu do tvého srdce vsadit.

23*
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Břečtan — je ti bylina velmi slabé, a útlá., tak jako dítě, které nemůže
ani samo na nohou stati,'aneb jako vetchá. stařenka která bez hůlky nemůže am
do kostela jíti, a jen tak při zemi leze. On ma tak měkký ústroj, že nemůže Z
příma stati, jak k. p. tráva a stromy, a předce bylo by mu tak příjemno, kdyby mohl
vzhůru k milému slunku se pozvednouti. Co tedy děla? Jako by měl rozum. "ta'
huje hned své kořínky, kdekoli nalezne tichý, trpělivý st,rom aneb stěnu skály neb

zdi, a vtěsna se těmi nitěnými kořínky do skulin zdě, neb do kory stromů, a drží
se jako ručkama pevně. Pak nechat vichor burácí, jak chce, a nechat 1koruna dubu
se jím ulomí, břečtan stojí právě tak pevně, jak peň, na který příléha, a při kte
rém roste. A co podivného při tom je, ty kořínky mají na konci jako malé ústečka
a ssají jimi štávu ze stromu k vlastní výživě, a tak vyrůstá. břečtan veliký. Mnohdy
se již i stalo, že ten ovinutý břečtan tak mnoho štavy ssal “ze pně, že peň “pak
_uschl. Tak je to s břečtanem.

A tak také s modlitbou.“Tva vůle je slabá, jako útlý prut, a nemůžeš vy
trvati v pokušeních. Rozepneš-li zbožně a důvěrně svých rukou a vyšleš-li ze srdce
svého k Bohu opravdovou touhu, také se stati velkým, “silným dítkem Božím, tož
je to jako silné držadlo, kterým se připínaš na Boha silného a jeho se nespouštíš.
Když se hodně vtěsnáš zbožnou, důvěrnou modlitbou do skulin pěti ran svého
Spasitele, a tam, odkud teče život a svatost, do otevřeného jeho Srdce, tož jsou to
jako kořínky, kterými ssaješ ze svého Spasitele sílu a potravu k životu věčnému.
A protože Bůh neseslabne, tak jako člověk nebo strom, a' protože životná štava v
Srdci Spasitelově nikdy se nevyčerpa, staneš se velkým a silným podoben Bohu, a ' bu
deš moci žíti beze strachu, že bys někdy odumřel a zvadnul. Kristus Pán není
také ani lakomý a nezdržuje na sebe sílu, jako by se bál, vyčerpanu býti; čím žíz
nivěji budeš píti z jeho Srdce, tím více jej obraduješp Nebo on to byl, který volal
jedenkrát na slavnost velkou Židův na náměstí: „Kdo žízní, přijď ke mne a
napijž se!“

Modli se tedy, mila duše! často a důvěrně, a nečekej, až snad ti přijde k
tomu chut, ale i v nechuti užívej modlitby, jako léku, třeba by se ti zdálbýti tip
kým. Nechat necitíš žádného sladkého pohnutí srdce při modlitbě, nedbej na to, ale'
mysli si,že požíváš chleba bez medu, masa bez omáčky, které pokrmy tě také do
statečně sesílí, třeba ještě více. Víš ale, kdy je modlita nejlepší? — po sv. při
jímaní. Přistupuj tedy často ke stolu Páně, aspoň každého měsíce, a po těch
suitých hodech setrvej déle v modlitbě, dokud ti to dovolí denní tva práce, a slib
Pánu Kristu mnohé dobré předsevzetí a vyžadej si od něho vytrvalost v „něm. V
lopocení vezdejším zhledne sice poněkud _lesk těch tvých dobrých předsevzetí, to již
jinak není; aby ale- úplně se nezmařily, aby ty květinky cnosti nezmrzly, uschovej
se, jako _doskleníka, do plamenného Srdce Ježíšova, tam bydli dnem i- nocí a
buď jista, že ncutrpíš žádné zkázy. A v tomto nebeském obydlí Božskéko Srdce
bud také pamětliva, drahá. dušinko, pisatele toho který lě oto upřímně prosí. —

Pro tento rok s Pánem Bohem! Budcli chtíti Božský Mistr mne opět za
svého nehoduóho tovaryše přijmouti, shledá'mc se v příštím roce opět.
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Večerní besedy lidu katolického a obrázek z
pouti Filipsdorfskě.

Pamatuji se z let studentských, jak četuě navštěvována bývala každého roku
májová pobožnost, podvečer v sídelním městě bisk. konaná. 1 lidé k jiným pobož
nostem netečnější pilně přicházeli, naplňujíce svatyni Mariánskou.

Večerní doba sama sebou k rozjímání budící, zajisté ale nejvíce půvab Ma
riánské úcty samé, srdci křestanskému vrozené, měly a mají podnes zvláštní moc
přítažlivou. I obraz Rodičky Boží, hojným světlem ozářený,zdál se uprostřed chrá-_
mového polotemna býti utěšenější. _

Měl jsem za to, taková pobožnost že se může ovšem dařiti v městech, kde
jest více duchovních a kde lid polními prácemi méně jest (neb docela. není) poután
a dalekých cest do chrámu Páně sproštěn. Že by i na venkově cos podobného za
vésti se dalo, pro nejednu podstatnou i domnělou překážku jsem pochyboval. Kdy—
koliv nastati.měl měsíc květen, vyložil se sice věřícím význam pobožvosti májové,
— s vybídnutím, aby aspoň v kruhu domácím každodenně po celý měsíc společnou
modlitbou nebes Královnu ctiti 'neopomíjeli, a tím na požehnané pobožnosti májové
podílu brali. _ _

Nastal letošní máj, měsíc Mariánský a u nás zároveň měsíc Svatojanský.

konávati májovou pobožnost dle jisté rukověti. Sešlo se nás zprvu jen ns deset, po
zději vždy víc a více, až do polovice měsíce přicházeli z vlastního puzení mnozí
přespoluí, o konané večerní pobožnosti později se dověděvšo; tak zavalán podnětk
upravenějším schůzím večerním, v nichž modlitby, zpěvy a rozjímání se střídaly.
Vedlé úcty Marianské nezapomínalose při téže příležitosti ina vznešený úkol spo
jeného zde bratrstva věčné úcty nejsv. Svátosti olt., Božského Srdce Páně a apo
štolátu modlitby. '_
_ Jak pravono, mint pobožnost večerní na místě posvátném .cosi uchvacujícího.
Vzpomeňme jen na oblíbenost našich rorátních mší sv. v adventě a na účastenství
při bohoslužbě o sv. noci vánoční. Podobně i naše večerní hody před svatostánkem

tak zachutnaly všem, že před sklonkem května přicházely dotazy, možná—li i jindy
v roce kromě máje touž dobou ]: společné pobožnosti se scházeti.

Kdožby tak zbožnému přání brániti chtěl a lačným chleb Kristem zůsta

vený lámati nepospíchal! Spíše diviti se bylewlidu, za dne upracovauému, an ne
leník vůli duševnímu občerstvení ukrátiti si odpčinku tělesného.

Poněvadž se na první neděliačerynovou zamýšlelo posvěcení- dvou nových
obrazů: „Srdce P. Ježíše a P.: Marie, ustanoveno, na tu duchovní radost devítidenní ,
pobožnost, „Školou Božského SrdcePáně“ nám vhodpodanou, se připravovati. Od
té doby slíbena, scházeti se každý čtvrtek k úctě nejsv. Srdce Páně; brzy zvolena
i sobota ke cti bl. P. Marie a večery dnů nedělních i svátečních hodily se tím více
ke zbožným schůzím. Mnobý, jenž by jinakbyl si ukracoval sváteční večer někde
v kořalně, přišel peprvé ze zvědavosti. ale neodešel bez vzdělání-„

Odtud povstaly naše večerní besedy v domě-ýnebeskébo Hostitele, na nichž
lid náš až desetkrát měsíčně se shromáždvje, aby/'modlitbami a písněmi se posvě
coval, u nohou blízkého Spasitele srdce své láskou rozehřál a posloucháním pouč
ných'pojednání ze „Školy B. S. P.“, z „Blahověstu“ a jiných spisů se vzdělával.
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Snad to také cítí nižší třída lidu, těžko vezdejší chléb dobývající, že je ob
zvlášt Spasitel k “sobě zve, řka; „Pojdte ke mne všichni, jenž těžko pracujete a ob
tíženi jste, já vás občerstvím“ a proto přichází k Němu poměrně četněji, skládaje
zde své boly a trudy. '

Kromě toho není více ani lidu venkovského tajno, že se ve světě připravuje
nějaký převrat, který dohání o víře přemýšleti a se rozhodnouti bud pro Krista neb
proti Kristu: bezbožný stává se ještě 'bezbožnějším a bohabojný bohabojnějším.
Mnohý žák ze „Školy srdce Páně“ řekne za naší svůdné doby s Davidem králem:
„Zvolil jsem sobě raději opovrženým býti v domě Boha mého, než přebývati v sta
nech hříšníků.“ (žalm 83, II,)'

Pamatuji se také, jak lid v čas cholery v mnohé vísce shromážděl se u
svého obecního kříže denně; pročby tak nečinil i nyní, když morovou ranou nevěry
řady vroucích katolíků řídnou. I Vácslav sv. ve dne starostmi vladařskými vázán.
noci k bohulibým skutkům nasadil; nechat i lid svatovácslavský po práci denní as
poň hodinu věnuje k ušlechtění ducha i srdce za příkladem sv. vojvody svého. Ne
přátelé kříže Kristova často se shromažďují ve dne i v noci— v městech i na ven
kově, aby se na vzájem posilňovali; vykupujme i my čas za dnů zlých chodíce s
Nikodemem pilně i v noci ku Kristu, který jest jediným učitelem naším (Jan 3,
2.) Syn .Boží před volbou apoštolův celou noc probděl na modlitbách (Luk. 6, 12),
zůstaviv věřícím příklad, aby i oni horlivou modlitbou vyprošovali statné dělníky
pro vinici Páuě, kterouž pustošiti si předsevzali škůdcové bezčetní. Modlitbou zaji
sté se apoštolé i vyprOšuji'i podporují.

Dle toho všeho jsou stanovy našich večerních besed jakoby opsány z epištoly
sv. Pavla (Efes. 5, 15-21) na neděli 20. po sv. Duchu an dí: „Bratřil viztež,
kterak byste opatrně chodili“ (uprostřed synů toho světa): „ne jako nemoudří, ale
jako moudří, vykupujíce čas, nebot dnové zlí jsou. Protož nebývejte neOpatrni, ale
rozumějíce, která jest vůle Boží. A neopíjejte se vínem, v němž jest chlípnostf“
(jako bývá často o besedách světských): „ale naplnění budte Duchem svatým, mlu
více vespolek v 'žalmích, v chválách a- v písničkách duchovních, zpívajíce a plesa
jíce v srdcích svých Pánu, díky činíce vždycky ze všech věcí, ve jmenu Pána na
šeho Ješíše Krista. Bohu a Otci.“ ' _ '

Za takových večerních besed přečítala se také knížka o Filipsdorfě: „Ma—
ria uzdravení nemocných“ a o uzdraveních, na vzývání Rodičky Boží tam dosaže
ných. V každém po'sluchači vzbudila se touha, spatřiti ono' místo, kde Máti Boží
divy tvoří.

Na Velehrad jsme nemóhli a do Husinec (!) se nám nechtělo; vydalo se
nás tedy několik do'požehnaného Filipsdorfu, kam nás bez toho roztoužený duch
dávno předcházel. Sladké tušení'nebylo věru skutečností sklamáno. Nenalezli jsme
ovšem nádherný chrám, ba ani obyčejnóu poutní kapli, nýbrž jen pouhý čistý do
mek, jenž na nás učinil dojem chudičké jeskyně Beltemské. VZpomělijsme si: „kdož
jako Hospodin Bůh náš, jenž na výsostech přebývá a na ponížené věci patří na nebi
i na zemi?“ (žalm 112, 5. G.)

To'budiž spolu odpovědí těm, kdož nad tím se pozastavují, proč Matka
Boží za- trůn své štědrosti vyvolila místo na pohled nepatrné Onat zajisté podnes
následuje v tom Pána, jako druhdy sama byla vyznala: „Mocné sesadil s trůnu a
povýšil pokorné“ (Luk. 1)-. A v pravdě u vchodu do milostné světničky málo po—
nížiti se musí poutník, aby hlavy hrdé 'neurazil. "
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Za to ale jest hned odměněn, jakmile'vejde do světničky, jež se úpravou
více nějaké svatyni podobá. Nejprvé kyne vstříc milostný obraz přečisté Panny s
Božským Děťátkem, kteréž na ňídrech svaté Rodičky spíc odpočívá; nacházíť se s
jinými vkusnými obrazy na oné stěně, při níž druhdy stálo lůžko poprvé uzdravené
Magdaleny Kadovy.

V pravo upraveného oltáře s hořícím stále světlem nachází se na zemi méně
střevíce vysoký výstupek mramorový, značící místo zázračného zjevení bl. Panny.

Místo to ustavičně jest obklopeno četnými poutníky, jimž křesťanská dů
věra plane z oka, a nelíčeuá zbožnost září jim z celé bytosti. Jakoby zde Matka
Boží sladkost svého mateřského srdce navždy zůstaviti chtěla, dýchá ono místo ja
kousi nadpřirozenou vůni a kladou se naň' pláténka, obrázky, růžence a jiné drahé
upomínky.

Nejinak smýšleli první křesťané, kladouce na nemocné s prospěchem šátky
sv. Pavla (dle Skut. apošt. .19, 12) a ona žena, jen roucha Kristova dostknouti si
žádající. V domku milostném utěšená vládne rovnost a sbratřenost všech stavů.
Urozené osoby i nízké, kněži i _nekněži, zdraví i nemocní, -— všichni jako dítky
jedné matky vinou se k _místu, poctěnému stědrou Boží Rodičkou, jež zde osvědčila
se býti tolikráte uzdravením nemocných a matkou všech milostí. Takové zázrak-y
ustrojiti nelze ve Filipsdorfě před bystrými zraky jinověrců, jimiž ona dědina jest
hustě obklíčena. Nicméně má i-toto poutní místo v novopohanském světě mnoho
odpůrců; dle slov evand; vidouce nevidí. Nám však, kteří jsme viděli osoby, tak
zjevným divem tam uzdravené, napadlo ohledně oněch nevěrců ono trefné slovo Syna
Božího, v podobenství o boháči co hlas z lůna Abrahamova uvedené: „Byť by i
někdo z mrtvých vstal, neuvěří jemu.“ (Luk., 16, Bl.) Za to přicházejí sem vě
řící z daleka.

Jednoho dne byli jsme čtyři duchovní pospolu, každý z jiné země. Jeden
z Bavor (z- Mnichova), druhý ze Slezska, třetí Moravan Františkán z Brna a já Čech.
Kněžím jest ulehčeno, že mohou v blízkém klášteře mši sv. sloužiti; bylo by přáti,
aby i v milostné světnici, divy a modlitbami .tolikerými posvěcené, možná již bylo
tuto nejdražší oběť přinášeti, dokud nový chrám vedle postaven nebude. Bavorský
vel. pán, bohatý zkušenostmi z dalekých cest, vypravoval nám o podobném místě
milostném v Pyreneích (Lom—d),od r. 1858 památném, kdež se velkolepý chrám

za více než 1 million franků dostavuje. Zdá se, že Ona požehnané mezi ženami,
kteráž pekelnému hadu hlavu potřela, staví se nyní v čelo křesťanů, aby šťastně
rozhodla zápas proti mocnostem pekelným, jmenu křesťanskému z'áhubou hrozícím.
Velký dojem na mne učinila modlitba sv. růžence za sv. Otce a potřeby křesťan
stva k P. Marii pomocníci tam denně konaná-, zněla jak hudbu; i pokusil jsem se
ji pro našince zčeštíti.

Ač bylo právě za našeho tam pobytu počasí méně příznivé. přicházeli přece
lidé na mnoho rnil i z různých krajů českých, z nichž někteří již s poděkováním
za dosažené zdraví.

Lid slovanský jest prý lidem Marianskými na Rusi rozkolné. Kéžhy tak
zůstalo vždy a všady! Maria jest zajisté nejbezpečnější cestou k sjednocení.



—360—

Vykonavše tam k nemalému duše iftěla občerstvení devítidenní pobožnost,
s těžkým srdcem loučili jsme se s milostným místem, opakujíce s pohnutím uží
vaný tam povzdech:

Zvedni štědrou svou pravici,
Žehnej nám Maria!
Zůstaň naší pomocnicí,
Pros za nás Maria!

Vira a útěcha pravověřících, spolu výstraha
v nynějším věku.

(Pokračování a dokončení.)
II.

Mluviti, žeby byla církev katolická někdy v učení pochybila, jest rouhání
proti Duchu svatému; nebot Duch svatý v církvi přebývající a působící nemůže
pochybiti. Svatý otec Jan Zlatoustý praví: „Duch svatý spravuje církev, touž pří—
činou ona nikdy nestárne a nemůže přemožona býti, bytby tisíce nepřátel proti ní
bojovalo.“ —

Jestit patrno, že víra církve katolické marnými nálezky a rozumy lidský
mi nikdy a nikdy porušena, či znečistěná býti nemohla, a tím samým že žádné o
pravy, žádného předělávání (reformování) od lidí nepotřabovala.*) A tot jest veli
kou útěchou pro každéhokatolického křesťana i pro tebe čtenáři; nebot patrně'po
znáváš, které jest to pravé a jen jediné království Kristovo na zemi; ano patrně
poznáváš, že nesmíš lkáti na svodné světa pletichy a bludy, . ani na množství ne
přátel proti církvi teď vystupujících, alébrž že musíš, chtěje zmatkům a pohromám
ujíti, s věrnou oddaností státi při nepomíjející církvi Boží, při církvi katolické, v
nížto jedině se nalézá základ pravdy a jistota spasení.

By ale církev naše v boji proti nepřátelům slavně obstála, tehdy utužuje
se proti zuřivému vlnobití nynějšímu, upevňuje starověké hradby a věže své, a vy
bízí nás svých pravověřících k zmužilo'sti a vytrvalosti.

O zajisté. jest nynější čas důležitý pro nás i pro církev naši, nebo v ně
kterých krajinách a městech nevěra jako vítězně jásá a zdá se _vybízeti na novo
Krista, aby sstoupil dolů 3 kříže. Také mocnosti světské opustily svatou věc, zradily
ji a proti ní se ozbrojily.**) Ano nynější čas jest důležitý čas;-ont každého pra
vověrného a o spasení své pečlivého křestaua pobádá k horlivému modlení a k zkou
šení úmyslů svých; — out požaduje od nás ode všech vůli pravou, odhodlanou, a
to proto, abychom povinnosti k Spasiteli světa a k jeho církvi plnili neohroženě a

svědomitě, žádných protivenství se nestrachujíce a žádnými schytralými námitkami
másti se nedajíce.

_ Nuže pamatujme na slova Kristova: „Mnozí falešní proroci povstanou a
svedou mnohé . . . Kdo setrvá až do konce, spasen bude. (Mat.'24, 11). I setrvej—

*) Kam to. reformace to přivedla, viděti z toho, že jest již ke stům protestantských sekt.
") Ale vláda, která autoritu církve a církevní zákony nemá v uctivosti, aniž béře na ně ohled,

ta podkopává,svou vlastní autoritu »; zničujc úctu k svým vlastním zákonům.
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me tedy věrně ve víře a v cnosti a stůjme neohroženě proti všem úkladům nepřátel
Kristových, siceby nám Pán a Soudce náš předhazoval toto: „Vy bídníci,_ proč jste
volili věčně umříti, majíce ovoce a pokrm života v moci své? Proč jste s tím po
hrdali? — Slyšme pak, kterak nás napomíná sv. Pavel: „Vezměte, — dí on -—
celé odění Boží, abyste mohli odolati v den zlý a ve všem dokonalí státi . . . . Ve
všech věcech berte štít víry, kterýmž byste mohli všecky šípy ohnivé nešlechetuíka
toho uhasiti . . . Všelikou modlitbou a prosbou modlete se každého času v duchu,“
(Efesk. 6, 13—18.) ' _

Národ trvající na modlitbách jest nepřemožitelný v Bohu a mnoho vy
může modlitba nábožná. Tedy medleme se a stále Boha prosme za ochranu proti
rozumářství a těm zásadám nové, bohaprázné osvěty.

Prosme Boha za. ochranu, bychom nevzali zkázu v nynějším čase, kdežto
mnozí vzdělanými a osvicenými se nazývajíce i nad jinými výše stojíce, dělají sobě .
vlastní mravenčení, povolující jim všecko, čeho si jen zkažené srdce lidské přeje a
žádá. Onit umějí vybroušenými a schytralými pojmy i rozum porušiti a ty nej-'
hrubší hanebnosti ospravedlňovati; pročež za příčinou falešných zásad svých neznají
zákon Boží, ani ducha víry křesťanské.

Mezi těmito jest mnoho nepřátel církve svaté a jejich zlé zámysly proje
vují se tím, že od nich jest asi takto slyšeti: „Pojďme a podetnime strom ten (totiž
církev katolickou); neb se již sestaral a.nesmí více na zemi stíniti. Ubíme neb za
žeňme hlídače (papeže), který jej střeží. Jiný strom musí se na zemi vštípiti;
strom osvěty a svobody“ (ta netrpí ani“ stínu pobožnosti a jest to duch převratu.)
„Aby však strom ten se ujal, zalívejme ho štědře krví všech zpátečníků, ultramon
tánů a jesuitů (tu rozuměj všech statečných katolíků a neohrožených hájitelů cír—
kve a církevních ustanovení. Ouplnou a v každém ohledu neobmezenou svobodu
musíme míti i svobodu v “náboženství a svobodu svědomí !*)

Milý čtenáři! již jsi snad došel přesvědčení otom, že dobrotivý a milosrdný
Bůh nenechal nás v nejistotě ohledně věčného spasení, že nenechal nás v pohan
ských temnostech, alébrž že nám seslal světlo rozžaté před 18, století Kristem Je
žíšem, tedy — nepodávej se nevěře, nepřipust, aby nalézala místa v tvé mysli;
nebo kde pochybuje a kdo nevěří,podoben jest vlnám mořským, které vítr sem tam
žene (nestálý jest). (Jakub 1, &)

Ani nepřipouštěj k sobě žádné důměnky rozumové, žádnou uekřestanskou
osvětu; vždyt jest nade vší pochybnost dokázáno, že pravdivé jsou Božské zázraky
starého i nového zákona, na víru a církev'naši se potahující, -- (na církev helvet—
skou neb augsburgskou se nepotahují, vždyt ani ještě tyto. na světě nebyly) — a
že nezvratné. jsou ta svědectví, která se nám ze všech křesťanských věků podávají
a to pro víru křesťanskokatolickou, kterážto ustavičným skoumáuíin _apak hájením
proti rozličným bludařům dostatečně a všestranně jest osvědčena a utvrzena. Ne—
bude od místa, když tobě naposledy uvedu také vyznání svatého otce Augustina.
Out piše takto: ' ,

„Zdržuje mne při církvi a v ní 1. jednomyslnost a jednostejný smysl všech
národů, úřad její a vážnost (autoritas), která divy a zázraky se začala, nadějí jest
zachována, láskou se rozmáhá, starobylostí a ustavičností jest potvrzena. — 2. Zdr—
žuje mne v církvi pořádná biskupů posloupnost, — jedněch po druhých až do dne—

*) Kéž by byla ale pravá!
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šního dne na stolici Petra volení a dosazení, kterémuž po svém z mrtvých vstání
Pán poručil pásti ovečky své. — 3. Zdržuje mne také to jmeno katolické všeo
becné církve, poněvadž ne bez divu a bez zvláštní milosti Boží mezi tolika kacíř

stvími, roztržkami a sektami sama tato církev od starodávna vždycky jmeno kato
lické zachovala.“ (Contra Epist. fundam. Cap. 4 anno D. 400.) „Kdo nemá ka
tolickou církev za matku, nemůže míti Boha za otce.“ Tak svědčí sv. otec Cyprián.

Modlitba za. se. církev.

Nejdobrotivější Pane Ježíši Kriste, který jsi svatou církev za chot svou na
zemi vyvolil a s takovou láskou miloval, že jsi život svůj a krev svou za ni dal:
usilovně tvé'milosrdenství vzýváme, abys jí sv. pokoje a jednoty uděliti, ji zacho
vati a říditi ráčil po celém okršku země! Popatřiž o nejmilosrdnější Ježíši! jak
zuřivě na. ni nepřátelé dorážejí, popatřiž,_s jakou zlostí brány pekelné proti -ní po
vstávají! Ach nedopust, aby jí uškodily, ale ochraň a zachovej ji mocnou svou
pravicí. Popatř též nejlaskavějši Ježíši, s jakou nedbalostí službyBoží bývají ko
nány, jak vlažná jest pobožnost a jak malá víra na světě.

Pošli tudyž horlivé a neunavené dělníky na vinici svou, aby ji vzdělali,
zvelebovali a ku zdárným žněm připravovali.- Uděl též všem svým věřícím té mi
losti, aby církvi svaté ve všem poslušni, přikázání její zachovávali a ve všem do
brém den ke dni k větší chvále Jména tvého prospívali. Amen.

3. Dvě námitky a jich zodpovídání.

l. Říkají někteří: „Máli stát moudré zákony a máli dobrou brannou moc,
pokvete v něm pokoj a blahobyt a pak nelze se starati v něm 0 víru; at si každý
věří, co a jak chce. Státu není nic po tom, co se od občanů věří, proto dává on
svobodu náboženství všem.“ '

Odpověd. a. Nedá se upříti, že užitečné bývá-působení moudrých zákonů,
zemských na mravní spořádanost národů. Než přicházíli pravá moudrost jen od
Boha, můželi o moudrých zákonech a o mondrém zřízení státním jaká zmínka býti.
kde se nezakládají zákouové na pravou vůli Boží, a na pravou víru? „Skrze mne
králové kralují a ti, kteří práva ustanovují, spravedlivé věci ustanovujíf Dí Hospo—
din. (Přísloví 8, 15.)_ I budtež si též řízení zemská a zákony sebe moudřejší, ne
umíli chytrost lidská jim se vykroutiti, anat nezná bázně před Bohem a slovu Bo
žímu nevěří? Kde není víry a pravé bohabojnosti a kde občané zákonů Božích ne
zachovávají. tu tím méně zákonů světských zachovávati budou. Pak vláda která
na pravou víru nedbá i 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; nebo občan nemající úctu pro zákony víry a církve své, mů
želi míti úctu pro nařízení moci světské ?

b. Mnozí slibují sobě všeho požehnání od dobrých ustanavení, jimiž se pra
menové zevnitřní mohovitosti rozmnožují, výlohy umenšují, tělesné radovánky zmno
honásobují, a tím že vším obštastnění obyvatelů prý se dosahuje. Považ ale, že
všecka zevnitřni zřízení bez pořádku vnitřního v lidech dříve neb později na rub
obrácena býti musejí a že jenom pohledem na vůli Boží stálý vnitřní pořádek za
chován býti může. Co tedy o takových ustanoveních držeti máme, kteráž vzděláua
jsou na základu, že státu do náboženství nic není, že si občané mohou vyzuávati
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jakoukoliv víru? A nebudouli moci lidé pod takovouto vládou mluviti o velikém
štěstí, že nebyli co pouhá čísla čítáni a žes nimi vášnivě se nenakládalo? A budte
si pramenové bohatství sebe hojnější, není možná. aby trupelný poklad tento o sobě
sám bez Boha srdcím občanů působil rozšafnost, svědomitost a pravou zbožnost.
Takové materiální blaho jest eo mrtvé tělo bez duše. ' '

. Kde duch v kalu marnivosti 'netone, ani jedem smyslnosti se nevysilňuje;
— kde jmeno Boha a víry Kristovy, jmeno cnos'ti, práva i svobody budí "v lidech
ohlas, že obec celá hotova bývá i krví svou o ně se zasazovati, jen tam kvete blaho
a jen tam mohou se díti skutkové, které potomstvu připomínati hodno jest.

c. Mnozí zase zakládají trvanlivost státu na chrabrém vojsku. Ovšem mnoho
různic bedlivostí věrného vojska potlačeno jest. Kdyby ale pluky ozbrojených těchto
práva hájitelů z takových lidí sestaveny byly, kteří by málo o bázni Boží a o pra
vém “náboženství věděli, a jen dle rozumu svého víru si tvořili, což může jich za—
vázati, aby zkoušeli chrabrost svou jenom v službě spravedlnosti?

Udrží je na uzdě toliko složená přísaha? Bez náboženství v užším smyslu
tratí všecka přísaha platnost svou, a již mnohý ten, který náboženskými věcmi leh
komyslně opovrhuje, zrušil své přísahy staré a novým sebe záklínáním zvětšil vinu
lehkého svědomí svého. O iak pravdivá jest výpověd sv. Augustina: „Blaženost
obce tu nestojí, kde zdi (pevnosti) se vzhůru pneu a kde mravové klesají. Více
však oulisuost démonů,-nežli pečlivost opatrných (ozbrojených mužů) u vás (římanů)
vyzýskala. (De civitate I. cap.- 33.)

d. A snadli na rozšířené-světské vědě celé blaho lidské se zakládá? Věda

jest ovšem moc, jak říkají n. p. věda hospodářská, přírodopisní, válečná atd., ona
jest inoc k hmotnému prospěchu sloužící, ale k pravému lidskému blahu nedosta
čuje. Náboženská věda iest též moc, mravní moc (bohužel že“ někdy k časným a
Sobě0kým ohledům bývá zneužívána) ——ona jest ta pravá a jediná moc-, která těm,
kdož ji náležitě vynakládají, působí blaho jak časné, taki věčné.

2. Také říkají“mnozí: „Na vnitřní myšlení člověka nehledine. Kdo zpráv
ným a hodným jest jinak člověkem, dosti budiž na tom; at si věří 'co chce.“

Odpověd. Vyznavači takovýchto zásad (a ty jsou celé jejich náboženství)
pokládají 'zevnitřní skutek za dobré samo, kdežto'dobrota skutků jedině od úmyslu
člověka závisí. Mimo to klamou se tím, žeby náboženství a cnost nebyly jako matka
a'dcera, i žeby člověk od sebe sám mocí přirozenou toliko s to byl, aby svatému
zákonu a veškerým povinnostem povolání svého zadost učinil; ničeho tedy nechtějí
věděti o tom, že člověk od narození již k dobrému jest nestatečným, že duchovní
pomoci potřebuje, a že tato pomoc ve víře Kristově jemu se podává hojně.

Ty a podobné články vypouštějí z náboženství svého. Z povinností pak
náboženských v užším smyslu neznají, leč ty, jejichž vykovávání nevyhnutelnou'jest
výminkou k zachování dobrého jmena mezi spoluobčany n. p. někdy do chrámu Páně
přijít, anebk nějaké církevní slavnosti atd.; jelikož ctné jmeno a chvalná pověst
před světem zůstává jim posledním účelem všeho jejich jednání. Než šlechetné
mravy a pravá cena vnitřní u člověka mají základy živé víře v Boha a v učení
víry Božské. »„Kdožjest nevěřící, nebude přímá duše jeho v něm samém“ Tak dí
písmo svaté. (Habakuk 2, 4) '

Člověk, který lepší pohnutky nezná, leč chválu u lidí, při všem vychvalo
vání lidském zdivočilý a zpustlý může býti v srdci svém a podobati se může zbí
leným hrobům, jenž povrchu jsou krásné, ale'vnitř “plni kostí a nečistoty. Kdo se
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jen epírá o zevnitřnost, ten nemá dobrých a mocných pohnutků, ano ten se brzo
na bezcestí uhne. — Pak kolikráte činy veliké nedají se vykonati, leč se ztrátou
přízně lidské, n. p. Zuzana proč nesvolila hanebným starcům a zdaž nevěděla, co
ji. čeká před světem, když nesvolí? (Daniel 13, 23.)

Kdo poháněn bývá toliko ctižádostí a marnou chválou světa, nemaje po
hnutků'silnějších z pravé víry Kristovy plynoucích, ten není schopen k vykonávání
činů těch, které i tenkráte vykonány býti mají, když z toho žádná chvála, nýbrž
hana před světem pochází.

Dle výkladu jistého zpytatele povahy lidské zní šesté přikázání u takových,
jenž jdou na čest a jen před světem svědemitě jednají, takto: „Nerozlučuj veřejně
a bez pohoršení sňatek manželský, jinak čili, cokoliv tobě libo, jenom soukromí a
s ušetřením veřejné pověsti.“ — - Deváté a desáté _příkázaní vykládají si v tento
smysl: „Nepožádáš, co banebného jest, coby před svě!em jmeno tvé snížilo a nená—
vist způsebilo; jinak všeho požadovati a pod závojem práva sobě přivlastňovati mů
žeš.“ — Následovně dle všeho toho lichvář a podvodník, prostopášník, smilník a jiní

mají se za hodné a zprávné osoby, jen když mají pěkný šat a nebyli--li v žaláři a
jen když na ně žádný nic dokázati nemůže.

O zajisté tu jest veta po pravé hodnosti a poctivosti, kdež není v srdci
náboženství a bázně Boží.

Zprávný křesťan má povinnosti křestanské nejen zevnitř plnit, ale i vnitř
mínit, t. j. má z celého srdce svého hotov býti, vždy -a všude činiti to, co se při—
kazuje a nic nečinit, co se zapovídá i bytby ho žádné oko lidské ani nevidělo. Kde
však křestané ve víře nstydli a na víru Božskou málo dbají, tn bohužel hyne láska
křesťanská, — tu seběctví, „podvod a onskečná' chytrost, — tu jakási zevnitřní u
hlazenost a přetvářnost, ba i jiné nepravosti znikn nabývají; při čemž mnozí jsouce
duchovně již zaslepeni, myslí že jim nic neschází, že jsou docela hodní a sprave
dliví lidé a že žádného Vykupitele ani nepotřebují, též ani jeho spasitelnýeh pro
středků. — Rovněž takto mysleli o sobě farizeové, aim šílenci a pomatenci také
myslí, že nepotřebují lékaře! —

MMMMMMAM

Skromné povzbuzeni k zavedení bratrstva věč
ného uctění nejsv. Svatosti oltářní

'pod _ochranou sv. Otce Benedikta.
(Z duchovenské porady ve Šmídarech.)

. Bývalit časové, kde' se slova „bratrstvo“ lekali lidé obecní a nezřídka i
kněží: mnohý duchovní ač ničeho veřejně nejevil, aspoň v srdci úsměšně ano epo
vrženě o bratrstech smýšlel a choval se k nim zcela nečinně neli překážlivě. Ty
doby Bohu díky pominnly; smutné časy v církvi katolické naučili nás se modliti
a modlitby i'společností _modlícíchse (čili bratrstev) si vážiti. A jestli kde v které
osadě lid křesťanský posud'úsměšně o bratrstvích smýšlí, zavinili to snad sem tam
oudové bratrstev svým neopatrným si počínáním, často ale také schází na důklad
ném o bratrstvích poučení se strany kazatelů našieh._ Ovšem kde kněz sám'ne
miluje bratrstva, nemiluje modlitbu, těžko něco podobného zavésti; kněz musí sám
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dříve býti milovníkem modlitby, musí dříve sám se přesvědčiti, že bratstvanejsou
tak zavržitelná, že jsou velmi prospěšná, ano v jakémsi, ohledu" (k rozmnožení to
tiž horlivosti v osadě, k výdatnému působení- duchovního správce atd.) více méně
potřebná. Toto přesvědčení musí se především v srdci kněžském zakořeniti, máli
o zavádění bratrstva s užitkem býti jednáno. A přesvědčení ono snadno každý kněz
aspoň za našich v každém ohledu smutných a povážlivých časů nabyde. A kdo ví,
zdali snad právě k takovémuto uvážení nejsou na nás seslány tyto trudné doby
boje krutého v církvi Boží.

Když za dávných věků synové israelští na poušti bojovali s nepřátely A
malekitskými, povstal Mojžíš s důvěrníky svými na vrch hory, maje (jak Písmo
praví) „hůl Boží v ruce své.“ A když pozdvihoval Mojžíš ruku, přemáhal Israel;
pakli maličko upouštěl, přemáhal Amalech. Ruce pak Mojžíšovy byly těžké, vzavše
tedy kámen podložili ho přátelé jeho pod něj, na němž se posadil, sami pak Zdl—

žovali ruce jeho z oben stran. I stalo se že ruce jeho neustály až do západu slunce
a přemožen byl nepřítel strašný.

Na rozkaz Hospodinův to vše mělo vpsáno býti „na památku (věčnou) do
knihy“ (Písma Božího) >——nám zajisté na poučenou a k následování.

I za našich časů, vede Israel Boží, sv. církev Kristova boj s nepřátely,_ a
to boj krutý, boj tuhý již po tolik let. Každý kněz netoliko co oud ale též co
sloup této církve sv. musí — toť svatá jeho povinnost — spolubojovati, každý na
svém místě bojovati slovem hlásaným i psaným, skutkem aživotem svým kněžským

. nesmí uečinným divákem býti, nesmí si pouze stěžovati na smutné časy,“na
'zlost nepřátel — to jsou jalové nářky, marné stesky — kněz musí jednati. A
nemůže-li sám do boje, v němžto bojují'vyvolení synové israelští (sv. otec s bi—
skupy katolickými a vě1nými obhájci církve Beží), musí následovati příklad Mojží
šův a maje hůl Boží — modlitby kněžské — v rukou vstoupiti na vrch hory,
a o samotě duchovní v kostele neb v komůrce své se k Bohu modliti o vítězství

církve svaté. Kněz zajisté pochybovati nemůže o moci a účinlivosti modlitby ze
srdce čistého neb aspoň kajícího; proto i každý pravý kněž miluje modlitbu, je po
dobně sv. Danieli (9, 23) vír desz'dew'm'um „muž žádostí“, muž modlitby. '

Avšak ruce kněží jako ,tehdáž ruce Mojžíšovy bývají často těžké — kněz
je zvlášť za našich časů prácemi tak obtížen, že nevšední horlivosti má potřebí aby
modlitbu svou kněžskou vždy náležitě konal, by rukou. svých ustavičně k nebesům
pozdvihoval v zbožné modlitbě; nejednornu podobně Mojžíši ruce začasto klesají —
a proto posud vítězí Amalek, posud povstává nepřítel proti církvi, posud hrozí ne
malé nebezpečenství pravým “synům 'israelským. Co tedy činiti?

Mojžíš se posadil, nestálé postavení proměnil v usedlé a'revné posedění na
skále: kněz podobně se musí ustáliti v modlitbě —- na skále pevného předsevzetí,
že z lásky k Bohu a jeho sv. církvi něco více učiní v modlitbě než posud, že se
více a horlivěji bude modliti. Mojžíš však vzal i důvěrné své přátely s sebou na
vrch hory kteříž jej podporovali: i'kněz si musí důvěrné přátely, zbožné duše
získati, aby ho v modlitbě pro vítězství církve sv. podporovaly.

" V každé osadě se nalezá mezi obecně zbožnými křesťany několik duší mo
dlitbě více oddaných, kteréž moudrým vedením duchovního správce z nenáviděných
od světa pobožnůstkářů a proto snad i někdy nestálých, vrtkavých milovníků ná
boženské horlivosti státi se mohou hrdinskými vyznávači Božími a statečnými bo
jovníky pro věc Kristovu skrze horlivou a vřelou modlitbu.
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Ze však společná modlitba, modlitba na stejný úmysl, dle písma _sv.11
Boha tak mnoho platí — musí kněz tyto vyvolené duše spojiti v spolek, jednotu
neb takzvané bratrstvo, jehožto oudové spolu s knězem na stejný úmysl denně mo
dlitby své k nebesům zasílají. , ..

Takového bratrstva mělo by v každé farnosti státi; nebo tam kde ho není, ni
kdy nic velikého pro čest Boží díti se nebude: osadníci budou jakž takž . sprave—
dlivými a bohabojnými křesťany, jenž přikázaní Boží zachovávají —- ale hrdinské
lásky, obzvláštní horlivosti míti nebudou; a pakli předce sem _tam která duše vy
volaná jest, pozorujme, že spěchá do farnosti, kde již bratrstva stává, k zápisu.

A nechci nic říci o tom, co si „taková duše pomyslí _při uvážení že tam a'
tam ty a podobné pobožnosti se konají „a náš duchovní nic takového nevede, snad
to ani nezná?!“ —- nechci, pravím, nic o tom říci, neb kněz nemá pro ohledy lid—
ské jednati a něco zaváděti, ale on je to činiti povinnen jak sám sobě tak i pro
spasení duší jemu svěř.ených Sám sobě, neb „komu mnoho svěřeno, od tohoi
mnoho bude žádáno“ ; a komu jesti více svěřeno, nežli knězi? Komu je více milo
stí duchovních, komu mocnějších prostředků k oslavě Boží a spasení d'uší svě
řeno, nežli knězi? V jeho svěcené ruce jsou složeny všecky poklady nebeské, on
podle moci Božské jemu udělené může na tisíce milostí nebeských, odpustků sva
tých, ulevení neb úplné odpuštění i trestů časných rozděliti, může umírající očistce
uchrániti, dušičky z očistce vysvoboditi, vysvobozením takovým nebe naplňovati a
čest a slávu Boží a “jeho svatých takto rozmnožiti — a jeho netečností všecky tyto
milosti leží ladem: věřící neznají bratrstva, neznají pobožnosti, neznají odpustky,
a snad někdy na soudu Božím si budou stěžovati na svého duchovního správce, že
jim nebyl nápomocen k tomu všemu a že. tudíž jejich spasení a rychlejší dosažení
života věčného zdržel; i sobě tedy i svým svěřencům povinnen jest kněz co jen
možná mnoho působiti, an i.mnoho od něho bude žádáno.

„Ale jak mám zavésti bratrstvo v mé osadě tak spustlé, že „nemá ani po
nětí .o bratrstvn, _do kostelato nechodí, číst to_neumí, krejcaru to nemá?!“
' Milujícímu všecko možné,: Kdo miluje Krista Pána, kdo miluje ovečky jeho
i nezdárné, nedá'se ničím odstrašiti, a chceli jen, dovede snadno všecky překážky
odstraniti, asi takto:

Věda dobře, že debré věci žádají času, nebude chtíti jedním rázem všecko

docíliti a dříve si připraví půdu v srdcích svých osadníků.
Bude horlivě kázati, horlivě pravím, nejen aby tak tu hodinu vyplnil, ný—

brž aby skutečně lidu prospěl; bude častěji kázati o modlitbě a její vlastnostech,
o moci a vyslyšení modlitby ze srdce zbožného. a čistého, o. potřebnosti modlitby
co klanění se Bohu, děkování, vyprošení milosti a co zadostičinění a smíření Boha
a odprošóvání za všechen náš nevděk; bude kázati o zalíbení Božím na společné
modlitbě v kostele i v iodině: že časté modlitby nejsou zbytečné nebo marné po
božnůstkářství, ale více méně povinností naší atd.; 0 obcování Svatých, v . němžto
nám modlitby a dobré skutky jedněch druhým prospívají, zvlášť v jistých spolcích
neb bratrstvech spojených atd.; 0 nejsv. Svátosti oltářní a o milostech v ní slože
ných (bohužel že lid křesťanský ještě málo ví o přesvatém tom tajemství), o nes
mírné lásce Syna Božího k nám, „o nevděčnosti lidské, o hrozném zneuctění velebné
Svátosti, (nepozdravováním, nenavštěvováním, nenctivým se chováním v kostele, při

_mši sv. zvlášt, proklínáním, rouháním se, svatokrádežny'm přijímáním atd.), ones
inírném bolu nejsv. Srdce Kristova, jejž mu každý z nás může uleviti modlitbou,
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klaněním se, odprošováním pak doloží, že v skutku takové odproš0vání se děje,
že si mnozí dobrovolně jednouza rok aspoň jednu hodinu volí, aby takto se
klaněli nejsv. Svátosti, že kněz takové duše zbožné zapisuje “vjeden spolek, neboli
bratrstvo nejsv. Svátosti oltářní, tak že ve dne v noci, každého času uctění takové
v osadách křesťanských se konat; bude kázati (snad v celém cyklu) o nejdražší oběti
mše sv., ale obšírně, zevrubně, důkladně, aby lid zamiloval si chrám Páně a mši
sv. a takto vlastním jaksi srdcem pohnán byl-do kostela; jak má lid milovati, co
nemá? jak má po mši sv. toužiti, když se mu neskončené poklady a milosti mše
sv. zevrubně nevykládají? když myslí, že sice je to povinnost jeho Bohu tím slou
žiti, ale že z toho onsám nic nemá?_— bude dle možnosti služby Boží konati
slavně, skvostně s mnohou okrasou a nejen tak chudě je odbývati, aby lid rád cho
dil do kostela atd., bude častěji kázati o odpuštění hříchů, za které však časné trc—
sty snášeti musíme, o odpuštění ale i těchto trestů čili o odpustcích, které sice na
některé svátky v roce ale mimo to obzvláště v bratrstvích lze získati v přehojné
míře atd. (jest nam nařízeno v tomto milostivém létě kázati o odpustcích, velmi
vhodná to příležitost kázati o bratrstvu); ze života pak Svatých při každé příleži-'
tosti lidu sdělí, jak byli milovníky chrámu Páně, milovníky nejsv. Svátostí, mi
lovníky modlitby, že celé hodiny, ano celé dni v modlitbě a úctě převelebué Sva

“tosti ztrávili, a kterak zbožných' spolků či biatrstev si velice vážili, an \ nich tolik
milostí (vespolné modlitby, odpustky atd) a tolik radostí duchovních zažili.

Konečně když bude takto půda připravena, tak že osadníci již začnou toužit
po bratrstvn, ohlásí slavně s kazatelny, že i v jejich osadě zavedl takový zbožný
spolek, bratrstvo nejsv. Svátosti. vyloží účel jeho: Krístu Ježíši v nejsv. Svatosti
oltářní se klaněti, jemu zadost činiti za všecky křivdy, za všechen nevděk v za vše
chnu vlažnost a nevěru toho světa -— a prositi za duchovní zdar a rozkvět řádu
sv. Benedikta; vyloží duchovní milosti ve "spolkutom: vespolná modlitba za
všecky ty neebsáhlé oudy, všecko požehnání nebeské a milost-i v Svatosti oltářní
složené, a ty mnohé sv. “odpustky (troje v den zápisu, přečastu v_životě &'dvoje v
hodince smrti) _

K tomu účastenství na modlitbách a dobrých skutcích celého řádu sv. Be
nedikta po celém katolickém světě (jsou tu-řehole horliví Trappisté, přísné bene
diktinky v Němcích 'a ve Francouzích, jenž ve dne v noci úctu nejsv. Svátosti ol

lářní konají a tak převelkých zásluh u Boha zýskají, na kterýchžto na všech ou
dové berou podílu.)

Tot zajisté milosti nesmírné, pro jichžto dosažení nebylo by divu, kdyby
chom velkých museli přinésti obětí. Ale k dosaženítoho všeho, že -nic jiného se
nežádá., ani postu, ani peněžitých prostředků, ani dlouhých modliteb, jen jednou
za celý rok — jednu hodinu (nemůželi neb nechceli kdo více činiti) nejsv. Svatosti
oltářní sc klaněti.

Oudové dostávají svěcené medailky sv. Benedikta :spojené s mnohými od
pustky a' jinými ještě milostmi, a. modlí se za'to denně krátkou modlitbičku as tak
dlouhou „jako modlitba ku klekání, kteroužto modlitbu se brzo naučí z paměti a i
při práci, kdyby jinak možné nebylo, by konati .mohl-i. Svou převzatou hodinu
mohou ondové buď v kostele neb i doma konati, kdykoliv sami chtějí.

Někteřě si volí každé čtvrtletí'takovou hodinu pobožnosti, někteří snad mě
síčně: čím více, tím lépe pro ně a tím mileji Bohu. Modliti se mohou po "tu ho
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dinu jakékoliv modlitby s úmyslem na uctění nejsvětější Svátosti oltářní tedy irů
ženec.*) Jsout ale i zvláštní knížky k tomu, pro chudší lístky zápisní.

Duchovnímu pak poslouží zavedení bratrstxa pro jeho osobu:

[. K rozmnožení horlivosti křesťanské v jeho osadě, nebo příkladem oudů
i neoudové povzbuzeni budou.

2. K žádoucí na mnohých místech návštěvě chrámu Páně všedního dne,
pakli oudům dá hodinu uctění v čas mše sv., a —

3. K veliké útěše v životě i v smrti, že tak Bohu milou věc podstoupil;
nebo pakli Bůh bez odměny nenechá ani sklenici vody podané bližnímu pro Boha,
jaké odměny může se nadíti horlivý kněz prokázav zavedením bratrstva toho tak
vzácnou službu samému Synu Božímu! ano zavedení “bratrstva tak záslužného „při
kryje (jak praví Písmo) množství hříchů“, bude to obzvláštním leskem se zářící
perla v koruně jeho slávy věčné.**) .

Ale co pravím, perlu že si tím získá kněz v koruně nebeské jemu připra—
vené? nikoliv jen jednu, ale tři perly, stejně vzácné — trojí zásluhu bude míti u
Boha. Nebo zaváděním našeho bratrstva zavádějí se co ipso beze všeho jiného ob

starání i dvě jiná bratrstva, totiž bratrstvo nejsv. Srdce Pána Ježíše a tak zvaný
apostolát modlitby.

Apoštolát modlitby se nazývá ono bratrstvo po celém světě katolickém roz—
šířené, v němžto oudové každodenní modlitby své ve spojení s Božským Srdcem P.
obětují za církev sv., na zachování její ?. vítězství a za sv. Otce, tudíž právě pro
tento nynější náš věk se výborně hodí. Modlitby pak zvláštní aneb povinnosti jiné
neberou oudové na sebe pražádné, tak že tedy křestan ty modlitby, které posud
konal, _dále koná a žádné jiné -— jen že je obětuje na zmíněný úmysl.

_ Takto se hodí apoštolát i pro ty nejmenší dítky, jen když se umí modliti,
jako se i nejvíce pro dítky v našem biskupství zařizuje, odrostlí ale se přijímají
do bratrstva nejsv. Svátosti, kde spolu ten zmíněný úmysl vzbuzují a takto i-oudy
apoštolátu se stávají, zvlášt se však nezapisují, leě by si kdo i ten zápisní lístek
přál aneb jen oudem apoštolátu státi se chtěl, ne však i svátosti'oltářní.

Bratrstvo nejsv. Srdce Pána Ježíše, účel jeho a povinnosti vůbec již jsou
známé, an je to jedno ze starších bratrstev: odpustky pak v bratrstvu tom tak
hojné jsou, že mnohý horlivý duchovní by si přál zavésti bratrstvo to, ale neví jak
do toho, bojí se dlouhého obstarávání. Neb jak známo, jsou s kanonickým zavede
ním toho bratrstva obtíže nemalé spojeny. Zaved ale bratrstvo naše a máš'eo ipso
beze všeho jiného obstarání zavedené bratrstvo nejsv. Srdce Páně.

Proto jsou také (čeho si ani dosti vážití nemohou) oudové našeho bratr
stva nejsv. Svátosti spolu hned oudy bratrstva nejsv. Srdce Páně, když denně svr

*) Stává-li tedy kde již bratrstvo sv. růžence, může se beze vší obtíže zavésti i naše bra
trstvo, neb si oudové nemusí bráti nové hodiny pobožnosti k Svatosti oltářní, nýbrž tu,
kterou kde již koná v bratrstvu růženeovém, obětuje spolu na úmysl našeho bratrstva. a ú
plně tím činí zadost povinnostem našeho bratrstva.

**),Proto tuto příčinu váží sobě i duchovní kmetové zavádění toho nad míru a na prosbu, by
se již šetřili a tu práci odevzdali mladším velebným pánům, odpověděli, že až do smrti
sami to chtěji podržeti v_rukou, aby se nevzdali'odměny věcně; a na jedné faře, an takto
smýšlel d. _p. farář a přala: í mladší duchovní chtěl míti podobnou zaslulíu, musela se obě
ma dáti fakulta k zapisování oudů. '



chu zmíněné modlitbě přidají Otče náš, Zdiávas, Věřím v Boha a nábožná vzdech
nutí (s ktoiýmž si dovoluji své povzbuzení skončiti :)

„Nejsladší Srdce mého Ježíše,
dej at Tě miluji vždy více!

Naše bratrstvo v Čechách čítá pravě oudů 4296, na Moravě a ve Slezsku
912, mimo některé výkazy letošní nás dosud nedošlé, hlavní pak bratrstvo má. již
více než 40 tisíc oudů; i docházejí nás částí zprávy, jakou útěchu požívají oudové
z bratrstva toho v,Zivotě a zvlášť v hodince smrti, ano stalo se již nejednou, že
ond bratrstva zemřel v den a v hodině své pievzaté pobožnosti, na přímluvu sv.

Otce Benedíkta, jenž též v klanění se nejsv. Svatosti oltalní po svatém přijímání
svatě v Pánu a Spasiteli našem zesnul. —

> . (n\n _„AMV—„Wmmw

Pronášledovam křesťanů v J apansku v roku
1620—1621.

(Pokrašowúni a bofončení.)

menabáíc fe jemu objcmiIi brou, ob míítobršitele mpílaní ogbrojenci, a ojnúmiti
mu objongení f finrti,_abn bp! bneb připramen; jolma že raboftně přefmapenc'mu, jenž
wždh forum) mučebniďe nebobnt'm ie pomažomal, čaíu bopřáíi, abl) frátfou mobíitbu ml):
tonaI a jmůi nejíepfjí ffat obletl, mebli jej bcze wssech ofolfů na popraioifflř, the 7. října

1622, jía 77 rotů ftár, ital byl. Manžrika jefjo, ŠJ.)?avina,- boftamíla se fmobobn'e', bo:
nmimaje je, že ilnab ní ortel probláffen; amffai progutim rogfajem _míítobršicibo k jejímu
gármutfu jeít obmrfftěna. Iéíjož bne jeniřel bále pro miru Michal Tssiroka, wzllcfscdlý
to třefťan, na jehož home fřeíťané oúpčejně íe íbromášbomaíi amiéfionáři bpbíeli; ač ina-
tomán, neupoíleďjl přcbce napomenutí; proto pro 6 mojáfů obeítóno, bp- bo šimota

abaloiíi. Ii jeí nategli na \oenfomč i ufájaii mn rojfaq; on paf bozewsscho obporu projit
jen ílíbiče, app jej bomů bopromobili. Bábofti jeho mpbomčli, zawxazdili jej mffaf bříioe,
Uez bo Dmurt) přiffli, boiíce je, abh fnab jemu na obpor je jim nepoftamii, aneb o poz

moe, _nemoíat: gemřei w ítáři 57 [et. '
Roncčnč umučen te'bog bne jiní) mjneífenť) Ířcíťan Safureský, Michal Fukuuda,

a íiee fmíjm míaítním příbugnťjm, obcílaním, bl) jej přemlumil, rojfaju cífařoma upo-=
ííecbnouti, ponřmabg, jiní přibngní nabarmo je pofouffeíi, jej ob míit) obmrátiti. *)řeobio
šení; mffaf Šufnnea fbiomágbit po o;,námcuéln íobč rogíubfu jeíftč jebnon ímé přlbngné f

hostiuě, rozloučil je 6 nimi, a jaímp gpímaje ubíral je na poptamiíftě, fbe je bylo mnoho
libí íljromdjbiío, a pofiefnnm pomohli! je, našej mu jeho mIaftm' fteljc ijíamu obiagil.
“Zeta 'poílebníď) tři mnčebm'fů u metife' ílámč ob fřeífanů pocbomána jíou.

*Bočet mpgnámačů, a mněebnítů, fteři r. 1622 trpěli, jeft mj'fař příliš melift'), nej
abt) wssichni uwedeni boli; chceme je jen o nitteeijd; smtniti, bříme než opět ffiřeji o ímrti

tři miífionářů mppeamomati bubcme.
San Sakamoto a 'Damaíiué ííou 27. máje íťati, prmní, ponřioabž miéfionáře n

febe přecíjomámaí, a poítebni, poněioabš toljoto na jiném čiůnfu mífube bomájeí, app měf

řícím útěchu a pomoc poífntl, prmní hp! 51, brum) 42 roiů fide;
©tejm') oíub zakusili o 'Damianem jeho pomocníci —*Bamc[Sogiro a San EIRaa

taíae, fteřl kdhž ímobobně a neobrošeuč míru w Rriíta- přeb míítobržícím bpli whznali a

3 měílce umčaněni boti, 26. čermenee jtati jina.. 24
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Sinai mučen met bhti 80ti let!) ítařee 513mm!ímorimo Gazajcmoll, jen; to ži:
toot'e' fmém nejmíee ífutťt) iřeíťaníťé Iáífh k btiánímu íe mhanamendmaí; nebo 3aměftná=
nm! je namíftěmománím nemoenhch, těííením gaunoneenhdj a poehomámánim mrnoheh,a
abh fřeíťanh me míře filii, gříbii m bomě íioe'm faplu, fbe íe k mobieni íheomúšbomati

mohli. “Břeh íonbem prohiáíil íe obhoblaně, še iašbeho oťamšifn šimot za oběť pologi;
potom w bům BoUgů čili .mobíoílugebnifů umeben, mffeďh námitfh proti fřeít'anftmi ob:
ratnč tohmtdtií. Dbíougen mfítobršieim, „je má bhti na moře pohroušen, mftoupiI raboítnč
na loď, jež ho měIa obméfti ob břehu.

thž mojůei hroghami mífemošnhmi ob mirh obmrátiti ho nemohli, potošiii ho
fonečnč belfou na (oň, "lapaii po něm, a hobiti ho 6 meithm famenem na triu bo moře,
coš je ítaio 2. čermna. “Iehoš měíiee jiní) též iřefťan, Souchim, íťončil ímé mutt). llíihífe!
totiž, že íhn jeho pro miru přeb íoub jeft pomotán, i jpěehal hneb ho jeho bhtu, al.-t) ho

pomgbnbit k měrne'mu mhgnáni. Shn wssak tmářii íe nemoenhm a neboftaioií íe přeb
íonb, tn mhílai tento ge fmc'ho ítřebn 5 íoubeů, abh Soaóima íamého ob mii-h obmrátiii.
Šěbhž tito netoiif oni nabarmo fe namáhali, mufeti obtáhnonti o nepořijenou.

Teď bh! Soaehim mffech ftatfů gbamen, a bo mejnicc Samanbh mhpoioěgen, abt)
tu w bibř gahhnni. W nejroětffi bibutnmršen boftal ob míítobršitele námrh, še gapřezii
míru ímon, mffechnh ímé ftatřh aaíe obbrši; wssak Joachim íetrmai, fftaften, že pro Sěrifta
může trpčti, 'a tbhš muia jeíftě citelnějffi, jež m.jeho přítomnoítimanšeifa miajbatena mu:
íeia trpčti, nemohli) giomiti mhtrmatoít jeho, bh! ionečně íťat, ftár [et 47.

"Dne 1. Iiítopabn 1622 thi n) Ghinábaře 4 mučebniei gbionhamě upálení, totiš
$; $a: “BennetNawarro, kněz z tomarhfiftma Sešfííoma, Dioniíins íšugechima a “Beti
Dniaufi, oba Seínité a roaení Sapanomé, a Riement anemon, romněš Sapanee, ale Iaif
ame flnšbě “Setra Nawarro. D těchto poílebnieh máme opět ífírffi gprámh, jež tu co moj:
nd nejítrnčněji pobámáme. ŠL 513.Pctr g13mm!Šimonem narobíl je to Baiuo m $aíili:

eatě to profinci 1560. Jsa 18 [et ftár bh! ob s13. G[anbia aquamim'h, tehbejfffho pro:
mineiáta io sJieapoii, bo tomaihffítma Jezissowa přijat.

Siš co ítubnjici bh! poíián bo Snbie, obťnbš po ífončenhch ítubii'of) bohoítoionhd)
a obbrgem poíwčceni na kněze, naorozkaz ímheh prebftamenhd) bo Sapanu obpionti 'muíel.
Přistaw fem r. 1586 naučit íe w frátte bobě 5 mčíiců pílí neunaionon, a zajifté Uikoliw

jbez zwlússtxlť pomoci s hůrh tai těšte řeči Supaníťe', a sice tai boionaie, že mohl m ní;

patra fájati a i fnihh'píáti, jaio Sapcmec rogenh. Již me 4. mčííei po jeho p'riftóni čo
Sapanu mohla mu ímčřena bhti fpráma eírfme w fráíomítmi Tio. Po 6. měíicích mffai
mníeI je ji wzdúti a přiffeI bo Siangafaťh, obfub bo Dmurh a tubiá bo Qh'imh pobnifai
eeíth mioíionúřífé.

*BoabčjiřibiI eitfem m almangutídji a namíftětoomat obtub fforo po 20 [et m
uítamične'm íťoro pronáfiebomeiní, útrapách a lopotáeh mífeiiihch fráiomftmi E)?angato a
581mm, aš bh! fonečnč ehhcen.

. Toto íme' jeti popiínje oíIamenec fám m píani, fteré z wčzenť poslal rektorowi
toíeje \o Naugasakh, a jehož irátfh obíah jeít náílebnjici.

Za jiftou potřebou ob protoineiaia íměho bo iRaínIh pomoíein, obebral je tam,

tohťonal tam ieíftč ímon zpowťď generátni, a ííef potom bo íšaquii'ao, abh tn f_onaI egerr
eitie sw. Sgnúce. Slawiw tn jeíítě mánoee, obeffcí, bopromágen bmčma průmobčimi bo

žllrimh. Na ceítč potřali fe eeítujiei aíi 2 hobinh po půInoei íe ítužebnířem fnišeeím,
jenž při jaíném finitn mčíice lo “B. *Jiamarromi chtě! mibčti fněse, a jej ihneb 3abršeí.'
Bituje ale ímého činu neobemgbal ho úřabu, ale nechal ho přes noc na bomč pohanjfčho

Sapanee. 'IDmaeet bni gůftal %. sJitimarto 3ajath to Domě tomto, fřeífane' i pohané mčIi
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přiftnp fmobobnt'), a nejen že je jajathm bobře ucházeli, ano i profpčl mnoho ílohm po.
učománim, hoípobář i 6 manšelfon jemili fn fř-eífanl'tmí melilon nállonnoít, ba namffti
.mili něfbejfíího mčjnč ímého, fbhj tento po 20 bnech bo Ghimaljarh bhl obloebcn. Qíni
na eeftě bo (Ehimabarh neopomenul fágati mojáfům, fteří ho mebli.

tmelící mojáfům bůítojnil bhl břime lřeíťaneni, jenš ob \oírhobpabl, na bomlnmn
mégnč fmého pognol ímou &)th a přebíemjal si, namrátiti je opět bo círlme latoliďé.
W Ghimahaře bhl prámě mlábcem mně Seíuitům melmi nallončnh, jenž ale nebáwno přeb
tím (Shogunomi píal, je na jemi jeho není fnčge fřeítanffého, ftcrémn pro toto jeti “Betta
Nawarro oroffem příjemné nebhlo. sBrofil ho íice aajatí) fám, ulit) ho bal bo obecního
méaeni, anebo abh ho poručil obméfti bo Dmnrh, íbe již mice lnčjů bhlo nmě'ynčnhchj;
wssak Touo čili tniše toho nebopuítil, ale obctogbal 33. Nawarru pob bohlíbťn nmohhm
fřeíťanům z Chimabarh a ?írimh.

Bajan) hhblel io bomě_přítele 'Ionotoa, mohl bennř \o lapli k tomu 3ří3ené čííti
mífijw. a třeíťanh z.poroibati. $řiffli íem k němu též mnozi pohané mgneífení, 6 nimiš
f loelifému jich uípofojeni mlumil o tajemftmích nábošcnítmí iřeíťanfřého. ?lno iBngonbono,
nebot tal fe Iona čili mlabař jmenomal, poílal ioéjnn i něco owoce, a tohjemil mu ímůj
jel, že-mn nemožno ho propnftíti a talé při ném olo přimhouřiti, info a jintjch Seínitů,
iterhd) se aíi 10 naleaá to jeho jemi a fteré ln) mohl satinouti fašbého ofamšifn, mčbn
o miftech, the se zdršujť; přáním jeho tolilo jeít, abh ímčl jajatce jiného poflnti bo Mae
tao, a „na ničem že neími íehágeti, čeho k eeíté potřebí. „Wssak zachraň Bůb“ — píffe

!$. Nawarra bále, „abhch poílán bpl zpět bo Ghinh! Zde w Japanu toužím nlončiti
šimot ímůj, a prolití from fmon za toho, jenž nejbřime sa mne fmon whcebill"

šibhj bl. 513.Nawarro jeíftč jebnu belffi rogmlumu o pratobách nábojenftmí kťeu
ítanílého G SBugonbonou to jeho paláci měl, připramomal fe nhní opramboměl fmrti:
gbmojnájolmil moblitbu ímon, mrífal íe lašbou noc, a uftamičnč nofil obém tající, m tte;
re'm též pogbčji gemřel. Wězenč jeho bhlo fforo uftaroičnč plno libi a fice z balefa. Sebni
se zpowťdali, jiní přijímali nejím. fmátol't Oltářní; mnogi pohané lahli jefftč ob něho po:
třtčni, ano i nemoenhch mohl můbec namfftémomati; mnohou hobinu noční atrámil přec
llábáním fnihh Gpinellieho o chroále nejhlahofl; *Bannh bo japanfftinh.

Tclk ztrúwiť úplných 6 méííců me mégení, až lonečně již gminént') míítobržici,
Gonsoko bo %Šinanbo přifíel, přineía 6 iebou rozkaz cífařůro, abh %. Nawarro 6 třemi

průmobci hhl upálen. “Ici melice garabomal fe oílamenee nab gprámon- tou, „je čaftčji
bhl info 11 mhtršení, a kdhž pátého bne přeb ímou fmrti četl mffi i\o., iohpnfl po lon:
íeiraci m tafomh raboftní) pláč, že mohl íotma fm. oběť ufončiti.

$oílební bnh píal s13.Nawarro jeffté mnohá píani bílem bo Snbie, bilem ro;;
ličnhm oíobám to Sapanu, iteré jefítě me míře chtěl utmrbiti. 30. října, to “přebmečer
ímrti ímé píal páteromi CoUroš náílebomné: „memáte přičinh, Dtče melcctční), rmontiti
fe ze ímrti mé. 'Iomarhffítmo Ježissowo, jemuž jíem po 44 let jen fípatnč floušil, nea
atrati \oe mne ničeho. Whslanrc lu (Soníoio-mi fe nemrátil boíub, wssak očelámám ho
fašbého one a mhílím, še oíub náš íe roghobne jeíftč Dnes. ©ej Qiůh, ahh na ílaionoít
wssech Swatých mé přání je mhplnilo. bhch totiž při \očtffim počtu orobomnifů ílohoh
ítbnaté nmřiti mohl, pro bohtotimého Ježčsse mého, jenž pro taioroého hříffnila, jalo já,
krew froon na poílebni faplu chtěl mhcebiti.“

iii-ání jeho mélo je ílutečnč tohplniti; 'mhflanec mrátil je jeíftč téhoš bne. 513.
Nawarro četl jefítč na ílamnoít wssech Swatých mssi fm. G pláčem mnohhm, mífal nemč:
běl jefítě, že to jeho poflební, měl lrátlou řeč afi k 20 přitomnhm lřefťanům, a íbhš

bral) na to uflhífel, je téhož jefftč bne má bhti upálen, rojbal jefftě nělolif fchránet je,
24*
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ím. oftatfh a iine' mčei poímčené těm, tte-ří ho pi'iiali a mu íloušili, napíal iefftč 2 píaní
promincialomi a (B. (Sonroéaoroi, o nčm3 iíme íe 3minili. Na prmním pobepfal íe: „(B,
*Bamel ŠJiamarro, ienš ob hobinh !“ hobině očefúmá, še pro Siriíta 8e3íffe nímreen a upa:
len bube;“ na bruhěm pal: %. “Baloel 9iatoarro, ien3 3:1 málo hobin 3 láífh fu Kristu
Ježťssi bube upálen.

Dwť 'hobinh přeb palebnem bhl ?B. iii-amarrofmi přečten ieho ortel, a obpolebne

ssel 6 třemi íoubrnhh ítohmi, fteří- íteinou inu-ti měli 3ahhnonti, na mífto poprámné, bos,
rů3enec folem krku a litanie fu mífem iwatl)m 3pímaie, při čem3 mu oba bratři 'Dionhz

fine íšugeehima a sBetl“ Dni3ufh obpomíbali.
Na míftč íamčm polici! *B. mamut-ro přeb lolem pro "neho nrčenhm, bělotoal

iBohn, 3e ho obůítoinil trpěti pro ínmté ímeno jeho, měl iefftč k libu řeč o nábo3enftmí
lřeífanífe'm, a bhl paf 6 eftatními mučebnifh přiroá3ún fe folům. Qbhš fonečtuě na mííto
fe boítamil i SBngonbona, bhla hranice pobpálena. *Brubfz')mítr obmal něfolif iiífer na
pláffť ŠB. Nawarra, tento íe chhtil a hoře poletotoal iolem. Wssak oílamenee, ač n) plas

meni) 3ahalen, nenftál bruhhítoe' to utrpení pobábati f tohtnoalofti. Řonečné 3aíáhl oheň
i \oa3bu, ií3 bhl $. Jiamarra umá3án le folu, i fleíl tn puble tohoto, a opětně m3hmaie
imc'na 8e3íč a Marřa, nfončil ímůi Doi, ítiir 62 let. 44 let nplhnnlo, co \oftoupil bo
tomarhffftma, a 36 3 nich 3trámil m ílušbě círfroe japonífé.

W fmrti náílebomali ho tři íoubtnhome' jeho, 3 nichž neimlabffí, sIšetr Dnitnlh,
bhl íteir teprm 17 let, a ob hranice neibále, neíroíee mufel přetrpěti. <Jiarobil íe me Fau
eii'e, mčfthíi'm iralomítmí QIrimanífém, a floušil 93. *)řamarroomi belffí bohu 3a prů;
mobčiho. thž G tímto bhl jat a íeben 3 moiáťů na nriefionáie ílaroli tafil, urorhl fe
Perr 3nřimei m náruč, a s naía3enlm 3imota íme'ho chtěl 3aehrániti 3imot fnl3i, fterú3
mhíolomhílnoft ob3broiila hnčm moiínům.

©líbiro, 3e íe boftatoí, ieítli 3e přiibe obpomřs eiíařoma, bhl G Silementem, jeb;
nim 3e 3aíatheh na fmobobn pníftčn,-i poušil čaín toho, ahl) čaíthm přiiímánim ím. ímá:
toítí íe připramil na hlí3fou a nemhhnntelnon ímrt. Sinai owssem hleběl ?Bungobono,
abl) 3aehránil 3iroot mlabého fřeíťana, ano přemlouroal ho iefftě tehbh, fbh3 ortel ii3 bhl
mhneffen a Betr naehó3el fe m rnfou íprameblnoíti, abl) afpoň na olo miru 3apřel. Wssak
“Beit obmítl ftatečnč fa3bou taforoon o něm bůmínfu, přeffťaften, 3e Erdtee přeb ímrti swou

přijat ieft bo tomarhffftma 3e3fffoma, oč bh! profil taf nale'hamě, a 3e ími 3imot ínn'xi
w oběť sBeim! přiněíti.

Rowněž boídhl přijmutí bo tého3 tomarhffftma bl. Dionhíiué %ugechima, ien3,
poehá3eie 3 robinh fflechtiďé a bohaté, naro3en na iafe'míi 3ámfn w frálomftmi alrimanffěm,

ii3 co bítě bhl pofřtěn, ale po čaíné ímrti ímheh robičů ob pohanílheh přibu3nheh mheho;
mán. Iííněn iía ob těchto be3 uftání, bh m3bal íe mírt) fřeíťanífč, opuítil fonečně bům
ímhd) příbu3nhch a obeffel bo Mangafafh, tbe3 měnomal fe plnění fa3bé enoíti, f tomu

3mláffte pn3en řečmi iiítého mlabe'ho fřeíťana, Qubmíla Gamaro, ienš po3bčii k JesUitůxn
přiiat 6 513;Spinolou bhl upálen. EBI. ŠDionhG přibal íe k “B. Nawarrowi a ílou3il mu
iato fatechiíta, a3 6 nim bhl ehheen a pro měmoft fmou me míře m38. roce ímého metu
torunou mnčebniďou fornnomán. — Také Klement Kiugemolt íe narobil m Qirimč, a ílona

3il “B. NUwqrrowi zwlásstč 3a můbce na jeho eeítách miefionářffheh, abt) afpoň tať mohl
maeomati f buffemné ípáíe fmheh robářů. gabné hro35h ni flibv nebhlh sto obmratiti ho
ob with, a mušně pro tu miru ímon přenpčl mnia 3blanhamé ímrti fide 48 let. Že po
ím. mnčebnícíeh 3dbné oftatlh 3aehrániti nemohli, proto3e těla jejich i 6 Eolh bhla pohrou
žena bo moře, to bolelo meliee fřeíťanh m (Ehimahaře.
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Nepoškvrněne Početí blah. Panny Marie.
. Slavnost „Početí blahoslavené Panny“ jest mezi slavnostmi lMarianskými

tím, čím slavnost„Narození Christa Pána“ mezi slavnostmi Páně; a jako početí v
oboru přírodném jest počátkem veškeré bytosti lidské, tak jest svátek, kterýmž slaví
církev sv. čisté a nepoškvrněné početí Panny, „od počátku cest jejích? (Přísl. 8,
22) velekrásné, prvním ze všech slavností, ustanovených ke cti rozmanitých tajem
ství a rozličných stupnů v podivuhodném životě Panny Nazaretské. _Siavnost ta
jest v čele slavností, ve které se této dceři patriarchů dostává obecnější, četnější a
skvělejší úcty.

S jakou slastí a radostnou vděčností slavíme obzvláště slavnost tuto od r.
1854; s jakým plesáním konáme slavnost tu od onoho věčně památného 8. prosince
1854 co slavnost Panny b ez p o š kv-rny počaté! Co až dotud bylo pouze zbož
ným míněním, stalo se článkem víry, jejž každý katolický křestan vyznávati m u sí,
chceli katolíkem zůstati. Maria jest bez poškvrny počata! Rím promluvil, věc jest
rozhodnuta. Sv. Otec, Pius IX., vyslovil a. uzavřel v slavném sboru církevném dne
8. prosince r. 1804 „ke cti ncjsv., Trojice, k oslavení panenské Rodičky Boží, k
rozšíření víry kře—tanské,z plné moci Pána našeho Ježíše Christa, sv. apostolů Pe
tra a Pavla, jakož i své vlastní“ a světu prohlásil, že „nauka, .jež učí, že nejbl.
PannaMaria v prvním okamžiku početí svého zvláštní milosti a předností od Boha
všemohoucího jí udělenou, vzhledem k zásluhám Pána Ježíše Spasitele světa, ucho
vána byla všeliké. poskvrný viny dědičné, od Boha zjevena jest a že tedy veškeří
věřící pevně a stále v ní (t. nauku tu) věřiti musí.“

„A skutečně“, mluví sv Otec Pius IX., „dokazují co nejdůkladněji proskou
mané listiny ctihodného starověku církve východní -i západní, že nauka o neposkvr
něném početí bl. Panny v církvi" se vždy chovala, co zděděná od předkův a opa
třená známkami nauky szVené. Otcové totiž a učitelé církevní poučeni byvše vý
roky nebeským-i co nejbedlivěji ve spisech, které skládali-, bud k vysvětlení písem
svatých, buď na obranu víry aneb ku poučení věřících,_rozmanitým a podivuhodným
spůsobem hlásali vznešenou svatost, důstojnost a bezúhonnou čistotu Panny té, ja—
kož i slavné její vítězství nad úhlavním nepřítelem lidského-pokolení. Protož vy
kládajíce slova: „Položím nepřátelství mezi tebou a ženou, mezi tvým a jejím ple
menom,“ —- jimiž Bůh. přislíbiv hned z počátku světa spasitelné prostředky milo
srdenstvím Svým na obnovu éllověčenstva připravené, porazil nejen smělost svůd—
ného hada, nýbrž i vztýčil nadějinaši —vykládajíce tedy slova ta, učili otcové cír—
kevní, že tímto Božským výrokem laskavý Spasitel pokolení lidského t. jednorozený
Syn Boží, Ježíš Christus jasně a. zřejmě před oznámen byl, dále pak vyznačena nej—
blahoslavenější Matka Jeho, Maria Panna a zároveň obzvláště nepřátelství obou proti

Proto též nejbl. Panna, — tak jako Christus prostředník mezi Bohem při—
jav na se lidskou přirozenost, smazal rozsudek, znějící proti nám a na kříž jej upev—
nil, ——spojena jsouc s Ním nejužší a nerozlučnou páskou a zároveň s Ním,-a
skrze Něho jsouc věčnou nepřítelkyní jedovatého hada, rozšlápla nohou neporušenou
hlavu jeho, úplně nad ním vítězíc.

Toto slavné a zcela obzvláštní vítězství nejbl. Panny, její výtečnou nevin
nost, čistotu, svatost a neporušenost ode všeho hříchu, _tuto nevýslovnou plnost a
vznešenost všech nebeských milostí, cnostía předností poznávali onino Otcové varše
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Noemově, kteráž zbudována byvší na rozkaz Boží docela neporušena unikla všeobecné
záhuby, i v žebříku Jakobovu, na němž andělé Boží vystupovali i sestupovali a na
jehož vrchním stupni spočíval Pán; i ve kři, jejž Mojžíš na posvátném místě viděl
hořeti, jenž však plameny sžírajícími nejen že neshořel, nýbrž libě se zelenal a
zkvétal; i-v oné věži nedobytné,sníž visí tisícero štítův abrnění; i v oné uzavřené
zahradě, jíž lest nepřátelská uškoditi nemůže;i v onom skvělém městě Božím, jehož
základy spočívají na horách posvátných; i v onom chrámu vznešeném, jenž záře pa
prsky nebeskými, pln jest velebnosti Páně, a tak i v jiných ještě obrazech, jimiž
dle učení otcův vznešená důstojnost Mateře Boží, jakož i neporušená nevinnost její
a svatost, nižádnou poskvrnou zatemněná, výborně předoznámena byla.
Aby původní tuto neporušenost nejbl. Panny, z nížto se narodil Ježíš, vysvětlili,
velebili ji otcové tito, používajíce k tomu výroků prorockých cočistou holubicí, co
svatý Jerusalem, co vznešený trůn Boží, co archu posvěcení, co dům, jejž si vy
volila věčná moudrost a co onu královnu, jenž rozkoší eplývajíc a podepřena o mi
láčka svého vyšla z úst Nejvyššího zcela krásná a Bohu nad míru příjemná, a nižád
ným hříchem neporušená.

Rozvažujíce však otcové a učitelé církevní, z'e nejbl. Panna od anděla Ga
briela, oznamujícího jí nejvznešenější důstojnost Mateře Boží, na rozkaz Boží mi
losti plnou nazvána byla, učili, že toto zcela obzvláštní, slavné a nikdy neslýchané
pozdravení vyznačuje, že MatkaBoží jest sídlem všech milostí Božských, ozdobena
byvší všemi dary Ducha sv., ano že jest takořka nekonečným pokladem a nevyčer
patelnou studnicí darů těchto, tak že nikdy podrobena nebyla kletbě a zároveň účast
na jsouc se Synem svým věčné slávy, udůstojněna byla, slyšeti od Alžběty, Duchem
Božím osvícené slova: „Požehnanájsi mezi'ženami a požehnaný plod života tvéhol“

Proto jasuí výrokové sv. otcův jednosvorně v tom se usnášejí, že veleslavná
Panna, _s níž veliké věci učinil ten, jenž mocen jest, zářila takovým množstvím
darů Božích, takovou plnosti všech milosti a takovou nevinnosti, že se stala ta
kořka nevýslovným divem Božím, či raději korunou všech divůvadůstojnou Matkou
Páně, tím se Bohu přiblíživši tak, jak to vůbec možno tvo'ru lidskému, a vyvýšěna
byvší nade vší chválu" lidskou i andělskou.

Aby tudíž obhájili vrozenou nevinnost a spravedlnost Rodičky Boží, porov
návali ji nejen s Evou. ještě nevinnou, ještě neporušenou, neoklamanou ještě záhub
nými úklady ošemetného hada, nýbrž dávali jí přednost podivuhodnou rozmanitostí
slov i myšlének.

Nebot Eva uposlechla hada a pozbyvší původní neviny své, stala se otro
kyní jeho. Nejbl. Panna však rozhojnila počet milostí, původně jí propůjčených,
aniž-by kdy byla hadu propůjčila sluchu, ano ona Božskou silou zničila moc jeho.

Jmenují-tedy Bohorodičku neustále lilií mezi truím, aneb zemí docela ne
dotknutou panenskou, nepoškvrněnou, neporušenou, vždy požehnanou, vší nákazy
hříchu prostou, z níž utvořen byl nový Adam; aneb bezúhonným, jasně zářícím,
velelíbezným rájem nevinnosti, nesmrtelnosti a slasti, jejž sám Bůh založil a ob
hájil proti veškerým úkladům hadovým; aneb stromem, jenž nepráchniví, jehož
nikdy nehlodal červ hříchu, aneb pramenem nikdy nezkaleuým, jenž'spečetěn jest
silou Ducha sv., aneb chrámem Božím, aneb pokladem nesmrtelnosti, aneb jedinou
dcerou života, nikoli pak smrti a hněvu, dcerou milosti, kvítkem přese všechny 0
byčejné zákony zvláštní prozřetelností Božskou vždy rozkvétajícím z kořene zkaže
ného a porušeného.
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Avšak jakoby ještě nebylo dosti výtečných těchto chvalořečí vyjádřili se sv.
otcové rozhodně, že'tam, kde se o hříchu jedná, nemůže 'býti řeči o blah. Panně
Marii, jelikož jí propůjčena byla větší milost, aby nad hříchem docela zvítězila.
Oni vyznávali, že Ona jest napravitelkou rodičů našich, obživitelkyní potomků jejich
hned z počátku vyvolená. od Boha, připravená a oznámená, když k hadu pravil:
„Položím nepřátelství mezi tebou a ženou“; nebot ona rozšlápla jedovatou hlavu
hadovu; a proto tvrdili, že táž blah. Panna milostí Boží uchráněna byla všeliké
poskvrny hříchu, prosta jsouc veškeré nákazy těla duše i rozumu, vždy spojena s
Bohem, k němuž věčný ji poutal svazek, nikdy neprodlévajíc v temnotách, nýbrž
vždycky ve světle a proto stala se přiměřeným bytem Kristovým, nikoli pro tě
lesnou podobu, nýbrž pro hojnost milosti původní.

K tomu pak pojí se ještě překrásní výrokové, jimiž mluvíce o početí blah.
Panny, dosvědčují, že příroda ustoupila milosti a nemohouc vstoupiti v popředí
takořka se zastavila; nebot určeno bylo, že panenská Matka Boží dříve se nepočne
v životě Annině, nežli milost plod svůj přinese; ' mělat počata býti jednorozená ve
kteréž opět počíti se měl jednorozený celého tvorstva. Oni dosvědčují, že tělo Marie
Panny, ač od Adama pocházelo, nevzalo na se poskvrny Adamovy a proto, že blah.
Panna jest stánem od Boha stvořeným, od Ducha sv. ozdobeným a z purpuru zbu
dovaným, jejž nový Bezeleel zhotovil; ono že jest dílem Páně prvním a vlastním,
a proto vším právem velebeným; ona že zůstala uchráněna šípů zlého; krásná od
přírody a prázdna veškeré poskvrny jako jitřenka v plném lesku svým nepoškvrně
ným početím se'objevila. Neslušelot se zajisté, aby tato nádoba vyvolená _podroé
bena byla zlu, všem lidem společnému, jelikož pouze v přírodě jejich podíl brala,
nikoliv pak ve vině, ano slušelo se dokonce', aby jednorozeuý, maje v nebesích Otce,
jemuž serafové třikrát „svatý“ prozpěvují ina zemi měl Matku, kteráž lesku svatosti
nikdy zbavena nebyla. ' ,

_ Učení toto vzniklo tak v rozum a srdce zbožných předků našich, že pře
často Matku Boží nazývají nepoškvrněnou, docela neporušenou, nevinnou, beze vší
úhony, svatou a všeliké neřesti hříšné úplně prostou, docela čistou, nedotknutou pod
statoutakořka krásy a neviny, krásnější nad krásu samu, líbeznější nad líbeznost
samu, světější nad svatost, docela čistou na duši i na těle, kteráž vzniká nade vší
nevinnost a panenství, stavši se příbytkem všechněch milostí Ducha sv. a jenž, vy—
jímaje pouze Boha, stojí nade všemi; jenž přirozeností již krásnější, dokonalejší a
světější jest, nežli cherubové a serafíni a veškeré sbory andělské, kterouž dostatečně
velebiti nemohou jazykové nebeští ani pozemští.

Tento pak způsob mluvení jako sám od sebe dostal se do svat. obřadův a
do hodinek církevních, kdež na mnohých místech se objevuje; nebot v těchto velebí
se Matka Páně co jediná a neporušená holubice krásy, co vždy kvetoucí, docela či
stá, vždy nepoškvrněná, vždy blažená růže, v nich slaví se Ona co nevinnost, nikdy
nedotknutá. a co druhá Eva, kteráž porodila Emanuele.

Není tedy divu, že pastýřové duchovní i věřící národové nauku o nepoškvr
něném početí panenské Mateře Boží ve spisech sv. otcův obsaženou, tolikerýmípře—
důležitými důkazy podávanou v tolikerých ctihodných památkách starověku projá
dřenou nejvyšším pak a nejzávažnějším rozsudkem církve prohlášenou a dotvrzenou.
že tuto náuku vyznávali s nábožností, horlivostí a láskou tak velikou, že neznali
nic příjemnějšího a líbeznějšího. leč ctíti a prositi s hlubokou vroucností panenskou,
bez hříchu prvotného počatou Matku Boží.“
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Těmitoasi slov-y věčně památnými mluvil sv. otec Pius IX. při prohlášení
výroku církve sv. 0 nepoškvrněném početí Panny' Mariea slova tato žádnými jinými
co do krásy a síly přesvědčivé nahraditi se nedají.

Co do počátku a. rozšíření slavnosti této zachovali nám letopisové, že již
před r. 1150 slavnost ta ve východních krajinách byla zasvěceným svátkem. Geor
gius, biskup z Nikodemie, jenž žil asi v polovici 7. století, jmenuje slavnost tu' již
starým svátkem.

V zákonech západních Gothůvosvěcení svátkůvi o tomto svátku zmínka se
děje. V-západních pak krajích byla Neapole první mezi městy, kdež svátek ten a
sice v 9. stol. již se pečal slaviti. _ "

Dle jiných prý v Anglii poprvé svátek ten slaviti se počal; opět jiní tvrdí,
že Francie byla „první země západní, kde svátek ten zaveden jest. Bud tomu jak
koli, tolik' jisto jest, že papež Sixtus IV. r 1479, udělil odpustky těm, kteří obcují
mši sv. a hodinkám o početí P. Marie. A tak slavnost ta téměř 10001etá přese
všechny války a bouře došla nás a za našich dnů nabyla ještě mnohem většího
lesku ode dne 8. prosince 1854.

Knížata i národové závodili ode dávna v uctění Bohorodičky, _beze poskvrny
počaté, poddávajíce se pod ochranu její; mnoho řádův a bratrstev povstalo ku“ zve
lebení neposkvrněného početí jejího; tajemství to, nebes královnu tak povznášející,
slaveno řečí nevázanou i vázanou, v hodinkách, modlitbách, kázaních, litaniích, po
božnostech, ano've zvláštních Spisech, jmenovitě pak za našich dnů sochy, obrazy,
medalie. slávu a úctu Panny, bez poškvrny hříchu počaté, rozšiřují po celém oboru
zemském.

ó sdílejme i my tyto pocity radosti a blaha, pocity plesání a úcty ku vzne
šené královně naší! V ten pak den, když církev sv. vítá počátek života blah. Pan
ny. volejme s ní: „Dues jest početí přeslavné Panny Marie, pocházející z krve Abra
hamovy, z kořene Judova', z domu Davidova, jejížto život leskem svým ozařuje ve
škery církve.“ .

- Utíkejme se k- ní, zvláště, doráží—lina nás nějaké pokušení, hrozí—li nebez
pečí čistotě'naší. Zvláště tehdá s plnou důvěrou vzývejme přečistou Pannu krát—
kou modlitbou, kteráž již tolik vyžádala milostí a tolikBro uhasila plamenů: „Pro
své nepoškorněné početí & neporušené panenství, nejčistší Panno Maria očist srdce
mé tělo i duši meu. Ve jménu 1- Otce i 1- Syna i 1- Ducha sv. Amen.



Úvaha o budoucím církevním sněmu a nyněj
ším milostivóm letě.

_ Po tři sta letech slaviti bude církev katolická opět letos zahájení nového
sněmu, k němuž nynější sv. otec Pius IX. na den nepoškvrněného početí blahosl.
Bohorodičky celý křesťanský svět svolává. Takové církevně sbory scházívají se to
liko v dobách pro církev katolickou předůležitých, v dobách světových obratů a pře
vratů, kde zájmy církve se ohrožují, kde hrozí nebezpečí dosavadnímu pořádku a
zřízení církevnímu. Sněm biskupů katolických jest vojsko, které má podstoupiti
boj proti všemu, co překáží blahodárnému působení sv. naši víry. Sněm církevný
má vytknouti všechny nebezpečné překážky a závady uvnitř i zevně, má najíti a
ustanoviti přiměřené časům zákony mravního života, vysloviti a odhaliti světu pra
vdy“víry Kristovy zneužívané, překrucované, upírané.

Když ve století patnáctém proti církevnímu učení a pořádku vystoupil ve
vlastech našich Hus, nyní Opět oslavený, a nevědomky i mimovoluě svým pádem
spůsobil bouři zhoubnou v církvi; když po staletém boji za doby velikého my
slí kvašení Luther v Německu nové národy uvedl v odpor proti téže církvi, a proti
domu Božímu na Petrově skále povstal zuřivý útok a náběh se všech stran, od je
zera'ženevskéko až do_severní Skandinávie, od východu až do nejkrajnějšího břehu
anglického na západu; když proti církvi katolické stála knížata a národové, křesťané
i pohané; když za nejtužších náboženských hádek nejzhoubnější, neibezbožnější za
vládal nemrav: v této době nad míru a pomyšlení rozervaué a nebezpečné i zma
tené osvědčuje církev katolická na sněmu Tridentském, které jest starodávné učení
či víra společnosti vyznavačův Kristových všeobecné a jak ho vykládati. jak. mu se
rozuměti má; zavádí též spasuou obnovu mravů, kterou všickni liší oprávcové čili
vlastně bořitelé církve docíliti předstírali, v skutku však nesnadnější činili a pro
vésti s to nebyli.

_ Sněmem tím v Tridentu osvědčila se církev katolická býti zdrojem pravdy
a života. Nic tu nového nebylo vmíšeno do náboženské věrouky, nýbrž toliko dávné
a původní učení vytknuto naproti hádkám a výmyslům novotářův; idea, názor pravé,
ryzé kázně křestanské zákony určitými objeven a stanoven; dráha církevně činnosti
a působivosti poznovu upravena „a vykázána. U největším kolísání stála církev co
„sloup _a utvrzení pravdy“ 1. Tím. 3, 15. Nový život počal po sněmu onom utě
šeně rozkvétati. Učení zde vyslovené během času důkladnou učeností nevšední
vyloženo, mnoho zlořádů odklizeno, za odpadlíky noví hrdinští zápasníci získáni,
uvědomění a odvaha náboženská probuzeny jsou byly.

A troje století po slavném sněmu Tridentském snažilo se, by v život byla
uvedena a zachována ustanovení jeho. Bohužel, že překážely valně pokojnému vý
voji a ustálení církevního života krvavé války, revoluce francouzská a svrchovanost
vlád, církvi vévodící. Boj o tak zvaná lidská práva, vlastně nevázanost vymáhající
tajnými společnostmi, francouzskými a německými rozumáři podněcovaný a původně
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od reformatorů pozdvižený,'neustál ovšem i na dále protiviti se kázni a víře. Re—
voluce pro rovnost odpravila králea vyhnala šlechtu, pro svornost naplnila svět
válečnou zbraní a stínala 's-vé vůdce a občany, pro sv 0 bodu zapřela Boha a kla
něla se zhovadilé tělesnosti.

Kde zavládala hmotná moc, vše se podrobovalo, lichotilo, poslouchalo, i o
kovy vlastní líbalo; proti církvi však, která mocí zákony své chrániti a prováděti
nemohla, odpor neustále trval, 1 utíkalo se od nejedněch biskupů pod ochranu moci
státní. Vlády použily příležitosti, aby do záležitostí církevních se míchaly, za ochra
nu poskytnutou požadováno ústupků a ohledů, zřízení státní nabývalo též v církvi
platnosti: ona se stala církví vládní, kancelářskou Avšak duch sněmu Tridentského
setřásal nová ta pouta a nedal usnouti církvi v bezpečnosti státu. Ozývali se hla
sové nespokojenosti s obou stran: církev nechtěla popouštěti a 'v'zdáti ze svých 11
stanovení, své samosprávy; vlády žádaly více ústupnosti & nechtěly církve svato
vládu vedle sebe.

Ruch novověkého pokroku u věcech vezdejších počal vytýkati církvi zpáteč—
nictví a snářství jestit učení její středověké ba ještě, starší a syn se stydí za ot
cův kabát; důvtip lidský vše ostatní probírá a mění, toliko učení víry má mu býti

neprístupným, nedotknutelným ? A prece se mu více nehodí! Tot nesnesitelné bře
meno! — Věk nový, ktelý zapoměl na věčnost, nezná hříchu a dábla, nebe zde si
připravuje, věk nový chce mistrovat Boha. Ěí7cní státní si již podrobuje: poznává
jeho vady a nedostatky, vymáhá sobě větších oprávnění, uznání, svobod, a církev
stát hájí, nedávno ještě se bratřičkovali, v utiskování lidu prý si pomáhali. Církev
jest všeobecná; národní ruch jí upírá vlastenectví, chcei tu míti něco sobě vlast
ního, národního, zláštního. Církev káže, svobodu ctnosti a plísní, zapovídá neřest
mravní a bezbožnosti, těm popírá všechno právo; lid žádá svobodu či volnost osobní,
kde jest hřích zlem toliko relativním, poměrným, jak dalece se příčí pouze vezdej
šimu, ne pak věžuému pořádku; nelze prý živu býti bez hříchu. Církev uznává
rozdíl, mezi pravdou a lží, _včk nový však zná jen prospěch; ona kaceřuje, tento
hlásá rovnoprávnost. Slovem: jak dalece se církev vzaležitostech světských účastní,
tak dalece se světu příčí. Odkazují ji k pouhé nauce theoretické, z duchovních
chtí míti duchy, upírají jí všechno působení ve skutečnosti, že království její není
z tohoto světa, ač jest zde.

Takové asi jsou poměry nynější, jak dalece je lze ,nastín'iti krátkým, běž
ným, neúplným obrysem. Však nám souvěkým to známo. Zapotřebí jest toliko,
představiti si nynější stav věcí, bychom poznali důležitost doby pro církev i-pro
lidstvo. Nebot poněvadž v církvi spočívá“zdroj pravdy, práva a blaha, protož mno
ho velmi na tom záleženo, aby toto dílo Spasitele světa náležitě působiti mohlo. Z
té příčinymá odstraněno býti, co církevnímu vplyvu na lid vadí.
Co zde lidského, má býti- lidmi a pro lid Opraveno, jak dalece toho zapotřebí jest;
co Bohem stanoveno, musí zastáváno a hájeno, oprávněno býti. Jako za času sně
mu Tridenského katolická církev hájila články svě víry-a mravnost, takž nyní jest
jí z'astávati a brániti svou oprávněnost, své na pokolení lidské působení, svůj k te—
muto pokolení na světě poměr.

Stojí nyní na soudu světa, jako někdy Božský zakladatel její stál před
soudci svými. Jedni církvi vyčítají, že se rouhá, kdyz se na poslání své Božské
odvolává, jiní se její pravdě posmívají, jiní žalují; že svádí a bouří lid. Na sněmu
příštím bude odpovídati svatá naše církev na toto sebe obviňování, bude se hájith
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jako mistr její. Snad před vzkříšením přijde ještě ukřižování. Jsout zajisté osudy
naše psány v Božském Srdci Páně, jehož školou církev svatá, a protož čeho se
bude báti? .

Když jsme před čtyrmi lety na den všech svatých počínali milostivě leto,
tehdáž sv. Otec jako onen anděl 've' zjevení sv.Jana 7, 2 „volal hlasem velikým
na čtyry anděly, kterýmž dáno jest, aby škodili zemi a moři řka: Neškodte'zemi,
ani moři, anirstromům, až poznamenáme služebníky- Boha'našeho na čelích jejich.“
Nebot jako andělů oněch, jest čtvero mocností na zemi, kterým škoditi lze na svě
tě: moc vlády, moc zákona, moc vědy a denního tisku či jak se říká: moc
veřejného mínění, a proti těm vystoupil jiný anděl, mající „znamení Boha ži—
vého, sv. Otec Pius, nynější papež římský, kterýž“ volil hlasem velikým po celém
světě svými oběžnými listy, na slavnost nepoškvrněného početí P. M. roku 186-1
vydanými řka: „Neško dte zemi!“ Naříkaje na vzrůstající nevěru, nepořádek a
bezbožnost, vypočetl a odsoudil sv. Otec osmdesáte vět, co falešně učení věku
nového, z něhož zlo a zmatek pochází a vybízel milostivým letem celou katolictvu
církev ku pokání a modlitbám. „V takovém zmatku převrácených zdání My slušně
pamětliví jsouce apoštolského úřadu svého a co nejvíce starostlivi o přesvaté nábo
ženství naše, o pravou nauku, o spásu duší nám od Boha svěřenou, ba i o samo—
blaho lidské společnosti, uznali jsme za dobro povznésti opětně apoštolského hlasu
našeho.“ A zdaž to nebyl, nyní po čtyrech letech událostí světoděiných tážeme se,
zdaž to nebyl tenkráte varující hlas anděla? Vždyt sami nepřátelé papežství do—
svědčovali že nynějšípapež jediný jest, jenž sám zastává na světě mravnost, víru a
pořádek! I konala sv. církev milostivě leto a modlili se věřících miliony za odvrá
cení nastávajících zmatků a nevěry. „Bdětež .a modlete se!“ Toto napomenutí
Páně za heslo dáno církvi. Rozpomeňmež se na prorocká slova nejdůstojnějšího
velepastýře a biskupa našeho, kterými milostivě léto tehdáž nám stanovil, řka mezi
jiným: „Ach, vždyt jest známo, že Bůh nikoliv nemilostivě toho nepřijal, když se
byl Abraham přimlouval za nešlechetně obyvatele Sodomské, ba že byl hotov, ku
prosbě věrného sluhy svého ušetřiti bezbožného města, kdyby toliko deset Spravedli—
vých v něm se bylo nalezlo“ Tenkráte se nenadál milostivý pastýř náš, že právě
nám, na něž hrůzy zhoubné války a ukrutněho moru se chystaly, že právě nám pří
mluvy spravedlivých a modliteb kajících nejvíce bude zapotřebí, a nenadál se toho
nikdo z nás.

1 minulo nemnoho let, a opět neočekávaně, proti obyčeji zavznívá hlas an
děla římského, svolávající služebníky Boží ku všeobecnému sněmu, a pobádající
nás letem milostivým, bychom „ode-všech skvrn hříchů očistěni, přiblížili se s tím
větší důvěrou ke-trůnu Božímu a dosáhli milosrdenství a milost a pomoc příčes
nou.“ Nepřestaly dosud úkory sv. církvi strojené, neminulo nebezpečí, nýbrž ob
den vzrůstá a se množí. Církev sněmem budoucím těžký a rozhodný se strojí uči
niti krok.

„V těch dnech“, vypravují knihy machabejské, „vyšli z Israele synové
niešlcchetní, a radili se řkouce: Pojďme a učiňme smlouvu s národy, kteříž jsou vůkol
nás, nebo od té doby jak jsme odstoupili od nich, potkaly nás mnohé zlé věci. A
zdála se dobrá ta řeč v očích jejích. I vystavěli v Jerusalemě školu podle naří
zení pohanů a odstoupili od zákona svatého. I napsal také král Antioch všemu
království svému zákon, aby veškeren lid byl jeden lid, a opustil jedenkaždy zákon
svůj, a zapověděli občtovati obětí zápalných a suchých ipokojných v chrámě Božím,
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a zapověděli světiti soboty a dnů slavných. I shromáždili se mnozí z lidu k nim,
kteří Opustili zákon Páně a činili zlé věci v zemi.“ Sam Jason biskup, jakž o něm
dějepis vypravuje, uvedl hry, kolby a šermy řecké, aby lid těmito kratochvilnými
vnadami kupohanským obyčejům přeloudil a převábil, sám dříve již náboženství
židovského se odepřev. (Viz Sušilovo Josefu Flavia o válce židovské.) Kdož ne
chtěli zrušiti zákona svatého, byli stíháni a usmrcováni. Tak rozdvojen národ v
sobě, a pohané vládli jím. „Tedy vida Judas a bratři jeho, že se rozmohly zlé věci,
a vojska se kladou v končinách jejích' — shromáždili lid, abyse modlili, a vypro
sili milosrdenství a slitování. — I postili se v ten den, a oblékli se v žíně, a „po.
pel sypali. na hlavy své, a roztrhli roucha svá, a rozvinuli knihy zákona ——a
přinesli ozdoby kněžské a prvotiny a desátky -— a volali hlasem velikým k nebi
řkouce: Co učiníme? — Svatyně Tvé pošlapíny jsou a pcskvrněny, a kněží Tvojí
jsou v zármutku a v ponížení -— kterakž budeme moci obstáti, jestliže Ty Bože!
nepomůžeš nám!“ —- Tak se modlili a postili židé a bojovali pro vim svou na smrt
řkouce: „Lépe jest nám umříti v boji, nežli viděti zlé věci národu našeho a sva—
tyně.“ I. Mach. 3, 59.

Tak nic nového pod sluncem! Nebot kdož'nepozná zde trefný obraz nyněj
ších okoluostí církve? Hle! nový Judas Machabejský Pius IX. lid shromáždující a
volající ku pokání. „[ neustáváme zláště v době této v pokoře srdce svého v nej
vroucnějších modlitbách prositi a vzývati nejmilostivějšího Otce světel a milosr—
denství. od něhož každé (lání dobré a každý dar dokonalý s hůry jest sestupující
(Jak. 1, 17), aby seslal s nebes moudrost, trůnu jeho “přistojící, aby byla s námi
a s námi pracovala, a abychom věděli, co jest příjemného jemu (kniha moudr. 9,
4, 10.). A aby Bůh tím snadněji svolil ku přáním naším a propůjčil sluchu svého
ku modlitbám našim, uzavřeli jsme, vyzvati víru a zbožnost všech věřících, aby
chom jich modlitby s našimi spojivše dosáhli Ochranu ramene všemohoucíhoa ne
beské osvícení, abychom s to byli při témže sněmu vše stanoviti, co by přispívalo
ku všeobecné spáse veškerého křesťanského lidu, k uspěchu a k nejvyšší oslavě cír
kve katolické, ku blahu a ku pokoji.“ (Viz apoštolský list ze dne 11. dubna 1869)

Účelem nynějšího milostivvého léta jest tudíž vyžádati na Bohu dar svatého
Ducha otcům sněmovním, aby pomocí jeho i vnuknutím ustanovití dovedli, coby
nejen prospěchu svaté'církve._ ale též ku blahu a pokoji věřících prospívalo.. Sně
mem budoucím dostati se nám má posvátného ovoce našich mo'dliteb a pobožností
kajícich mimo odměnu sv. odpustků, hned nyní udělenou; blaho a pokoj si vypro
siti máme, dva ty nejdražší poklady a statky vezdejšího života. Nemá církev jiných
zbraní, leč modlitby a pokání; zbroj tuto nyní tasí zjevně ku boji proti-duchu tem
nosti za náš prospěch, za naše zachování. Ač se tu jedná o všechny národy sva
církve, přec zvláště blaho a pokoj našeho českomoravského národu s prospěchem
katolické církve co nejúžeji spojeny jsou.

Dokazují nám dějiny slovanské, že dávní obyvatelé krajin polabských vy
hubeni byli obzvláště proto, že jich nechránila víra Kristova, jelikož jí pohrdali, a
že malý národek v Čechách a na Moravě toliko pro tuto víru uchráuěn a podnes
zachován b_yl. „Bůh, jenž velí každému. aby v bezpečné rozumění přišel a na větší
'se skutek zmužil, viděv víru tvou i podnětí tVé, učinil nyní v naše léta, že nale—
zeno jest písmo k řečí vaší, čehož posud nebylo, abyste i vy přičtení byli k veli
kým národům, jenž slaví Boha svým jazykem.“ Tak psal cár Michal řecký mo—
ravskému knížeti Rastislavn, _když tento za prospěšné uznal, požádati pro lid
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svůj o věrověsty křesťanské. Cyrillem a Metho dějem byl tudíž národ českomoravský
netoliko v lůno sv. církve katolické úplně uveden, nýbrž otevřena mu tím brána
vzdělanosti a mohutné velikosti.

Pro víru Kristovu nebyl však lid náš pouze od sousedů svých ušetřen, ne
čerpal zde toliko osvětu a- vzděláníz'víron tou byl též unášen v hrdinný boj proti
svým vrahům. Sv. Hostýn a Olomouc podnes stojí co pomníky slávy jeho, kde sebe
a Evropu zachoval pomocí Božskou od jha sveřepých Mongolů. Víra katolické církve
odchovala národu našemu řadu svatých hrdinů Božích, které on co nejdražší, nej
milejší poklad choval v úctě nejhlubší. Vzývaje svaté patrony své v boji i míru,
dospěl národ tento v lůnu svaté církve vrcholu slávy a blahobytu pozemského. V
církvi této nebyla prvé nikdy dušena jeho národnost a mluva vlastní; papežové
římští povždy za převzácný klenot své církve země svatého Vácslava považovali a
střežili. Opírajíce se Husitismu jednali pak dle povinnosti co strážcové 'víry rovněž
jak zatratili všecka jiná kacířstva po světa oboru; pastýři nezavinili vzdorovitost
svedeného stádcc. Po dvěstaletém zápasu náboženském, v němž v šanc dáno bytí
a blaho celého národa, který že přese vše strašné pohromy obstál ne snad toli voj-
sku Žižkovu jako milosrdenství Hospodinova co děkovati'má, že jsa trestán vlastním
hříšným odbojem nezaniknul přece. Porážka Bělohorská byla ovšem přílišným ne
štěstím pro národ v následcích svých; tím však odboj proti církvi vinen a vláda
již pokoje žádostivá. „Pyšná budova ta (bludů Husitských) vystavěna ponejvíce
svrchovaným násilím přebujných pánův, lid od šlechty tehdáž pyšné a všemocné ne
šlechetně sveden v bludy a o nejdražší klenot — ví'rn samospasnou katolickou —
oloupen, a nezkrocenouroztopášností velmožůvtěch stržen do bouřného víru svévole.
která žádných mezí nezná a za vše hranice zabíhajíc posléze 'do propasti zkázy str
huje. Necht tyto hrozné pohromy, které národ náš zastihly, nám oči otevrou, aby
chom škodou svých předkův zmoudřeli a nezabíhali opět do křiva na cesty zkázo
nosné.“ Takž nám ukazuje a želá útlocitý dějepisec náš M. Procházka. (Viz.
jeho „život bl. Jana Sarkandra str. 792 a dále.)

Takž nám obzvláště na tom záleženo, by víra a církev katolická byla ná—
rodu zachována a zde vzkvétala; nám obzvláště na ton1_záleženo, bychom svou vinou
nerozmrhali dědictví svatých našich a apoštolů Cyrilla a Methoda, Vácslava, Vojtě
cha, Prokopa, Jana Nepomuckého a Jana Sarkandra, na němž _lpí jejich mučenická
krev, jejich sláva a náš vděk; nám obzvláště na tom záleženo, by tento dům" Boží,
v němž národ ochranu nalezl, své pojištění, svou slávu, který po sta let předkové
zbožní svým majetkem podporovali a zvelebovali, bychom chrám sv. církve katolické
nedali bourati, nýbrž pomáhali jej stavěti a krášlit; nám obzvláště na tom záleženo,
aby popel našich oslavenců nebeských, který dávní katolíci naši v zlatě a stříbře
zahalený nám zanechali na pamět a za vzor života, opět na potomstvo přešel, by
vědělo, kým vychováno, chráněno a před trůnem Božím zastoupeno jest.

„Ty pak 6 patronův země české nejpřednější _a největší Vácslave! Vratisla
vem budiž, a Čechám svým navrat slávu dávnou! Opět na to postavíš nás místo,
z něhož vlastní netečností a hříšnou zlobou jiných neb pochlebnictvím mnohých ne
zaslouženě jsme upadli, nejvěrněji až do skonání sloužíce Tobě i víře nejsvětější. i
králům! Ty. národa našeho záštito a podporo! , Zahynerne-li, Tobě zahyneme! Od
nových obyvatelův marně bys “očekával pocty té, kterouž Tě země česká od tolika
věkův velebí a miluje. Tudíž v pokoře prosíce toto opakujeme. Nedej zahynouti
nám i budoucím! Neráčíš-li snad vyslechnouti synův zvrhlých, slyšíš a vyslyšíš—
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prosby předkův, kteříž orodovali za potomstvo své a v nebi na Tebe hledí! Svatý
Vácslave, mučeníku Kristův, jediný dědici země české, oroduj za nás!“

Tak před dvěma sty lety za nás se modlíval ve zlých a nejhorších časech
Bohuslav Balbín (Obrana jazyka Slovanského na konci), a tak i nám nyní mo
dliti sea prositi jest co katolickým potomkům a vnukům svatých, aby řídil a za
choval Bůh církev ku blahu a pokoji národa našeho, a zrádcem vlasti budiž jmín,
kdo odkazům nám-svatým se rouhati a církví katolickou, národa našeho matkou, po
vrhnouti' obmýšlí. Nezávisí ovšem od nás trvání církve, které zaručeno a pojištěno
jest Božským základem samým, jenž s ní jest „po všecky dny až do skonání světa.“
(Mat. 28, 20.) Za těch 1869 let církev katolická již mnohé osudy zlé mezi národy
přestála. Mnohdy tak náramně byla utiskována a sklíčená, že se zdál konec její
blízký. Rozliční bludové proplížili téměř celý svět; zkáza mravů v té míře se též
vzmohla, že sotva pravdu ode lže, nevěstu Kristovu od nevěstky Antykrista bylo
lze rozeznati. Mocí i lstí, násilím i úklady proti ní bojováno, v každé téměřzemi
již kolébka jejíkrvavá byla. Jsou země v dálné Asii i Africe, kdež víra Kristova
hned na prvním počátku hlásána byla, krajiny krví mučenickou zmočeny, nejslavnější
katolickou vědou a učeností proslulé a osvícené, kdež nyní jenom _pohané bydlí.
Ve Švýcarské, Dánské a Anglické zemí, ve veliké části Německa na místě víry ka-—
tolické již po troje století jiné církve, jiná vyznání panují. Tam ovšem naše církev
přestala býti, není na jednotlivé národy odkázána a podmíněna jimi. „Žet jsou ně
které ratolesti ulomeny, a ty, byv planou olivou, štípen jsi v ně učiněn jsi účast
níkem kořene i tučnosti olivy, nechlub' se proti ratolestem; pakli se chlubíš, věz,
že ne ty kořen neseš, ale kořen tebe.- Ěekneš pak; Ulomeny' jsou ratolesti, abych
já byl vštípen._ Dobře! Pro nevěru jsou ulomeny; ale ty věrou stojíš: nesmýšlej
vysoce, ale boj se; - nebo jestliže Bůh přirozených ratolestí neušetřil, at snad ani
tebe neušetří. Protož viz dobrotivost a přísnost Boží: k těm zajisté, kteříž padli,
přísnost, ale k tobě dobrotivost Boží, budeš-li trvati v dobr-etě; jinak i. ty vytat
budeš“ Tak poučoval sv. Pavel národ římský ve svém k němu listu 11, 17, jakž
i spasitel židům oznámilvřka: „Protož pravím vám, že bude odjato od vás králev
ství Boží a bude dáno lidu přinášejícímu užitky jeho.“ (Mat. 21, 43.)

Čiňmež tedy hojné ovoce pokání. poslušni jsouce pastýřů svých, kteří milo
stivým létem poskytují nám pastvu dobrou, jak církvi tak blahu a pokoji národův
prospěšnou, obzvláště však spáse duší našich velevítanou._

Mimo dobrodiní vyplývající ze všeobecného účastenství v pobožnostech mi
lostivého' léta, anot horlivost zbožnou rozněcuje, modlitbou společnou více vymáhá
a pomocí duší spravedlivých hojnější rosu milosti Boží a smilování nám hříšným
vydobývá, vyníká posvátná doba tato obyvláště tím, že náležitě se. kajícím plno
mocných odpustků získati lze. Sluší totiž připomenouti zde, že každý hřích člově
kem zaviněný časnou i věčnou pokutu za sebou má dle časného i věčného života
našeho potahmo na duši i tělo. _ '

Tak trpíme tísně a svízele vezdejší následkem prvotního hříchu, který ač
Adamovi a Evě co do vinny a pokuty věčné Bohem odpuštěn byl, přece vezdejší
bolest, práci i smrt tělesnou v zápětí -měl ortelem Hospodinovým. Rovněž Davi
dovi kajícímu hřích prominut, ale trest časný na lidu i rodu bolestně uložen. Časný
trest tento jestit Bohem ustanovený a hříchu přirozený následek.

Ku svátosti pokání přináleží též co částka podstatná, nevyhnutelně potřebná,
by kajicník za hříchy své spravedlnosti Božské zadost učinil. „Čiňte ovoce hodné
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pokání,“ napomíná Spasitel (Luk. 3, 8) a tudíž apoštol jeho sv. Pavel vyznává ku
Kolos. 1, 24: „Doplňuj»i,to čeho se nedostává ?. utrpení Kristových, na těle svém,“
poněvadž musíme s Kristem trpěti a vzíti kříž svůj na se, chceme-li s ním osla—
veni býti. Musíme trpěti zde neb v očistci tyto časné zasloužené tresty své k za—
dostučinění Bohu, poněvadž nic nečistého do nebe nevejde a zaplacen musí býti
dluh do posledního halíře.

Má však náměstek Kristův zde plnomocenství od Pána. rozvažovati zde a
otevírati království nebeské, (Mat. 16, 19) což dle učení a vykonávání sv: církve
tím činí, když ony časné pokuty a tresty za hříchy povinné a dlužné, nám bud čá
stečně, bud úplně odpouští, a ze zásluh časných Spasitele světa, jeho nepoškvrněné
přesvaté Matky, panny arie, a všech jiných vyvolených služebníků Božích nahra
žuje. Tyto zásluhy tvoří v církvi sv. jako nějaký duchovní poklad „čili záložnu k
podpoře naší slabostí a nestatečnosti. Tak odpustil sv. Pavel na přímluvu Korint—
ských část uloženého pokání krvosmilníku dle jeho k “nim II. listu 2, 10. V poz
dějších dobách první církve, když na zadostčinění obzvlášt tuhé pokuty ukládány
bývaly, dálo se odpuštění časných takových trestů na "přímluvu svatých mučenníků,
pak za odměnu přísné upřímné kajicnosti. Má tímto spůsobem kající hříšník vcír
kvi katolické bohaté nadání z výdělku Svatých, pod správou církve postavené, z
kterého v chudobě dluhy své spravedlnosti Boží spláceti mu lze.

A toto posvátné nadání, tuto záložnu otevírá nám nyní sv. Otec a uděluje
úplného. odpuštění, čili prominutí všech vezdejších, hříchy zasloužených trestů a po
kut, čímž svatost pokání tak doplňuje, že ve svém působení křtu sv. se rovná,
sjímajíc z nás všechny věčné i časné tresty. Jako by znovu -pokřtěn byl, kdo od
pustkův milostivého leta dosáhne. I stává se to pod těmito výminkami: a) nábožné
vykonání sv. zpovědi a přijmutí Těla Páně-, b) dvojité navštívení chrámu Božího,
k tomu cíli vytknutého listem pastýřským; c) nábožnon modlitbou za obrácení všech
zbloudilých, za rozšíření víry, za pokoj a mír a vítězství sv. katolické církve; d)
půstpo tři dny a e) almužna chudým. '
.. Majít též zpovědníci rozšířenou moc čili splnomocnění rozhřešiti i hříchy
jinak stolici vyšší vyhražene', slibů sprostiti neb je proměniti; odpustky pak i du—
ším v očistci obětovány býti mohou jako jiné přímluvy a dobré skutky naše.

„Přistupmež tedy s důvěrou k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství
a nalezli milost k pomoci příhodné “_(K Žid. 4, 16.) „Nebot praví: v čas příjemný
uslyšel jsem tě a v den spasení spomohl jsem tobě. Aj, nyní čas příjemný;-aj, nyní
den k spasení! (Il. Kor. 6, 2) aby nebylo nám „běda, že jsme nepoznali času na—
vštívení svéhol“ '

Každoroční zázrak s krví s. J anuaria v Neapoli.*)
. S krví sv. Januaria stává se dvakráte za rok, v květnu a září něco ob

zvláštního, což moderní liberálové zpozdilostí nazývají, já ale co očitý svědek to za
zázrak uznávám. Zázrak tento děje se v září 19. a celý oktáv. Viděl jsem zázrak
onen dvakráte, v neděli 19. pro velké množství lidstva jen z daleka, v pondělí ale
odporuěením a nad míru velkou dobrotou tamnějšího vyššího duchovenstva docela z
blízka. Pročež vypravuji napřed o posledním“ dui.

' Měli jsme od mnicha z Monte Cassino odporučující psaní na ctihodné otce
oratoria. Tito nás přátelsky přivítali a radili nám, teprv v pondělí tomuto zázraku
přítomnu býti, anto by jim nemožné bývalo, nám v něděli první místa zaopatřiti.
V pondělí tedy po 8. hod. ráno šli jsme s ctihodným otcem do sakristie skvostné
postranní kaply katedrále Neapolské. .Pokladníci sv. Januária vyplnili velmi při
větirě žádost našeho ctihodného doprovoditele a vedli nás k oltáři. Dostal jsem své
místo na straně erandělia, tak že jsem obřady u oltáře, jakož i lid velmídobře
pozorovati mohl. (Musím příležitostně tuto podotknouti, že se docela neštítím zázra—

“')—Výňatoz psaní na redakci časopisu „Salzburger Kirchenblatt.“
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ků, že ale zde jsem nebyl co jednoduchý věřící, nýbrž co přísný pozorovatel. Nebot
aby se všem námítkám nevěry a zpozdilého odpírání všeho zázračného mohlo odolati,
musí se přísně na všechno pozor dáti.) V 9. hodin šel kanovník katedrále v prů
vodu vícero kněží k oltáři. ' '

Jsouce pozváni obzláštní přízní šli jsme s nimi za oltář, kde ve skříni ta
bernákulu podobné poprsí Svatéhoa lahvička s krví se nalezá.. Již při spatření ka—
novníka, když k oltáři kráčel, začal lid hlasitým, pronikavým hlasem snažně žádati,
by Svatý modlitbu vyslyšel a zázrak učinil. Za tohoto horoucího volání a prosení
neslo se p0prsí a nádobkas krví na oltář. Drahá relikvie jest následujícího spů
sobu: V nádobě okrouhlé, na stranách sklem a na krajích kovem uzavřené, jsou
dvě lahvičky. Jedna jest prázdná, druhá tmavočerveuou, skoro černou hmotou (krví
svatého)přes polovičku naplněná. Zevnitřní nádoba má llovové držadlo, na vrchu
vícero ozdob & docela na vrchu křížek. Obřady vykonávající kanovník vzal nyní tuto
nádobu z ,relikviárium, podobnému monstranci, a drže ji v ruce, ukazoval ji lidu.

Rozsvícená, od kněze v dáli 5—6 palců držená svíce vosková, ukazuje že krev tvrdá
jest. Ukázav funkcionář relikvi na vše strany, zvolá hlasitě E duro t. j. jest
tvrdá (totiž krev). Nyní “nastává křik, který duši proníká. Jakkoliv ale toto
skutečně bědující volání 'cizému připádá obtížné, tedy hned ztrácí to své nepříjem
nosti, pozorujeme-li obličeje prosících. Mladí a staří, vznešení a chudí. všichni
prosí o vyslyšení. Funkcionář obrátí se od lidu k. oltáři a začne s assistujícími
kněžími určené žalmy & modlitby se modliti. Pak obrací se k lidu a pro světlo za
relikvií držené může se ještě pořád, za mírného obracení na vše strany viděti, že
_krevpevná jest. Skoro 10 minut uplynulo, a krev byla ještěpevná. Funkcionář
opakuje žalmy a modlitby, obrací se k lidu, a křik lidu jest srdcelomuý. Uplyne
ještě-minuta. a hle! Krev počíná na jedné straně nádoby téci. Spozorovav to sotva
lid, začne hlasitě lkáti. Všech obličeje jiskří radostí; nebot modlitba jest vyslyšena.

-_ Pomalu jest všechna krev tekutá a assistující kněz dá bílým šátkem zna
mení. Jiný. knězjde do sakristie a zapíše okamžik, ve kterém krev tekutou se
stala. Varhaník hraje o největším forte a chór a lid zpívá střídavě „Te Deum.“

Po ukončení tohoto děkuje lid hlasitě Svatému a svatá relikvie podává
se k líbání. Tuto čtvrthodinu nezapomenu nikdy, srdce moje bylo pohnuto a slzy,'
které jsem s velikým namáháním sotva zdržeti mohl, tlačily “se do očí.; V tako
výchto okamženích cítí se působení vyšší moci'!

Jedna vznešená dáma klečela se svými dětmi na stupněch oltáře. a když
krev tak dlouho pevná byla, napomínala velmi snažně své dítky k modlitbě, by

x Bůh svou dobrotu prokázal. Když však viděla krev téci, třásla se na celém těle
a plakala radostí. Jeptiška karmelitka, zpozorovavši prodloužení, zbledla na smrt;
s pevným zrakem pozorovala každé pohnutí relikviária, a když viděla krév teci, zá
řilo oko její a pak plakala radostí. A tak jsem viděl mnoho vznešených a chudých
osob svým citům scloddati. Opustil jsem "se svými spolubratry kaplu v největším
'rozčílení. Předešlého dne byl jsem, jak svrchu řečeno, též přítomen, slyšel to úpěn
livě volání, viděl jsem funkcionáře, též později od blízka tekoucí krev. Pro množ
ství—lidu nemohl jsem všechno dobře pozorovati. Vyznati musím, při tomto zázraku
na 'podvod_,._mysliti,jest znamení největší nevědomosti. '

' Pi'a'vilo'se, že teplota ruky obřady vykonávajícího kněze, na blízku držená
svíce jakož i ostatní světla v kostele, a teplota následkem množství lidstva, že-úv
činkují,'by krev tuhá v tekutou se proměnila. Jak ale když v neděli skoro osm—
desátiletý stařec obřady vykonával, když svíce 5—6 palců vzdálená jest, když krev
dvojnásobně a tlustým sklem uzavřena jest atd. ? ,

Jen at zkusí nevěřící ten experiment, at vezmou docela jemné sklo a dají
to do ruky nejohnivějšího mladíka a místo jedné vícero svíček, když se jim to po
daří, potom mohou míti aspoň nějakou příčinu 'v tento zázrak nevěřiti. Tisíce a ti
síce věří ale jako já na účinkování vyšší moci. na sílu víry a modlitby, na ochranu
Svatých, na jistá jim k uctění 'posvěcená místa.W


