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Božského „Srdce Páně.
KW; Leden.(fw/" '\Ý\\QĚQM Císlo|.\;;

„ODeVšech VeLebeno anIž VÍC a VÍCe Pána Ježíše SrDCel“

Matka Boží, Srdce Páně a veřejné záležitosti.
I.

Ruch náboženský ve Francii.
Kdokoli za posledních dvou let běh politických záležitosti jen s obyčejnou

bedlivos'tí sledoval, pozoroval zajisté, jak mocně pobožnost k neposkvrněné Matce Boží
a k nejsvětějšímu Srdci Pána Ježíše působíti počíná na vývin politických udalostí.
Úkazy takové objevovaly se jmenovitě u národa francouzského. Po celé Francii se
neustále ozývaly hlasy, a sice velmi důrazně, že národ francouzský jen tím spůsobem
s to bude v krátkém čase vyhojiti své vnitřní a zevnitřní rány, když se opět živou
vírou k Bohu otců svých navrátí.

Národ náš francouzský — takto hlásali nejen biskupové v listech pastýřských
a kněží katoličtí ve chrámech Páně, ale i proslulí státníkové ve sněmu a. novináři
v časopisech — národ náš francouzský musí se odříci svého neznabožství, a musí se
opět k Bohu otců svých kajícím srdcem navrátiti; pak se smiluje Hospodin Bůh
nad ponížením národa našeho.

Ku Kristu Synu Božímu musíme se navrátiti, a za příkladem předků svých
musíme věřícím a kajícím srdcem volati: „Vivat Christus! Amat Frances! Sláva
Kristu! On miluje Frankyl“
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Nevěra a odpadlictví od Krista Syna Božího se má i ze zákonodárství našeho
vymýtiti, na bohaprázdných zásadách revolučních od r. 1789 nemůže více ústava naše
spočívati, místo těch zásad má zajmouti heslo starobylých Franků: „Regnante Domino
nostro Jesu Christo in perpetuum: Za panování Pána našeho Ježíše Krista až na
věkyl“

„Christus amat Francos! Kristus miluje Franky!“ toto nadšené heslo prvních
katolických Franků zavznívalo od posledních dvou let a zavznívá až posud neustále
z tisícero úst po celé Francii, a víra katolická se co den v lidu francouzském mohutně
povzbuzuje a zjařuje.

Živá víra v Krista Syna Božího jest ale nerozlučně spojena s nadějí a důvěrou
ve všemohoucí milosrdenství Božské. Za tou příčinou se také kalolický lid francouzský
již nyní pevnou a nezvratnou nadějí kojí, že Hospodin milosrdný za krátký čas národ
francouzský na milost přijme. Ba i ta žádost a důvěra se čím dál tím více u kato
líků francouzských zmáhá, že v brzku v čele národů evropejských za slávu Kristovu
a za Jeho svatou církev pracovati budou, jako pracovali praotcové jejich, když se
z pohanstva na víru katolickou obrátili.

Tuto živou víru a pevnou důvěru v brzkou pomoc Boží osvědčuje katolický
lid francouzský jmenovitě tím, že se nyní po celé Francii neustále tolik veřejných
pobožnosti, tolik veřejných modliteb, tolik slavných a velkolepých poutí a jiných
spasitelných skutků vykonává, jakož toho od dávných století nebylo slýcháno. A všecky
tyto modlitby a skutky spasitelné konají se vždy na tento trojí úmysl, aby totiž
milostivý Hospodin víru katolickou v národu francouzském rozmnožil a neznabožství
vsoukromném a veřejném životě zamezil, aby dále blahobyt Francie povznesl a upevnil,
& aby též Otce svatého, papeže římského z rukou nepřátel církve Boží vysvobodil.

Mimo to se všeckny tyto pobožnosti a modlitby lidu francouzského ještě
v tom schodují, že se ku cti & chvále nejsv. Rodíčky Boží a nejs—v.Srdce Pána
Ježíše konají. Lid katolický ve Francii má pevnou důvěru, že dotčené prosby jeho
od nejsv. Srdce Pána Ježíše na přímluvu nepoškvrněné Rodičky
Boží v brzku vyslyšeny budou. Ve směru .tomto jeví se opět pravý duch katolický
jenž tímto ruchem modlitebním vládne. Vřelá úcta k Matičce Boží a synovská
důvěra ve všemocnou přímluvu Její u Pána Boha byla vždy a zůstane také znakem
neomylným, kterýmž se praví katolíci objevují a honosí. Podobným znakem pravého
a horlivého ducha katolického stala se ode dvou století pobožnost k nejsv. Srdci Pána
Ježíše, ant nepřátelé této pobožnosti se vždy bud záhy bud později za nepřátele cirkve
Kristovy osvědčili.

Pokusíme se nejprvé o to s pomocí Boží naznačiti čtenářům, kterak se lid
francouzský za posledních dob k Matičce Boží utíkal, prose pokorně, aby Francii pod
zvláštní ochranu svou vzala. Povíme také, jakých výsledků tato pobožnost měla.
Dáli Bůh sily pojednámc napotom o vlivu pobožnosti k Srdci Pána Ježíše na vývin
veřejných záležitosti ve Francii, a i v jiných zemích.

(Pokračování budoueně)
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Vzorové apoštolátu.
(Pokračování od lonska.)

Že se pap. sv. Řehořovi podařilo potlačiti bludy veliké, přítrž učiniti velikým
pohoršením, zmírniti aneb odvrátiti veliké nepohody a rozšířiti křesťanství, za to měl
neméně jako sv. Leo co děkovati zbožnému spoluúěinkovaní a horlivosti apoštolek
katolických při dvorech knížecích svého věku, jimž mnoha psaní činil, které. až po
dnes se nam zachovala. Jsout to: '

17. císařovny: Konstantina a Leontia, jakož i královny: Theodolinda,
Brunehilda a Bertha. »

Ze psaní, jež byl sv. papež císařovně Konstantině a její švegruši Theoklisse
činil, dovídáme se především, že tyto v pravdě apoštolské kněžny papeži hojné al
mužny z Cařihradu do Říma zasýlaly, jež _on k vykupování křesťanů od barbarů
v otroctví uvržeuých obracel. Tehdejší císař na východě Mauricius byl pravé. obluda
blbosti a lakotnosti, jenž za peníze všecko predal, i štěstí národů i prospěch víry sv.
Ona psaní na vzájem činěné mezi sv. Řehořem a císařovnou i její švegruší také nás
poučují, že se papež povždy obracel k těmto sv. a horlivým matronam, kdykoliv
pravé víře hrozilo nebezpečí od lstivosti bludařské, anaž zlatým klíčem si veždy
uměla otevříti dvéře ku císaři. Dále se z nich dovídáme, že, nešel-li Mauricius ve
své bohaprazdné nestoudnosti naproticírkvi ještě dále, vzal-li nazpět k důtklivým
prosbam nejvyššího pastýře vícekráte zákony pro církev a říši zéhubné, uchovalo-li
se na dvoře"tomto, kde nejhanebnější lakota vedle nejprohnanějšího pokrytectví vla
dařila, ještě trochu křest. důstojnosti a stydlivosti, že to vše přičítati dlužno mocnému
vlivu apoštolek katolických. Obě dcery Mauriciovy: sv. Sopatra a sv. Damiana,
kráčely v šlépějích své matky Konstantiny a tety Theokliny, a chovaly taktéž city
největší oddanosti sv. otci Řehořovi. Všecky čtyry uzavřely takořka spiknutí svaté
za účelem, aby u svého politování hodného otce, bratra a manžela prosbam svým
průchod zjednaly a práva církve hájily; a patřila k tomu celá. sprostota a ošemetnost
duše Mauriciovy, že sjednoceným snahám jejich tak často odporovati mohl.

Sardinie a Korsika, jež spravovány byly cís. místovlédcem Africkým, _byly i
v časném i v duševním ohledu velmi zle na tom; úředníci Mauriciovi osvědčovali se
tu ještě krutějšími a bohaprázdnějšími, než sami bai-barové. 'Chtěje sv. Řehoř \učiniti
konec takovémuto žalostnému, pro víru i štěstí ubohých národů těch zhoubnému
stavu, obrátil se k císařovně Konstantině v následujícím psaní, jež jako jest čestné
pro sv. otce, jehož horlivost a láska k blížnímu patrně se tu jeví, také i čestné jest
pro císařovnu samu, jejíž horlivost a péči o vše, co se náboženství týkalo, patrně tu
poznáváme. Píšet sv. Řehoř:

„Jelikož vím, že pamatuješ na vlast nebeskou a život duše své, myslím, že
bych zle'činil, kdybych pomlěel o věcech, jež uveřejniti porouěí bázeň Boží. Když
jsem slyšel, že na ostrově Sardinii nalézá se ještě množství pohanů modlám obětu
jícíoh, a že biskupové té země opomíjeli hlasati jim našeho B. Vykupitele, poslal
jsem tam italského biskupa, který s pomocí Boží mnoho jich obrátil na víru, avšak
zvěstoval mi věc nad míru ohavnou: Kdo chce na ostrově obětovati modlám, ten že

si k tomu za peníze koupí povolení od soudce. Také od některých již pokřtěných,
kteří více modlam neohětují, žada soudce pořád ještě daň za modloslužbuf Když ře
čený biskup jej za to káral, odpověděl mu soudce, že prý tolik peněz byl přislíbil
za svůj úřad, že by je bez takovýchto příjmů nebyl s to splatiti. Na ostróvě Korsice

0.a
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jsou obyvatelé nesmírnými daněmi a surovosti výběrčí tak trýzněni, že sotva prodejem
svých vlastních dětí je mohou zaplatiti, pročež také obyvatelé ostrova tohoto ony
krajiny říše, kde se pravé náboženství vyznává, opouštějí, a v nouzi se k ošemetným
Lombardům utíkají, neb c_ožještě mohou krutějšího od barbarů snášeti jako když
k prodeji svých vlastních dětí jsou přinuceni ? — V Sardinii, jak se povídá, jakýsi
Štěpán, výběrčí námořních daní, dopouští se zabavováním privátního majetku, jež
libovolně provádí, tolik nespravedlností a útisků, že kdybych chtěl vypočísti všecky
ty věci, jež přišly k uším mým, ani veliký svazek by k tomu nestačil. -— Vše si
tedy dobře rozvaž a utiš vzdechy potlačených, neb nepředpokládám, žeby ty věci
k tvým zbožným uším se byly dostaly. Kdybys byla o nich mohla zvědět, netrvaly
by až posud.“ Musí se v příhodný čas o tom dát vědět zbožnému císaři, aby toto
hrozné břímě nepravosti odvrátil od své duše, od své říše a svých dítek. On sice
řekne, že všecky důchody z těchto ostrovů se vydají v Italii; já bych mu na to
odpověděl s tou poznámkou: aby dával méně Italii, především pak aby zabránil, by
nežalovaly slzy utiskovanýoh na vládu jeho. Snad právě tyto výdaje mají tak malý
zdar, že na nich slze utiskovaných lpějí. Císařské Veličenstvo at tedy zapoví hříšným
způsobem něco sháněti. Méně daní ale spravedlivých více bude státu k užitku.
Kdyby jinak bylo, lépe by bylo, bys ztratila život časný, než abys se vydávala
v nebezpečí ztratiti život věčný; nebot dobře si to rozvaž, jak musí býti rodičům,
když prodávají dítky své, aby sami nebyli trýznění? — Jak třeba míti útrpnost
s dítkami jiného, to dobře vědí ti, jenž své vlastní mají. Pročež stačí mně, stručně
věci ty Tobě oznámiti, aby, kdyžby Tvá zbožnost o tom nevěděla, mlčení mé nežalo
valo na mne před soudnou stolicí nejvyššího soudce.“

Takovéto krásné a tklivé psaní mělo veliký výsledek. Neštastné ostrovy
obdržely v pravdě křesťanského a lidského místovladaře. Utiskování a vydírání
přestalo; dobročinné dílo misionářů od papeže vyslaných nemuselo ted zápasiti s pře
kážkami, jež se mu dříve od zprávy úřadu tyranské a poštívající v cestu kladly, a
mělo takový výsledek, že tyto ostrovy za krátko se křesťanskými staly.

Nezdařilo se ovšem svatým ašlechetným apoštolkám vkruhu Mauricia, přemoci
jeho slepou tvrdošíjnost, a odvrátiti jej od jeho lakoty a bohaprázdnosti, avšak
v jednom svých jenerálů, jmenem Fokas, nalezl, jak mu byl hrozil Řehoř, i metlu
svých zločinů i nástupce svého v panování. Ale i u vládě tohoto nového císaře na
lezal Řehoř sv. právě opět jen v choti jeho, apoštolce horlivé, císařovně Leoncii, pří
mluvu a ochranu u věci katolické. Hned po usednutí chotě jejího na trůn psal jí
svatý a horlivý náměstek Kristův anapomínal ji, „aby ochraňujíc církev Petrovu násle
dovala sv. Helenu a sv. Pulcherii.“ Šlechetná paní činila tak skutečně; ukrotila
divokou povahu muže svého, vštípilat' mu mysl horlivou a uctivou ku sv. stolici,
jakouž sama byla proniknuta tak, že Fokas sám prosil papeže o vyslance, jenžby jej
u dvora zastupoval, aby pokořil pýchu bludařství a zjednal pravdám a zákonům pra
vého náboženství vážnost. Rozvinuje na Východě takovou to činnost, zabýval se právě
s takou horlivostí i na Západě sv. Řehoř s hájením opravdových zájmů národů i
církve, a sice vždycky jen spolupůsobením katolické apoštolky. Lombardové vedli
s Římany v Italii válku, a jsouce skoro vezdy vítězi pustošili je na všech stranách;
i víra. i mrav musely trpěti právě tak jako hmotné blaho nevinných národů, jenž
žádné příčiny k válce nedaly. Sv. Řehoř byl tak šťasten, že mohl surovosti vítězných
barbarů přítrž učiniti a toho se dovolati, by přemoženým darován “byl mír, a šetřena
byla víra, a neodvislost církve; ale toho jen tak zmohl, že se obrátil ku královně
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Theodolindě, & s ní přímo o velikých zájmech. náboženství a národů pojednával.
Ráda, jej poslouchala královna, byla hotova jej podporovati i dosti mocna, by mohla
jednati. Druhé psaní 3. knihy sbírky listů sv. Řehoře jest toho důkazem. Když byl dobré
a zbožné královně v tomto psaní blaho přál, „že maličkého prince Adoloalda, ustano
veného za krále Longobardů, dala pokřtíti v církvi katolické,“ — takto pokračuje:
„Bůh nás uchovej, bychom se odchýlili od listu sv. Leona (k sv. Flaviánu), ode čtyr
sněmů církevních: v Nicee, v Cařihradě, Efesu a Chalcedonu, kladiv to na bludaře.
Posýlám výtečnému synu našemu, králi Adoloaldovi, kříž s dřevem z posv. kříže
Páně a evangelium v perské škatuli, a dceři moji, jeho sestře tři prsteny, kteréž jim
vlastnoručně dodej, aby jim ty naše dary byly tím milejší. Také Tě prosíme, pozdra
vujíce vás oba, bys našemu nejvýtečnějšímu synovi, Tvému královskému manželi za
nás poděkovala za mír, jejž učinil, a abys jej, jak to děláváš, k udržení jeho pohá
dala, bys v tom velikém počtu dobrých skutků, jež konáš, byla před Bohem i za to
odměněna, že's zachránila nevinný lid, který by v případě, že by nepřátelství vypuklo,
mohl v zkázu přijíti.“

Ku slavným činům sv. Řehoře i ten náleží, že on první poslal sv. Augustina
a jiné sv. a horlivé mnichy do Velké Britanie ku obrácení Anglův, čímž sobě získal
jmeno: „apoštol Anglie.“ Avšak nesmí se zapomenouti, že tato veliká a důležitá
misie jenom pomocí apoštolek mohla býti se zdarem provedena. Patrný toho důkaz
nalézáme v slavném listu velikého papeže k Berthě, choti krále Erthelbertha v Anglii.
V tomto listu díky činí sv. Řehoř především královně dobré za ochranu, již dopřála
sv. Augustinu a průvodčím jeho, a porovnává ji pak se sv. Helenou„máti Konstantina.
Bůh, dí on, používal ji k obrácení Římanů, jakož i my máme důvěru, že použije
Tvé horlivosti, by okusiti dal národu anglickému účinky svého milosrdenství.

Ještě jiný důkaz. Brunehilda, královna francouzská, vdova po Siegbertovi,
nebyla ovšem svatá, ale jak se zdá, měla aspoň velikou horlivost a víru, a věc, již
se proti právu dopustila, jak se o ní povídalo, přeháněla se, ješto tentýž veliký papež,
jenž měl očí otevřeně na vše, co se ve světě a zvláště při dvorech křest. vládců dělo,
u příčině anglické misie takto jí psal:

„Díky činíme Bohu všemohoucímu za to, že vedle mnohých darů své dobroty,
jimiž Tě ozdobil, tak velikou láskou k náboženství byl Tě naplnil, že na všem, co ku
spáse duší a k rozšíření víry může přispívati, tak vřelý podíl béřeš. Dobře nám bylo
oznámeno, jak velikou pomoc jsi bratru našemu Augustinovi poskytovala. Kdo Tvou
zbožnost nezná, bude žasnouti, my však, kteří jsme již o tom důkazů měli, nežasneme
nad tím, my se jenom můžem s Tebou radovati. Slyšela jsi, jak veliké divy ěinil
Augustinus k obrácení Anglů, a to musí pro Tebe býti velikou útěchou, an nikdo
nemá při tom tak velikého podílu jako Ty. Neb dostalo-li se národu tomu štěstí, že
slyší kázati evangelium, pak má po Bohu Tobě za to co děkovati.“

Tak jest Anglie díky povinována za. obrácení své ku křesťanství: apoštolce
katolické. — ó jak krásné to svědectví o horlivosti katolických dívek a paní! a ne
divím se ani, katolická apoštolka, anaž ví, jak nesmírnou cenu před Bohem má duše

lidská nesmrtelná, aj, čeho by nepodstoupila, aby ji ze záhuby věčné pomohla a nebo
zaopatřila? I ona cítí se sv. Terezií, jak srdce její jest bolestí prohnáno, když na to
množství duší myslí, jež zahynou. — Apoštolka duše milující, miluje všecky duše
upřímně, a. ráda by všecky duše svatými učinila; onat nosí takřka všecky duše
v srdci svém, a tato láska, kterou duše blížních tak miluje, že by je z hříchů vysvo
boditi &.blahoslavenými učiniti chtěla; aj tot ta nejdokonalejší láska k bližnímu.
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Mnohem jest. jí prospěšnější, lidi na tento způsob milovati, nežli od nich takto milo—
vánu býti. Láska jiných k nám neučiní nás ani lepší ani svaté. ale horlivost naše
pro duše působí, že se Bohu zalíbíme, a zjedná nám království nebeské. „Člověk“ praví
Eucherius, „nemůže nic užitečnějšího sám pro sebe učiniti, nežli když pracuje natom,
aby se druzí štastnými stali.“ A sv. Jan Zl. dí: „Ten, jenž své tělo přísným cvi
čením v pokání mučí, nemá takové zásluhy jako ten, který Bohu duše získá“ ——
Katolické apoštolky! dobře si to pamatujte: učiniti, aby vaši bratři a sestry, přátelé
1 nepřátelé věčné blaženosti dosáhli, jest něco většího, nežli abyste zázraky činily.
Když jen jediné duši zaopatříte nebes království, větší tím prokážete P. Bohu slávu,
než kdybyste jiné dobré skutky vykonávaly; neb skutky vaše jsou nedokonalé a
obmezené, ona od vás vysvobozená duše "bude P. Boha dokonale a neobmezeně na
věky věkův zvelebovati. Z té samé příčiny stává se, že apoštolka, která jedinou duši
před zatracením zachrání, většímu zlu zabrání a větší zlo překazí než by všickni lidé,
co svět světem stojí, učiniti v stavu byli, nebot všecky hříchy toho světa nedají se
porovnati s tím přenesmírným tupením, hanobeuím, rouháním a zlořečením, jakéhož
se zatracenec po celou věčnost proti P. Bohu dopouští. Proto jak dí sv. Řehoř:
„Není žádná obět Bohu tak příjemná jako horlivost pro duše.“

Zrcadlo lásky Božského “Srdce Páně.
(Pokračování z lonskeho ročníku.)

I.
„Co jest, že jste mne hledali? Zdaliž jste

nevěděli, že já v tom, což jest Otce mého,
musím býti ?“ (Luk. 2, 49.) Evang. na
ned. 1. po zjev. P.

Poslouchajíci láska B. Srdce Páně.
3. Láska B. Srdce P. poslouchá co nejdokonaleji. — KristusP.

poslouchal s napnutím všech sil duše i těla, s úplným obětováním všeho pohodlí,
odpočinku, majetku, vší světské cti a zevnější svobody, všeho zdraví ano i života.

Láska B. Srdce P. podrobila i vnitřní vůli a rozum Jeho, všecka chtění, poznávání
a přemýšlení, jakož i pamět poslušnosti, ona poslouchala také i co do času a místa

na vlas. Čas útěku Jeho do Egypta a tam se zdržování, skrytý pobyt v Nazaretě,
počátek jakož i konec Jeho kázání a zázraků, to vše bylo poslušnosti stanoveno, čas
i místo, a právě tyto okolnosti času a místa ztěžovaly poslušnost, místo zrození —
příbytek zvířat,-čas studený, drsnatý, Egypt země modlářská, 30 roků skrytě v Na
zaretě strávených zdálo se býti ztraceno, jen 3 roky k působení málo, v hlavním
městě, středu židovstva i pohanstva měla býti poprava, a přece poslechl zevrubně.

Také tvoje srdce musí poslouchati a to hned, ochotně, rádo, v čas, kdy se
ti poručilo, na místě, kde se ti poručilo, tak, jak se ti porušilo, byt by tě to sebe—
zapírání obět nějakou stálo. „Synáčkové moji, nemilujmež slovem ani jazykem, ale
skutkem a pr.avdou“

O Bož. Srdce Ježíše! jak tu stojím zahanben (a) před Tebou, já, jenž jsem
v pobožnosti tak zdlouhavý (á), nedokonalý (á), bojím se každého sebezapírání,
vzpírám se všemu namahání, utrpení, vší oběti, pokládám vše za zbytečné, nepatřičné,
nemožné, zhoubné, co se mi nepříjemného „poručí, protože mně Schází živá víra v Tvou
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prozřetelnost, pevná. důvěra v Tvou dobrotivost. Pýcha a sebeláska činí mne soudcem
nad těmi, jenž v jmenu tvém rozkazují, a zapomínám, že jen z poslušnosti, ne však
“z následků účty klásti budu. O dej mně sílu, abych slepou poslušnosti v lásce se
Tobě obětoval (a) a zcela Tobě ponechal (a), co z oběti mé učiniti za dobro uznáš.

4. Láska B.Srdce P. poslouchá pro B. Otce nebeského—Kristus
poslouchal všech, ve všem, vždycky a všude jenom pro B. Otce nebeského. V lidech, jež
poslouchal, viděl osobu Otce svého, v jejich rozkazech slyšel rozkazy Otcovy, v _tom,
co se Mu poroučelo, spatřoval to,co Otec od Něho žádá. Ano vůle Otce nebeského neskon
ěeně dobrá, svatá, moudrá, dokonalá, Spravedlivá byla Mu všecko ve všem; nebylo
tu žádného: „proč?“ —- ona sama byla příčinou, pro niž Syn B. vší silou a láskou
pracoval, vše podnikal, trpěl, obětoval, žil a umíral.

Také tvoje srdce musí poslouchati všech, ve všem, vždycky a všude pro Boha.
V osobách tvých rodičů a představených, když ti něco přikazují, pozoruj osobu Otce
nebeského, v jejich rozkazech slyš hlas Boží, a když z poslušnosti něco konáš, čiň to ne
jako jim, ale jako Kristu samému, „ne na oko sloužíce, jako lidem se líbíce, ale jako
služebníci Kristovy, činíee vůli Boží ze srdce, s dobrou vůli sloužíce, jakožto Pánu
a ne lidem.“ (Efes. 6, 6—7.)

(5 Bož. Srdce Ježíše! nyní teprv poznávám v jasném světle, jak musím po
slušnost svou za příkladem Tvým zaříditi, nebot čím dokonalejší bude poslušnost má
v každém ohledu, a čím nepohnutějí bude oko mé při tom na Tebe upřeno, tím
dokonalejší bude i učiněna láska má. Odpust mně dosavadní chyby a klamy, vlažnost
a lenost a dej milost, bych Tě miloval (a) skutkem i pravdou, z celého srdce, ze vší
síly, v radostech i žalostech, v obětování i sebezapírání, zde až do smrti, tam pak
skrze všecky věky. Amen.

Věneček Marianský. Maria Panna slibila Bohu, že nikdy v stav man
želský nevstoupí, jakmile však slyší, že Bůh chce, aby byla manželkou Josefovou, —
vůle Boží jest jí nade všecko — tedy ihned poslušně volá: „Ejhle dívka Páně, staň
se mi podle slova Tvého.“ Onat sebe celou s duší i tělem podává Bohu v občt, a
to hned v tu chvíli, kdy Bůh skrze anděla jí svou vůli oznamuje. — Když ji Alžběta
blahoslaví, Bohu vše přičítá, Jemu obětovala všecko cítění i myšlení, radosti i ža
losti, proto skromně volá: .„Velebí duše má Hospodina . . .“ posluhujíc Alžbětě, co
jí koná, dělá z lásky k Bohu, v tom, co od ní Alžběta žádá, vidí rozkaz'samého
Boha; — v Betlémě nenalezá se noclehu v lidském příbytku, musí ven do chléva,
tu v největší chudobě a od lidí opuštěnosti přichází na svět Ježíšek, však Bůh tak
chce, proto ani stínu nespokojenosti, nevrlosti, reptavosti na ní není k spatření,
v určitý čas přišla poslušně do Betléma, v určitý čas utíká do Egypta, v určitý čas
vrací se do Nazareta bez reptání, bez váhání, bez omrzelosti; — protože ze všech
lidských dcer ta nejčistší beze vší poškvrny nepotřebuje, aby ji kněz sám hříšný
teprvé očištoval, avšak Bůh v zákoně tak poroučí, proto přichází do chrámu a staví
se mezi jiné hříšné matky židovské, aby Se očistit dala a to v určitý den, na určité
místo, s určitým dárkem a k určitému knězi; ——v určitý čas ubírá se s 12letým
Ježíškem do chrámu, vykonává předepsanou pobožnost, vychází v určitý čas a určitou
cestou z chrámu, podrobuje se určené zkoušce od Boha, když synáčka ztratila, hlu
boký žal svírá srdce Její, ale nereptá, a když Ježíšek v chrámě Jí vysvětluje, že jest
tak vůle Boží, poddává se jí v nejhlubší pokoře a poslušnosti. Na počest této po
slušnosti Srdce Jejího, a abychom i my na přímluvu Její podobnou cností se stkvíti
mohli, občtujme Srdci Páně 5 desátku radostného růžence.
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Píseň žalosti & lásky o Srdci Ježíšově.
(Dle P. Schauenberga.)

Komu srdce v nitru bije,
Pojď, at zpěv se porozlije:
Srdce Páně zvelebíme,
J-ím své chladné roznítíme.

Srdce to když tvým nepohne,
Nezmění tvou chladnost v ohně;
Tož máš srdce kamenné,
Nad ocel je ztvrděnél

2.

Láska Jeho o jak slastna!
Bolest Jeho o jak strastna!
Lide zlý! tě pomiloval,
Pro tebe se zkormucoval.

Srdce to když tvým nepohne atd.
3.

Srdce plno naší spásy,
Nám jsi bylo jako hlasy,
Jimiž Kristus k Otci volal,
Krev a život obětoval.

Srdce to když tvým nepohne atd.
4.

Hlava tmím rozedrána, '
Noha, ruka probodána;
Srdce Jeho nejcitnější
Zbodly rány nejbolnější.
Srdce to když tvým nepohne atd.

5.

Než Tě, JESU můj, jsou jali,
Na Tebe pak žalovay,
Dřív o Srdce osud znalo's,
K smrti veždy pracovalo's.
Srdce to když tvým nepohne atd.

6.

V jesličkách když's odpočíval,
Na. krutou smrt již se's díval;
Strašily Tvé srdce škleby,
Hrůzná biče, trny, hřeby.
Srdce to když tvým nepohne atd.

7

V zahradě Tvé srdce stená,
Již jak umírajíc stená;
Však hle, také strasti hoře
Přemáhá Tvé lásky moře.
Srdce to když tvým nepohne atd.

8.

Láska, pomni, zkrvácena;
Krev již není nalezena,
Ježby ze žil ještě tekla,
K vyproštění z tenat pekla.
Srdce to když tvým nepohne atd.

9.

Hle, již k smrti kráčí pleše
Ježíš na tvůj cíl se těše.
Zuř jen lotře, zuř jen rázně,
Srdce Páně víc chce strázně.

Srdce to když tvým nepohne atd.
10.

Zajat rotou býti ráčí,
K bičování tiše kráčí;
Trny, hany, 'křížo břímě
Vítá jako blaha símě.
Srdce to když tvým nepohne atd.

11.

Lide! kde jest srdce tvoje?
Věnujet Bůh tobě Svoje!
A ty nechceš k Němu lnouti,
Své Mu srdce poskytnouti ?
Srdce to když tvým nepohne atd.

12.

Než, co vidím? Lásky cíle
Bojovník již došel píle.
Ježíš na kříž vystupuje,
Ne hrot, — láska Jej zboduje.
Srdce to když tvým nepohne atd.

13.

Lide Kristův již se raduj,
Pod ty rány vždy se vřadujl
Ježíši můj! v nich nám žíti,
V nich i dejž nám štastně mříti!
Srdce to když tvým nepohne atd.

14.

V útulku tom veždy budu,
Co si žádám, tam dobudu;
S jásotem se v nich chci skrýti,
Všeho žalu tam se zbýti.
Srdce to když tvým nepohne atd.



15.
Srdce drahé! budiž dosti

Nepřátel tvých krutých zlosti,
Po těch strázních odpočívej,
V poklidu ted tiše dlívej!
Srdce to když tvým nepohne atd.

16.

Avšak Srdce zas se skrývá,
Novým nálezem zostřívá:
V pokrm, nápoj se nám dává, .
Ježíš celý náš se stává.
Srdce to když tvým nepohne atd.

17.

Míjí chléb, i víno míjí,
Ústa naše krev již pijí,
Oním Srdcem tu se sytí,
Z něhož nebe blahost cítí.

Srdce to když tvým nepohne atd.
18.

Kdo kdy z lidstva tak miloval,
Srdcem svým že obdaroval?
Smrti by tě uvaroval,
Kdo se v pokrm kdy věnoval?

_Srdce to když tvým nepohne atd.
19.

.Pokolení Adamovof
Drahé Srdce viz bratrovo!

Proto jste vše poslouchali,
Byste tygři přec ostali!
Srdce to když tvým nepohne atd.
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20.
Láska taká se neváží,
Srdce svaté se uráží!

Kde, 0 kde? — Aj v Jeho sídle,
V Jeho uráží se bydle.
Srdce to když tvým nepohne atd.

21

Co se hříšného kde tropí,
V chrámech najdeš toho stopy:
To jest mzda, o JESU, Tvoje,
Tak Tě zdobí, lásko moje!
Srdce to když tvým nepohne atd.

22
Ani Pilát, ani židé

'Ni pohanští krutí lidé
Takým hříchem nejsou vinni,
Jako zvrhlí Tvoji syni.
Srdce to když tvým nepohne atd.

Ah! již déle nevzdorujme,
Srdce Páně zamilujme;
Z chyb se všechněch očištěme,
Hanbu svoji všecku střeme.

Srdce to když tvým nepohne atd.

Přivine tě Srdce 4k sobě,
Upraví si stánek v tobě.
Jak tě bude milovati,
Nebude Svých bohů dbáti!
Srdce to když tvým nepohne atd.

Amen.

Psaničko k ježíškovi.
Pod nohou jak snih ten vrzál
Kvapně po něm noha hne se.
Jest ta zima přece drzá;
Každý úd hned jí se třese.

Aj, tu hošík z domu běží,
Chudák bídně ošacený;
Ozíbá ho, nese stěží
Pro poštu list upravený.

List ten poště odevzdává;
Načež vesel domu spěchá.
Již se více neobává,
Veliká jej jímá těcha.

Právě vchází k poště paní,
Paní mocná, přebohatá,
Každý bol jí však hned raní,
Láskou k chudým zvlášt jest jata.

Na stole tam lístek leží
Ku malému Ježíškovi.
Venku chumelem se sněží,
Kde dlí Ježíšek, kdo poví?

Sotva paní lístek zočí,
Slza se jí v oku rosí.
Ihned na to blíže kročí,
Snažně o ten lístek prosí.



A když lístek otevírá.,
Co tam čete, co tam vidí?
Rodinu že bída svírá,
Rodinu to zbožných lidí!

„Milý Pane Jezu Kriste!
Stromku, dárků nežadame,
Ale to nám rač dat jisté,
Do syta at &leba mame.

Tatínek nás v hrobě hnije,
Matka těžce chora leží;
A nás pět tu dítek žije,
Žije v bídě — a to stěží!
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Přispěj, Jezu. ku pomoci
Bídným nám a usouženým.
Kéž se zhřejem v svaté noci!
Vždyt nam zima zuboženým !“

Štědrý večer již se blíží —
Matka chora, dítky pláči:
„K nam-li Ježíšek se sníží,
K nam-li zavítati račí?“

Tu se dveře otvírají
Sloužící dva koše nesou,
Na stůl věci vykládají
Dítky radostí se třesou.

Ježíšek vám tyto věci
Posýla — vždyt ví, co bída!
Přeje, at jste hodni všeci.
Na psaníčko odpovídá!

1.

Nová. doba?
Stará. zloba!

Církvi je to starý boj;
V nové době
Pekel robě

Slalo na ni nový roj.
2.

V nové době
Pekel robě

Vztýčilo jen starý znak,
Anděl Páně

S mečem na ně,
Znovabudepotřendmk.

3.

Pekel brany
Zotvírány
Proti církvi do kořen-;
Skála v boji
Pevně stojí,
Ochrancemjí nebes Pan !

] i n d y a n y n i.
(Popěvky pro útěchn,)

4.

Boj že nový?
Že ne, poví
“Z dávných věků mnohý

rok,
Starých zbraní
Jen vydaní
Nové zjednal církve sok.

Jindy s meči
V kruté Seči

Proti církvi satan stal,
Ted taktiku
Změnil, dýku
Na nevěstu Páně vzal.

6

Zřek se zvyku,
V 'zakonníku

Sít si z'paragraíů splet,
Šelm'a lítá,
Za ní skrytá,
Čína “kdoby na sít sed.

7.

Dříve řvaní

Nyní lhaní
Jestit jeho nový znak,
Glaseové
Nosí nové

Rukavičky, nový frak.
8.

Ariany,
Potom pany
Za-svépomabače měl,
Nyní znovu
K svému “lovu

Pomoc v palácích našel.

-9.

Že je skryto
Jen kopyto,
Růžek také, každý ví;
Učenosti
Satan dosti
Jako kniha rozumí.



10.

Jindy meči,
Nyní řečí
Šíří meze říše své,

_13._

11.

„Tady nebe
Stroj pro sebe,
Tady sobě buduj stan.

12

Jindy jmění
Všeho znění

Církvi satan vždyckybral;
Klamná práva Ejhle práva, Nyní .žití
Lidstvu dává, Jaká dává Dovoliti

Klamným slibem k sobě ' Nová doba, tvůj to pán !“ Nepřítel by jí nedal.zve.

(Pokračování .)

Trni a růže.
Od o' m. p.

Kazatelka na ulici.
Je tomu několik přes 30 let. Kráěel jsem Ferdinandskou ulicí v Brně.

Stála tam ženská a chlapec proti sobě; zdá se, že chlapec byl nějaký-m učedníkem.
Žena ta, zdá se, byla kazatelka nevěry. Jda kolem nich, zaslechnul jsem tento
krátký rozhovor. Žena chlapci "pravila, česky:

„Cert? Dej si pokoj; jak jen můžeš věřit, že by byl čert? Kdo pak kdy
viděl čerta? Já jsem ho ještě neviděla.'“

„Slyšejí, panímámo, odvětil jí neučenlivý učedník, „v-iděly voni kdy císaře
Pána ?“

„Jaktěživa jsem ho neviděla !“
„No, tak tedy není žádného císaře Pána, proto že ho nikdy neviděly!“

Víc jsem nezaslechnul.
Hádání ve sklepě.

V obci * * * žijí katolíci a evangelíci. V kraji tom roste víno. Jakož
v takových obcích obyčejem bývá, sešlo se jednoho nedělního odpoledne několik sou—
sedů obojího náboženství ve sklepě na sklenici vína a při něm na kus sousedského
hovoru. Byl mezi nimi také švec Jakob * *, pilný to čtenář a horlivý katolík.
Soused N., evangelík, uvedl řeč na náboženství. Jakob mu pravil:

,„Nech toho; sešli jsme se tu ku přátelskému hovoru, ne však ku hádkám.
Ostatně jsme ve sklepě, jenž není místem, \v němž by se náboženské otázky rozbí
raly; k tomu máme místa jinál“

Všickni přisvědčili. Soused však evangelík na to nedal.
„Vidíš Jakobe, vy katolíci věříte, že se chleb stává tělem Páně; totě

přece nemožno !“
Jakob vytáhnuhnulz kapsy dvougrošák, hodil jej na dno postavené bečky,

kolem níž seděli.

„Co je to ?“
„Dvougrošák !“
„Kdyby císař Pán vyhlásil, že je .to dukát t. j. kdyby mu “dal cenu dukátu,

tak ty budeš prvním, jenž .jej za dukát vezmešl“
Soused evangelík se zamlčel. Po- chvíli však pokračoval.
„Ale vidíš, Jakobe, my evangelíci také věříme, že jsou Svatí v nebi, ale my

je nevzýváme, jako vy, aby za. nás orodovali , vždyť. nejsou vševědoucímí,nemohou
o našich potřebách a prosbách věděti !“
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„Martine, byl jsi už kdy v Brně?“
„Nikdy ještě !“
„Tedy neznáš Brňany a jejich potřeby. Já jsem v Brně- pracoval 5 let,

proto znám Brno, jeho obyvatele a jejich potřeby !“
„Co s tím chceš ?“

„No vidíš — Svatí v nebi také žili na zemi, byli lidé a znají všeobecné
potřeby lidí, jejich slabosti a boje a proto v lásce k nám, co bojujícím zde bratrům,
zajisté orodují za nás, aby Pán Bůh naše prosby vyslyšel, aby nám dáti ráčil, čeho
nám pro duši a pro tělo třeba, bytbyi zrovna vědět neměli, co právě v tomto oka
mžení potřebujem! Ostatně, milý brachu, není nemožno, ba pravdě podobno, že Svatí
o našich potřebách a prosbách dobře vědí !“

„Jak to?“
„No vidíš — kdyby se's díval do jasného, velkého zrcadla, uhlídáš, co se

daleko za tebou děje a přec na tom místě nejseš právě! Tak Svatí patří v jasnost
Božía není nemožno, že v ní nás a naše potřeby vidí. Že nás Svatív nebi milují, to
přec připustíš ?“

„Neupíráml“
„No tak tedy — nemůže Pán Bůh svatým přátelům svým na vědomost dáti,

co se s námi, jejich bratry, zde děje, co potřebujeme, v jakých bojích a pokušeních
postaveni jsme, aby jim dal příležitost, orodováním osvěděovat lásku jejich ku bratrům
a ku sestrám na zemi?“ '

„No, už neříkám nic!“ —
„Já věřím jen to, co vidím !“

Tuto řeč sem tam slýchati. Především musím říci, že toto slovo jest nad
míru nerozumným samo v sobě. Za jedno: Co přichází ku vědomosti ducha zrakem,
přec není předmětem věření, tot zírání. Věřiti něco jest vůbec přec: něco za pravé
držeti, co nám kdos hodnověrný zjevuje, o čemž jsme doposud vědomosti neměli.
A za druhé i zrak klame; strěím-li hůl do vody s tichou hladinou, vidím ji ve
vodě jako zlomenou — tedy bych musil věřit, že jest v skutku zlomena; a přec tomu
není tak! A za třetí patří ku dobrému vidění zdravé oko; není—lito zdravým, .je-li
kalným, vidíme vše ve vlastním kalném světle, jakož ten, jenž má žloutenku, vše
vidí žluté, a přec tomu tak není; proto praví Božská pravda, (Mat. VI. 22, 23.):
„Svíce těla tvého jest oko tvé. Jestliže oko tvé sprostné (zdravé) bude, všecko tělo
tvé světlé bude. Paklít oko tvé bude nešlechetné (chybné, nezdravé, špatné), všecko
tělo tvé tmavé bude. Jestli tedy světlo, kteréž jest v tobě, jsou tmy, samy tmy
jak veliké budou?“ '

A potom říkají mnozí, a často právě študovaní : „Já věřím jen to, co vidíml“
Taktéž pravil jednou ve společnosti takový študovaný škop:
„Já Boha nevidím, tedy také v něho nevěřím !“
Přítomný kněz, slyše tento nesmysl, ptal se ho:
„Už jste, pane, viděl kdy svůj rozum ?“
An oslovený tvrditi to nemohl, pravil kněz:
„Pak mi dovolíte, abych věřil, že vy žádného rozumu nemátel“
Všeobecný smích nevěrce zahanbil. —

lil i r n ý.
Asi před 35 lety sedělo as 15 hostů 11tabule v jednom .zámku na Moravě.

Bylit to ponejvíce šlechtíci, větší statkáři, někteří úřadníci atd. Mezi nimi se na
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lezal také mladý kněz. Hovor se vedl ponejvíce" o hospodářství a o průmyslu. Také
došla řeč na vyrábění cukru. Tu pravil baron * * *:

„Kosti nám zdražují cukr! Máme sice dost ložisk kostí, nemůžeme však do
posud knim — pravda?“ obrátil se ku svému zrzavómu úředníkovi, jenž byl také hostem.

Při tom pohlédnul na mladého kněze, jenž naproti seděl. Tento pravil:
„Pane barone, máte-li cukrovar a chcete-li mermomocí ty jisté kosti, vezmite

z vaší rodinné krypty kosti svého otce a své matky a svých předkůvl“
„To nechci!“
„Tedy my máme též právo nechtít, aby se k rafinování cukru braly kosti

našich předkův! Ostatně budte jist, že se ku kostím těm nedostanete nikdy!
Domácí pán, hostitel měl také za to, že musí osvědčit svou vzdělanost a

učenost. Z čistého jasna pravil:
„Já chci raděj mít 30 smrtelných hříchů na duši, než smrtelnou ránu na těle!“
„Pane,“ pravil mu mladý kněz, „tot vaše gusto !“
„Ostatně nenahlížím, nač je to desatero ? tolik přikázání !“
„Pane,“ pravil kněz, „prosím, račtež mi jmenovati království na zemi, jež

by mělo tak málo, tak krátkých a tak srozumitelných přikázání, že jim každý, ine
učený lehce porozuměti může, bez dlouhých výkladů. a vysvětlivek a bez dodatečných
zákonů, jako království Boží? Toto má jen 10 přikázaní a ta- jsou krátká, ba mnohá
jsou jen v jednom slovu ku př. Nezabiješ -— nepokradeš — nesesmilníšl“

„Kdyby bylo na mne, udělal bych ze všech přikázani jen jedno !“
„Božská moudrost dovedla z nich udělati jen 2 — přikázaní lásky: Miluj

Boha nade všecko — Miluj bližního jako sebe samého! -— Prosím, jak pak by znělo
to vaše jediné přikázaní ?“

„Krátce: Konej všecko mírněl“
„To jest,“ odvětil kněz, „mírně klet — mírně křivě přisáhati — mírně lidi

zabíjet — mírně lhát — mírně šidit -—mírně loupežit — mírně pomlouvat — mírně
smilnit — mírně cizoložit atd.,“ a tu se obrátil ku mladé paničce mírného mudrce,
kteráž ovšem měla presidium u tabule. „Prosím, milostpaní, račtež vzíti ku vědo
mosti jediné přikázaní páně manželovo, při čemž si dovoluji mírnou interpelaci,
kdož ráčíte potvrditi přikázání to?“

Mladá panička rozhorlivši se nemírně, vzkřikla:
„Já protestují proti tomuto jedinému přikázaní! Já zůstanu při desaterui“
Společnostse nemírně rozesmála, mírný pan mudrc-manželse nemírně

styděl a pak mezi ostatním obědem mluvil — mírně!

Zahanbena horlitelka.
Před více než 50 lety seděla v Brně společnost paniček u svačiny v bohatém

domě. Mezi paničkami seděl také kněz, jenž domácí děti vyučoval. Jedna z pa
niček měla hrozně s kopce na faráře a vůbec na kněze, že prý jsou špinavci, že
chtějí za každý krok plat, že jsou ziskuchtiví a lakomí atd.

Kněz mlčel. Domácí paní nemohouc si mlčení to vysvětliti a snésti,
pravila knězi:

„A co pak vy tomu neříkáte nic?“
„Ta dáma má pravdu!“
„Co že ?“

A horlitelka celá uradostněna, že jest kněz na její straně, pravila:



——16—

„Vidíte, paničky, pan páter J . . . jest rozumný pán a uznává, že mluvím pravdu!“
„Já také mluvím pravdu,“ pokračoval kněz, ku př. „vím, že tamhle na. Cejlu

leží cajkář už 14 dní, a Zábrdovský pan farář ho nechce pochovatl“
„Ahal“ vzkřikla horlitelka plna radosti. „Pravda, že byl cajkář chudobný,

vdova nemůže zaplatit funus?“
„Je chudobný, milostpaníl“
„Odpustte, to však není příčinou, že ho Zábrdovský pan farář nechce pochovat!“
„A proč pak ho nechce pochovat'r“
„Proto, že ještě neumřel — leží 14 dní nemocenl“
Paničky se rozesmály a horlitelka — mlčela.
Kýž by byla mlčela hned z počátku. Dobře praví Maximilian I. císař Me

xický (91115meinem Schan, 80. VII., str. 226.)
„Učiňsvéhonepřítele směšným a. zabil jsi ho!“

'
Hlasatel odpustků plnomocnych,

čili:

Kalendář odpustkový na obyčejný rok 1874 se zvláštním ohledem na
kostely Pražské.

„Odpustky jsou poklad bohatý a.klenoty
drahocenné těm, jenž lásku Boží a nebo

hledají.“ — Sv. Ignác z Lojoly.
. Pro slov.

Pod tímto názvem zamýšlí „Škola B. Srdce P.“ .podávati čtenářům svým
na základě spolehlivých a schválených seznamů kalendář odpustků plnomocných, tak
jak na jednotlivé dny a svátky v roce každý měsíc připadají, a jež nábožní věřící
buď ve zvláštních kostelích, jmenovitě v Praze, bud co členové rozličných náboženských
spolků, jednot a bratrstev při jistých podmínkách během roku tohoto získati _mohou.
Použito k tomu hlavně proslaveného spisu: „Qie QIbIdfíe,ihr %efen uno ii): Gebraucb“
od P. A. Maurela S. J. 4. .vyd. 1870; pak některých příručných spisků jednotlivých
bratrstev, jakož i direktářů vícera řeholí; jako: Kapucinů, Františkánů, Minoritů,
Augustianů, Premonstrátů, Benediktinů, Křižovníků, Tovaryšstva Ježíšova, též i authen
tických seznamů pln. odpustků při kostelích Pražských: sv. Kajetana, Mil. Sester,
Karmelitek, na Skalce, jež laskavostí vel. pánů dotčených řeholí a kostelí nám dány
byly, začež jim své upřímné díky tuto vyslovujem. Čtenářové naši učili se nejednou
ale vícekráte ve „Školc,“ jaký neocenitelný poklad jsou pln. odpustky, jejž jim sv.
církev, ta zprávkyně tajemství B., klíčnice království neb. otevírá. „Odpustky jsou
_bohatý poklad .a drahocenné klenoty těm, jenž lásku B. a nebe hledají,“ dí sv. Ignác
z Loj. a právem, vždyt odpustky jsou ovoce umučení a_krve J. Kr., ovoce zásluh a
bolestí P. Marie, ovoce kajícnosti a mučenictví Svatých, ony čistíduši od pozůstatků
hříchů, zavazují nás, bychom žili ustavičně v stavu posvěcující milosti .B. a konali
skutky pobožnosti, lásky o sebezapírání, ony _ukracují muka očistcová, neb ._1_íplnějich
zbavují. — Užívejmež jich tedy jako křesťané s uctivostí vědouce, že jsou ony _pře
hojné ovoce moci a účinku krve J. Kr., užívejme jich co hříšníci _s vděčností vč
douce, žeony jsou jediným prostředkem od _Boha nám daným, bychom _se všeho
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trestu u Něho sprostiti mohli, užívejme jich co katolíci s horlivostí vědouce, že ony
jsou nám tím nejlepším prostředkem, těšiti duše našich přátel, příbuzných u dobro
dinců, a jim, ježto by jinak dlouho trpěti musely v očistci, urychlovati přístup do
slávy a blaženosti věčné. Bohužel „my až příliš zapomínáme na své milé nebožtíky,“
dí sv. František Sal. Čiňmež tedy pro tyto od Boha milované duše to, čeho sobě
přáti budem, by i pro nás se jednou činilo. „Blahoslaveni milosrdní, nebo oni
milosrdenství dojdou“

Poznam. 1. Písmena Z tam, kde stojí na konci věty, znamená, že od
pustky ty mohou se i dušem zemřelých přivlastniti neb obětovati.

Po z nam. 2. K snadnějšímu upotřebení kalendáře necht sobě nábožný čtenář
vždy na počátku téhodne na př. v sobotu večer neb v neděli ráno tužkou podtrhne
odpustky, jichž sobě v téhodni tom získati zamýšlí, neb jež se ho co člena některého
spolku neb bratrstva zvláště týkají.

Po znam. 3.. Jedna a táž zpověď a jedno a totéž sv. přijímání stačí pro
všecky pln. odp., jež v 1 den spolu připadají, (leč bys upadl do hříchu těžkého).
Každodenně při ranní modlitbě vzbud, úmysl, že si přeješ získati všecky odp., jež
jsou spojeny s pobožnostmi a dobr. skutky, které toho dne konati budeš. Chodíš-li
týdně kterýkoliv den k zpovědi, stačí ta zpověď pro všecky v tom týdnu připadající
odp. Avšak musíš tolikrát konati modlitby na úmysl sv. Otce ten den, a tolikráte
navštíviti kostel ten den, kolikrát se podmínky tyto při odp. v tentýž den
připadajících požadují.

V měsíci lednu.
Obyčejné Podmínky k ZÍSkánípln. odpustků jsou: sv. zpovčd a sv. přijímáni, pak návštěva

kostela neb kaple veřejné, a tam modlitba. na úmysl sv. Otce v Římě za potřeby sv. církve
n. p. 5 Otčenášů & Zdrávasů, 1 Věřím v Boha.

Dne

1 Slavnost Obřeza'miPáně. a) Vůbec: 1) v metrop. kostele u sv. Víta
v Praze (obyčej. podmínky). 2) ve všech kostelích řádu
Tovaryšstva Ježíšova (v Praze u sv. Ignáce obyč. podm.):
b) Členové: 1) arcibrat. nepošk. Srdce P. Marie
(obyč. podmínky bez zvláštní návštěvy kostela); 2) arci
brat. drahocenné krvi Krista Pána. (obyč. podm.); 3) brat.
k uctění Vel. Svátosti pod ochranou sv. Benedikta (ná
vštěva farního kostela); 4) spolku: „živého růžence“
(obyč. podm.) Z; 5) spolku modlitebného: „Maria, Paní
nejsv. Srdce“ (každý čtvrtek neb neděli) Z; b)“ jednoty

(1. čtvrtek klanění se Vel. Svát. a podporování chudých kostelů
měsíce) (mimo obyč. podm. i návštěva nejsv. Svátosti).

2 sv. Makaria poust. Členové: 1) brat. nejsv. Srdce Jež. (neb až budoucí
1. neděli obyč. podm. bez zvláštní návštěvy kostela) Z;
2) apoštolátu modlitby (obyč. podm.) Z; 3) brat. červe

(1. pátek ného škapulíře (umučení Páně) (každý pátek obyč. podm.
měsíce) a nějaké rozjímání o umučení Páně)

sv. Josefy p. (sobota).
4 ned. po Obřezání P. ——Sv. Tita b. Členové: 1) brat nejsv.“Srdce Jež.

(neb již minul pátek — obyč. podm. bez zvlášní návštěvy

OO
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kost.) Z; 2) brat. modrého škapulíře (nepoškvr. Početí
P. Marie (obyč. podm.) Z; 3) brat. sv. růžence (obyč.

(1. ned. měs) podm. a návštěva kaple neb kostela bratrstva náležíeího.) Z.
sv. Telcsfora p. a m. Vůbec: u, jenž hrdinský skutek lásky k dušičkám

v očistci vykonali (každý pondělek __ stačí návštěva kost.,
pondělí. přítomnost mši sv. a modlitba bez přijímání) Z.

Zjevení Páně. a) Vůbec: 1) v metrop. kost. sv. Víta v Praze (obyč
podm.); 2) ti, jenž pravidelně poslouchávají výklad sv.
evangelia při ranních službách B., jakož i duchovní, jenž
výklad ten činí (obyč. podm.)Z; 3) ti. jenž nosíce při sobě
svěcené křížky, penízky, růžence atd. papežskými odpustky
obdařené, konají jisté modlitby a skutky dobré (obyč.
podm.) Z; 4) ti, jenž totéž činí nosíce při sobě svěcený
peníz neb křížek sv. Benedikta (obyč.podm.) Z; b) Čle
nov 6: 1) arcibrat. k útěše duším v očistci (obyč. podm.) Z;
2) arcibrat. drahocenné krvi Kr. P. (neb v jiný den
oktávy — obyč. podm.); 3) brať. k uctění vel. Svát.
pod ochranou sv. Benedikta (návštěva farního kost);
4) brat. „dobré smrti“ (návštěva kaple neb kost. bratrstvu
náležejícího) Z; 5) brat. křesťanskýchmatek (tytéž podm.);

úterý. 6) spolku: „živého růžence“ (obyč. podm.) Z.
sv. Luciana m. Členové: brat. škapulíře P. Marie Karmelské (každou

středa. středu — návštěva farního kost. k obyč. podm.)
sv. Severina řeh. Členové: modlit. spolku: Maria Paní nejsv. Srdce

čtvrtek. (kaž. čtvrtek neb neděli — obyč. podm.) Z.
sv. Juliany a Basil. m. Členové: brat. červeného(umučení P.) škapulíře

pátek. (každý pátek k obyč. podm. nějaké rozjímání o umučení P.)
sv. Pavla poust. (sobota)
ned. 1. po zjevení P. sv. Hygina m.
sv. Arnošta b. Vůbec: ti, jenž hrd. skutek lásky k dušičkám vykonali

pondělí. (každý pond. návštěva kostela, mše sv. bez sv. přijímání) Z.
sv. Hilaria b. (úterý).
sv. Bernarda z Korleonu. Vůbec: ve všech kostelích PP. Kapucinů

(obyč. podm.)
sv. odorika řeh. a) Vůbec: ve všech kostelích PP. Minoritů (v Praze

u sv. Jakuba — obyč. podm.) b) Členové: brat. ška
pulíře P. Mar. Karmel. (kaž. střed. návštěva farního kost.)

slavnost Jmena Ježiš v řádu Františkánském. Vůbec: v kostelích
středa. téhož řádu (obyč. podm.) __

sv. Maura op. a) Vůbec: v kostelích řádu sv. Benedikta (v Praze
v Emausích — obyč. podm.) b) Členové: 1) brat.
k uctění vel. Svát. pod ochranou sv. Benedikta (návštěva
farního kostela); 2) modl. spolku: M. Paní nejsv. Srdce

čtvrtek. (každý čtvrtek neb ned. obyč. podm.)
sv. Bernarda a spol. Vůbec: v kostelích PP. Kapucinů a 'Frautiškáuů

(obyč. podm.)
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sv. Gottfrlda řeh. a) Vůbec: v kostelích řádu Premonstrátského (v Praze
na Strahově — obyč. podm.; b) Členové: brat. červe

pátek. ného škapul. (kaž. pátek —- rozjímání)
sv. Antonína poust. (sobota.)
ned. 2. po zjev. P. Slavnost nejsv. Jmena Ježíš. a) Vůbec: ve všech

farních kostelích (obyč. podm.); b) Členové: 1) brat.
nejsv. Svátosti olt. (obyč. podm.) Z; 2) spolku: živého
růžence (obyč. podm.) Z; 3) brat. černého (bolestné Ro
dičky B.) škapulíře (zúčastní-li se průvodu) Z; 4) brat.

(3. ned. měs.) andělského (nejs. Trojice) škapulíře (taž podmínka)
sv. Kanuta kr. Vůbec: ti, jenž hrd. skutek lásky k duš. vykonali (kaž.

pondělí. pond. — návštěva kostela, stačí mše sv. bez přijímání) Z.
sv. Fabiana, :: Sebastiana m. a) Vůbec: 1) v kostelích ctih. milo

srdných Sester sv. Karla Bor. (obyč. podm.); 2) u Karme
litek na Hradčanech v Praze (obyč.podm.); b) Členo vé:

úterý. brat. škapul. P. Marie Karm. (návštěva farního kost.)
sv. Anežky p. a m. a) Vůbec: u Karmelitek na Hradě. v Praze (každou

z 9 střed před sv. Jozefem — obyč.podm.); b) Členové:
brat. škap. P. Marie Karmel. (kaž. střed. k tomu ještě

středa. 2 odp. z též příčiny návštěva farního kost.)
sv. Vincence jáhna. Členové: modl. spolku: M. Paní nejsv. Srdce (každý

čtvrtek. čtvrtek neb neděli — obyč. podm.)
Zasnoubc—ni P. Marie. Členové: 1) spolku: živého růžence (obyč.

pátek. podm.); 2) brat. červeného škapulíře (kaž. pátek rozjímání)
sv. Timothea b. a m. (sobota.)
ned. 3. po zjev. P. Obrácení sv. Pavla ap. a) Vůbec: ti, jenž se aspoň

3krát týdně modlívají společně 5 desátků sv. růžence
(obyč. podm.) Z; b) Č lenové: arcibrat. nepošk. Srdce
P. Marie, k tomu ještě 2 odp. letos, protože jest spolu

(posl. ned. měs.) neděle před devítuíkem (bez zvláštní návštěvy kostela.)
sv. Polykarpa b. a m. Vůbec: tí, jenž hrd. skut. lásky k duš. vykonali

pondělí. (kaž. pond. návštěva kostela, stačí mše sv. bez přijímání) Z.
sv. Jana Zl. b. a m. (úterý.)
Zjevení se sv. Anežky m. a) Vůbec: u Karmelitek v Praze na Hradě.

(každou z 9 střed před sv. Josefem obyč. podm.) b) Čle
nové: [) brat. škap. P. Marie Karmel. z též příčiny, a
2 odp. jako každou středu (návštěva farního kostela);

středa. 2) brat. andělského škapulíře (taž podmínka)
sv. Františka Sal. Členové: modl. spolku „M. Paní nejsv. Srdce“ (každý.

čtvrtek. čtvrtek neb neděli, obyč. podm.)
sv. Hyacinthy p. a) Vůbec: v kostelích PP. Kapucinů (obyč. podm.);

' b) Členové: brat. červenéko škapulíře (každý pátek —
pátek. rozjímání)

sv. Ludvíky vdovy. Vůbec: v kostelích PP. Kapucinů (obyč. podm.)
sobota.
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Mimo to mohou ještě v tomto měsíci získati pln. odp. jednou od Vánoc až

do Hromnic ti, jenž jsou: Členové svatého dětství (obyč.podm. bez zvláštní návštěvy kost.)
Pak;_také I) jednou v den libovolně sobě zvolený:

a) vůbec': 1) ti, jenž po celý měsíc konali denně některou z těchto modliteb:
1. „Svatý, svatý, svatý, Pán B zástupů,“ (obyč. podm.) Z.
2. Trojnásobné: „Sláva Otci i Synu i Duchu sv.,“ 3kráte za den (bez zvláštní ná

vštěvy kost.) Z. '
3. „Anděl Páně,“ (kleče, v sobotu však večer a celý den v neděli stoje) bez zvláštní

návštěvy kost.) Z.
„Nejsladší Srdce P. Marie budiž mou spásou“ (obyč. podm.) Z.

. „PochváL a pozdrav. budiž bez přestání nejsv. .Svátost olt.“ (bez zvláštní ná
vštěvy kost.) Z.

. „Duše Kristova posvětiž mne“ atd. viz Školu BSP. r. 1867 str. 183 (obyč. podm.) Z.
„0 Paní má, o Matko má, já se Ti zcela obětují“ viz Školu r. 1867 str. 139
obyč. podm.) Z.

. „Vzpomeň o nejdobrotivější P. Maria“ (sv. Bernarda) viz Školu 1867 str. 184
(obyč. podm.) Z.
„Anděli B. Strážce můj! mne tobě svěřeného,“ viz Školu 1867 str. 185 (obyč.
podm.) Z.

10. „Z vděčnosti k Tobě, abych nevěru svou nahradil,“ (před obrazem Srdce P. bez
zvláštní návštěvy kostela) Z.

11. Modlitba za dobrou smrt: „Ježíši, Pane můj, Bože vší dobroty!“ (obyč. podm.)
12. Malý růženec ke cti nepoškvr. Početí P. Marie (bez zvláštní návšt. kost.) Z.
13. Růženec ke cti 7 bolesti P. Marie (taž podminka) Z.
14. Tři Otčenáše a 3 Zdrávasy _za křestany se smrtí zápasící (kleče, taž podmínka) Z.
15. Při návštěvě vel. Svát. a P. Marie dle sv. Alfonse (obyč. podm.)
16. Prosby ke cti sv. Stanislava za dar čistoty, lásky k Bohu a dobré smrti (obyč.

podm.) Z.
Sedmero modliteb ke cti 7 radostí a bolesti sv. Josefa (bez zvláštní návšt. kost)
2) ti, jenž denně '/2 neb aspoň ',v', hod. rozjímají (též podm.) Z; 3) ti, jenž ča
stěji v měsíci vzbuzovali 3 Božské cnosti (taž podm.) Z; 4) ti. jenž se denně
aspoň 5 desátků růžence sv. Brigitty modlívají (obyč. podm)

b) Členové: l) brat. nejsv. Srdce Jež. (bez zvláštní návštěvy kost.) Z; 2) jednoty
sv. Vincence z Pauly (totéž); 3) brat. kajícího pásku sv. Františka (v neděli
totéž); 4) arcibr. k potěše duším v očistci (obyč. podm) Z; 5) arcibrat. dra.
hocenné krvi J. Kr. (totéž); 6) apoštolátu modlitby (totéž) Z; 7) jednoty kla
nění se vel. Svát. a podporování chudých kostelů (návštěva vel. Svát.); 8) brat.
k uctění vel. Svát. pod ochranou sv. Benedikta (taž podmínka) a den, kdy
člen převzal hodinu své měsíčně pobožnosti neb během oktávy toho dne.

I. Dvakráte a sice ve 2 libovolně sobě zvolených dnech:
a) Vůbec: ti, jenž se denně modlí ráno: „Zdrávas královno“ a večer: Pod

ochranu Tvou“ (vždy v neděli bez\ zvláštní návštěvy kostela) Z.
b) Členové: 1) spolku: „díla k rozšířování víry sv.“ (návštěva farního kostela);

2) jednoty misionářské sv. Ludvíka (totéž); 3) arcibrat. nep. Srdce P. Marie
(obyč podm.) Z_ (Pokračování budoucně)

oogc:omg:—

So
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Srdečné díky nejsvětě'šímu Srdci a sv.

Josefu za uzdravení jedné ře olnice, která po
dlouhý čas velikými pakostnými bolestmi v noze
trápena byla. Všemožných prostředků se uží
valo, aby tento neduh, 'enž v budoucnosti je
jímu povolání velmi na ujmu býti hrozil. zhojen
byl; ale — vše nadarmo. Tu se obrátila ona
(ačkoliv již dříve o uzdravení prosila) k Bož
skému Srdci Ježíšovu, k sv. Josefu s velikou
důvěrou, konala 9denní pobožnost a umínila
sobě požádati o uveřejnění té udělené milosti
v Jeho „ kole.“

Nyní necítí žádné bolesti více; ráda a
často si vzpomene s vřel m povzdeebem na
„Božské Srdce“ a sv. Jose a.

Slavnost zasvěcení domací ka le v u
stavu hluchoněmých v Ceskýeh udějo
vlcích. Dne 8. prosince na den nepoškvrnč—
ného početí Panny Marie slavili jsme v zdejším
ústavu pro hluchoněmé slavnost radostnou a
památnou. totiž zasvěcení domácí kaple ke cti
nejsv. Srdce Pána Ježíše. Kaple tato jest sice
malá, ale velmi vkusná a milá. Oltář v slohu
gotickém shotovil chvalně známý truhlář
Vácslav inko z Krumlova, obraz pak oltářní,
pravé to dílo umělecké, představující Pána Je
žíše, an ukazuje na Srdce své láskou planoucí,
maloval ze zvláštní ochotnosti a ústavu da
roval vys. důst. pan farář a bisk. notář Bedřich
Kamarýt v Deštné u Tábora. ivost barev,
výraz tváře nad míru ušlechtilý, vše to prozra
zuje, že jej malovala ruka zbožná a smysl
láskou k Srdci Páně nadchnutá. '

Svěcení kaple vykonal sám Jeho Excellencí
nejdůst. p. biskup. V 8 hodin ráno zavítal
totiž doprovázen vys. důst. panem kancléřem
do ústavu, kdežto u vchodu od shromážděného
sboru učitelského i od veškerých dítek hlucho
němých srdečně byl uvítán. Nato ubíral se
v slavném průvodu do nové kaple, která jedno
duše sice, však vkusně byla okrášlena. Když
Jeho Excellencí církevní svěcení vykonal a
první mši sv. při četné assistencí dosloužil,
vyslovily mu 2 dítky hluchoněmé krátkými ale
srdečnými slovy ve jmenu všech svých sou
druhů neličenou radost a nejvřelejší diky. Dě
kovaly panu biskupu asi takto:

„Drahý, milovan otče! Jako dobrý otec
staráte se o nas, dít y hluchoněmé. Dnes opět
jste nám ráčil velikou radost spůsobiti, dnes
posvětil jste nám milou naši kapličku. My
chudé dítky nemůžeme se Vám ničím za to
odsloužiti, ale budeme se za Vás a za všecky
své dobrodince každý den modliti. O nejsv.
Srdce P Ina Ježíše! odplat ža nás našemu milo
vanému panu biskupu a všem dobrodincům
hojným požehnáním & životem věčným. Am.“
Až k slzam byl pohnut milovaný náš vrchní
pastýř těmito srdečnýíni slovy, která ze srdcí
nevinných k Božskému Srdci Páně se vznášela,
a pohnutou myslí žehnal pak .dítkám hlucho
němým a učitelům jejich.

vděčností musíme zpomenouti všech
dobrodinců. kteří dárky své snášeli. aby kaple
naše alespon tím nejpotřebnějším k službam

Zprávy a drobnosti.
Božím byla opatřena. Mezi nejpřednější dobro
dince ovšem počítati sluší pravého otce hlucho
němých, 'dobrotivého našeho pana biskupa,
jenžto nam drahocenný kalich, mešni roucha,
svícny, ciborium & j. daroval, pak vys. důst. p.
kanovníka Dr. Haissc, který daroval skvostný
paciíikál, pultík, potřebné prádlo kostelní. vy
soce urozená pam hraběnka Buquoy darovala
krásné mešní roucho bílé barvy, jedna zbožná
duše věnovala lampu věčného světla a tak Bohu
díky máme již alespoň to nejnutnější, bychom
služby Boží zde konati mohli. Tak vyplnilo
se dávno chované vřelé přání naše, akož i
srdečné přání našich dítek hluchončmýcll. Na
památku této radostné slavnosti dal .biskup
tisknouti v řeči české a německé krát ou mo
dlitbu k Božskémn Srdci Páně, která mezi
dobrodince se rozdávala. Dejž Bůh, aby úcta
k nejsv. Srdci Pána Ježíše vždy více vzkvétalo
a šířila se v drahé vlasti naší! pak zajisté na.
stanou nám lepší časy & utěšenčjší doby.

_ Zneuetíí'áuí jmena Božího. „Č.“ sdě—
luje, že v Rybníku ve Slezsku nový školní
mšpektor odbýval s učiteli konferenci, při
které se osvědčili proti pozdravení: „Pochválen
bud' Ježíš Kristus,“ a sice proto, že tím se
zneuctívá jmeno Ježíš. — Pořád se mluví, že
mnozí našich nových školních inšpektorů jsou
přimí nepřátelé křesťanského náboženství;
snad my je zneuznáváme, vždyt dle té zprávy
z R. jen z pouhé „přílišné“ zbožnosti zame
zují veřejné vyznání úcty Páně, ovšem bohu
žel, že důsledně jdouce rozhodně budou proti
modlitbě, proti zpěvům náhožným v kostele a
jinde, proti náboženským rozmluváln a ká
záním, — ba konečně i proti myšlení o Bohu.

Most přes řeku Ningoru v Americejest
již dokončen a má délku 3651 stop a stál
1 mil. sterlg., tedy 10 milionů zl. rak. m.
Jestit' to most sice drahý ale pro Kanadu vele
důležitý, an jí učinil cestu do nejbohatších
krajů sev. am. unie. A ještě důležitější most,
do krajin daleko bohatších, jest hodina smrti,
kterou jestli šťastně přestojime. na. místa
opravdové blaženosti a_nehynoucí, věčné tedy
radosti se dostaneme, a přec tak málo o ni
dbáme, ba bezmála na ni zapomínáme.

Lékař dobrým kafolíkem může-li býti,
dokázal věhlasný doktor Dom. ádeniče k,
který 19. listo . ,vlonivTrnavě zemřel. Otázán
od svých domacich, chceli se dáti sv. svátostmi
zaopatřit, pravil rozhodně, že si toho velmi
přeje, & aby svět věděl, že jako vždy tak iv ho
dině smrti věrným je synem katol. církve, což
v naší době vzdělanému muži brzo by za
hanbu kladli, že si přeje, aby se jeho zao a
tření nedělo tajně, jak v městě to často b vá.
Nemusí tedy býti doktor lékařství osměvsčem
církve sv. aniž neznabohem. chcel býti Vý-r
tečným a v léčení šťastným
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Zavraždění misionáře. Abbé Jean Hue
narozen dne 15. edna 1837 ve Fíersu, vysvě
cen byl dne 21. rosince 1861 na kněze a stal
servikářem v Ig . Se svolením svého biskupa
Charlesa Frédérica (v Séezu v departementu
Orne) složil tuto svou hodnost a odešel jako
misionář do Sutchuenu v Číně. Procházel kra
jinu a hlásal pohanům vš_udež pravou víru,
jako před tím již činili jeho předchůdcové
i\labileau a Rígand, kteříž tam sešli se světa
smrtí muěenickou. Ste'ná smrt čekala imisí
onáře Jeana Huebo. utuje se společníkem
svým, tuzemcem knězem, od města k městu,
přišel do města Kien-Kiangu a pozdržel se
tam několik dní. V noci ze dne 4. _na 5. září
tu vrhli se však na ně pohané a vyvlekli je
na smrt. Bližší podrobnosti o smrti této dosud
nejsou známy. Ví se jedině, že vlečení jsou
ulicemi města. že rozkacený lid se na ně sápal
a je ubíjel, a že konečně na břehu řeky mrtvé
nechal je ležeti. Před tímto mučenictvím na
psal abbé Hue, tuše bezpochyby již, co jej
očekává, tuto krásnou závčt misionáře: „Mo—
dlete se za nás a naše nepřátely, kterýmž
odpouštíme.“ (C.) Zajisté dobře věděl'P. Hue,
jaká odměna jej zde na světě čeká, a předoe
obětoval se tomu úřadu. Může říci svět, že to
činil ze zisku vezdejšího neb rozkošnictví?

Zákaz pouti. Známým zákazům poutí, že
„by se jimi mohla kolera roznésti,“ daným
nejen v německé „svobodné“ říši, nýbrži
jinde, směje se Frankobrodskýlist „Frank
furter Latern,“ jenž není ničím méně než
katolickým, těmito veršík :

erveny'ch a černých shromáždění
pro koleru dovoleno není:
avšak divadla, koncerty, bály
smí být — ty se při tom vyjímaly;
taktéž kořalny na každém rohu
všude otevřeny býti mohú;
na dobytčí trhy — dovolení,
an tu shromáždění lidí není, .
neb se škopi, telata co známí,
voli vespol rodávají sami.
Tím at' kaž ý řídí se a tváří.
Dáno v Mnichově *) osmého záři.

of 111. p.

Slib. V oktobru se světila v Langres-u
(čti: v Lnngru) ve Francii Mariánská socha
od názvem: „Naší milé osvoboditel
yni“; původ sochy té jest tento:

dyž v měsíci srpnu 1870 pruská vojska
vítězně pokračovala v před, učinili obyvatelé
města Langres-u slib, zůstane-li město zachrá
něno, že postaví ku poctě Panny Marie sochu;
tento slib byl 16. srpna úředně potvrzen tím,
že maire (čti: m r :: purkmistr) města a
veškeří spoluúdové obecni rady podepsali na

(* Tu může státi i jiné město.

to listinu; biskup na ni jménem duchovenstva
přitlačil svou pečet, a druhého dne věřícím
v biskupském chrámu shromážděným veřejně
tento slib prohlásil. Pruská vojska zatím po
kračovala. 16. novembra se Prušáci objevili

řed městem & počali do města pálití baterií.
osádka sice neohroženě vyrazila, byla však

zahnána; avšak neočekávaná událost ve vý
chodních krajích přerušila obležení to.

16. decembra však opět přirazili vítězní
Prušáci ku městu, a postavili své baterie proti
němu, že je dobývati budou. Jakási událost
však u hlavního voje opět nutila obléhatele,
aby tomuto táhli na pomoc. Město po druhé
zachráněno.

16. ledna 1871 přirazíli Prušáci ku městu

po třetí s mnohgmi děly. že je obléhati budou;město bylo v ne ezpečenství, ano nebylo s to.
útokům takovým odolatí. u náhle nza:
vřeno příměří, a město zachraněno po třetí,
aniž by byl nepřátelský voják do města se
dostal.

Na všecken způsob jest toto troje obležení
města pamětihodným: IG. novem ra, 6. de
cembra, 16. ledna a pak den učíněného slibu:
IG. srpna. O' m. p.

Něco k rozjímání. Pod tímto názvem
přinesl jistý lutheránský časopis článek.
jenž jasně ukazuje, že i mezi protestanty pořád
víc se rozumětí počíná znamením našeho času:
„Mezi tím, co se v Německu příjmy pro ka
tolické účely celkem zmenšily, ztrojnásobnily
se minulého roku příjmy pro misie atd. ve
Frančíí. vzdor odtoku pěti miliard.

„V katolické církvi ve Francii a v Ně
mecku se hrnou panny do služby milosrdenství.
Na skutcích milosrdenství v evangelickém Ně
mecku se od poslední války bere menší úča
stenství, než dříve; věci spolků mládencův od
té doby víc ubývá., než by jí přibývalo.

„V kříklavěm odporu k našemu ohledem
povolovaní místnosti pro prodej kořalky a pro
rozličné veřejné veselosti tak stědrém — řekně
me: bezohledném — zákonodárství stojí 23.
ledna 1). r. v národním shromáždění ve Ver
sailes-u přijatý, od vlády francouzské republiky
navržený zákon proti opilství. le tohoto zá
kona každý, kdož se v hospodách aneb na
veřejných místech ve stavu zjevného opilství
postihuje, tratí okntou 1—5 franků, v opět
ném pádu 16— 00 franků a žalářem 6 dnův
až do 1 měsíce. Hospodské, jenž zjevně opilým
napolo aneb vůbec lihoviny osobám pod 16 let
prodavaji, zastihne tentýž trest. Opilí mohou
policií na nejbližší strážníci se dovésti a tam
až do vystřizlivěnl držány býti. Pro přestu ky
a zločiny nemíí býti opilství umírůujícím, n brž
obtěžujicim — důvodem "

Neškodilo by, aby si toho i jiné vlády
upřímně všímnuly! —

O' m. p.
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O Marlo beze VšÍ pošerny počatá, oroDuj za nás sVe utočlště
k Tobě berouCÍ Věrné 81111117!

\.
číslo 2. _ w„\

„„v r.,—

Matka Boží, Srdce Páně & veřejně záležitosti.
11.

Nepoškvrněné Početí &Francie.
V celé Francii nenalezá se jediného místa poutnického Matky Boží, ku kterému

by za posledních dob veliký, od dávna nevídaný počet poutníků neputoval. Mezi
těmito místy vyniká jmenovitě La Salette a Lourdes. Ve dvou těchto svatyních Matička
Boží takořká nesčíslných proseb zázračným způsobem za našich dnů vyslyšela, & dvě
tato místa byla od nábožných poutníků francouzských tak valně navštěvována, že se
jejich počet za posledních dvou let na miliony počítá. Popíšeme stručně jednu z těchto
poutí, která se totiž na svátek Marie Panny růžencové, dne 6. října 1872 k Matičoe
Boží Lourdské konala..

Ku konci r. 1871 putoval nábožný kněz z biskupství dijonského, jménem Chocarne,
do Lourdu. Když se pak v tamní svatyni k Matičce Boží modlil, napadla mu myšlenka,
že by to zajisté spasitelné a počátek nového blahobytu býti móhlo pro nešťastnou
Francii, kdyby lid francouzský nějakým slavným národním výjevem svou úctu, důvěru
a. lásku k Matičoe Boží Lourdské osvědčil. Myšlenky této nemohl se nábožný kněz

a'
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více zbýti, až ji na radu několika tamních kněží jedné velectěné matroně, baronce
de Blic zjevil. Ihned se nábožná dáma uchopila této myšlenky s onou horlivostí a
ušlechtilým věhlasem, kterýmž tak často paní francouzské vynikají. Návodem šlechetné
baronky de Blic sestavilo se za kratičký čas víc než sto paní francouzských ve zvláštní
sbor, který si za účel vytknul, zaříditi velkolepé národní osvědčení úcty a chvály
Matičce Boží Lourdské. Pozoru hodno jest, že právě manželka nynějšího presidenta
francouzské republiky, který tenkráte polním maršálkem byl, zvolena byla za presi
dentku sboru tohoto. S podivuhodnou činností rozeslal sbor veřejné vyzvání do všech
končin země francouzsképod názvem: „Národní manifest víry a důvěry
Francie k Matce Boží Lourdské.“ Na důkaz souhlasužádalo se, aby jeden
každý své jméno na manifestu podepsal, poněvadž se všechny podpisy tyto svým
časem na oltář Matičky Boží LourdSké "položiti mají. Mimo to vytknul sbor tyto
návrhy:“Dle možnosti své uděliž každý nějakou almužnu na zřízení velkých varhan
v kostele Matky Boží Lourdské. Komu toho poměry a okolnosti dovolují, přidružiž
se ku slavné pouti národní, která se dne 6.—října 1872 ze všech krajin francouzských
k Matičce Boží Lourdské konati bude. Konečně jednokaždé místo poutnické v celé
Francii odešliž zvláštní prápor církevní ku dotčené národní pouti, aby takto veškeré
svatyně francouzské dne 6. října svou úctu a chválu osvědčily Matičce Boží Lourdské.
Sotva že soustřední sbor pozvání rozeslal, sestavily se hned ve všech krajinách Francie
místní sbory k uskutečnění programu navrženého. Sbory tyto sestávaly opět ze
samých paní francouzských. Duchovenstvo francouzské se zúmyslně celé této záležitosti
neujímalo; za to se sbor soustřední především obrátil do Říma žádaje pokorně, aby
svatý Otec podniku tomuto apoštolské požehnání uděliti ráčil, což On s velikou
radostí a láskou otcovskou učinil. Příkladu toho následovaly místní sbory tím způ
sobem, že jedenkaždý od svého biskupa schválení a svaté požehnání žádal. Všecko to
dělo se po celé zemi ve velikém pořádku, s něžnou ušlechtilosti a úsilností. Mimo-
volně nám tu na mysl přichází chválozpěv, který vedením Ducha svatého sepsán jest
v kníze Přísloví kap. 31., a který následujícími slovy počíná: „Ženu statečnou kdo
nalezne? Zdaleka a z posledních končin jest cena její,“ t. j. vzácná jest jako zboží
drahocenné, které se z dalekých krajin přiváží. „Ústa svá otevřela k moudrosti, a
zákon milostivosti jest na jazyku jejím“ Pročež také „povstali synové její, a za nej
blahoslavnější ji vyhlašovali, i muž její (povstal) a chválil ji.“

» Nastala vigilie svátku Matky Boží růžencové r. 1872. Tisíce a tisíce poutníků,
kteří z bližších krajin přišli, hemžilo se již ve svatyni Lourdské a na loukách kolem
svatyně ležících, ačkoli za předcházejících dnů velké deště byly a tehož samého dne
pošmourné počasí panovalo. Okolo druhé hodiny s poledne započaly se slavnosti církevní
u přítomnosti 5 biskupů a několik set kněží francouzských. Kázání a sv. požehnání
držáno bylo u oltáře zbudovaného na prostranné louce při chrámu ležící.

Se svítáním 6. října započal příchod poutníků ze všech i nejvzdálenějších
končin Francie. Téhož dne přijelo po železnici do Lourdu jedenadvacet řádných a
osmatřicet mimořádných vlaků. V jednom vlaku přicházelo 1200 až do 2000 osob,
tak že se poutníků po železnici cestujících přes stotisíc počítalo. Mimo to přibylo
ještě několik tisíc poutníků pěšky a obyčejným povozem. Kněží přítomných bylo přes
dva tisíce, mezi nimi arcibiskup Auch-ský a sedm jiných biskupů. Mše svaté se
počaly již o půl noci sloužiti, a sloužily se bez přestání až do poledne u 32 oltářů.
Při mších svatých přistupovalo neustále množství poutníků ku svatému přijímání.
O desáté hodině sloužil biskup Trabský, v jehožto obvodu svatyně Lourdská leží, při



oltáři na prostorné louce zbudovaném slavnou mši sv., držel i výklad sv. evandělía,
a po mši svaté udělil ve jménu svatého Otce všem poutníkům apoštolské požehnání.
O jedné hodině počal slavný a velkolepý průvod s prápory, které sem zaslány byly
ze všech končin Francie na důkaz úcty a důvěry k Matičce Boží. Práporů těchto se
počítalo přes čtyry Sta, všechny byly nové a skvostné, veliký počet jich stříbrem, zlatem
oplýval. Každý prápor měl nápís: „Matce Boží Lourdskél“ 'a připsáno jméno místa,
z kterého byl zaslán. Průvod s prápory konal se z farního kostela k oltáři na dotčené
prostranné louce zbudovanému. Prápory nesli dílem kněží a řeholníci, dílem světští
hodnostářové, dílem paní &Ti nejvznešenější dámy, dílem rolníci a měšťané. Mezi
prápory nacházely se dva, jenž ve smutečných barvách zahaleny byly, jeden z nich
byl poslán z Elsas, a druhý z okolí Metského, kteréžto krajiny následkem války
pruské od francouzskézemě odloučeny byly, Průvod s tolika prápory mohutný dojem
působil na shromážděné poutníky. Biskup Trabský posvětil je při oltáři, načež arci
biskup Anchský jednoduché ale velice dojímavé kázání držel, kteréž pokornou a srdečnou
prosbou skončil, aby Matička Boží celou tuto pout, všechny modlitby, všechny spasi—
telné skutky jednotlivých poutníků, jejich pobožné vzdychání a_slze za pokání národa
francouzského před trůnem Božím přednesla a Francii ze všech strasti vysvobodila.
Když pak ku konci kázání biskupské požehnání uděloval, zavzněl jakýsi temný hlukot
v celém shromáždění, a více než jedenkrátstotisíc poutníků klonilo hlavy své jako se
kloní klasy uzralé na šíré prostoře polní, když lohounký větříček do nich zavane.
Kolik tisíc slz se asi ronilo po tváři poutníků v tomto okamžení? Andělé Boží je
již spočítali a do knihy života zapsali.

Po skončeném kázání děly se dle starodávného způsobu církevního" tak zvané
aklamace, jimižto lid citu svému uleviti mohl. Přítomní biskupové a hodnostáři “
církevní provolávali blahoslávu uejsv. Trojici Božské a nepoškvrněné Matičce Boží,
načež ostatní kněží s lidem novým provoláváním blahoslávy a prosbami odpovídali.
Stotisícerá ústa volala jásotem ku Královně nebes, aby se na Její přímluvu milo
srdenství Boží smilevalo nad římským papežem, nad církví svatou, nad zemí fran
couzskou a nad všemi poutníky přítomnými. Amen! Amen! Staň se! Staň se! znělo
to konečně v celém shromáždění na způsob vlnobití mořského.

Když se pak lid poněkud byl utišil, četl na všeobecnou žádost arcibiskup
Auch-ský hlasem silným následující modlitbu a slib, kterýmž se země francouzská
Matičce Boží obětuje a posvěcuje a Ji za spásu a blahobyt prosí:

„Modlitba a slib Francie k Matičce Boží Lourdské.

O Maria, Panno nepoškvrněná, Matičko Boží Lourdská, shledniž milostivě na
všechny tyto syny Tvé, k nohouřn Tvým se utíkající.

Přišli jsme k Tobě ze všech končin vlasti své Francie, abys se opět na to
upamatovala, že lid náš je lid Tvůj, a že lid tento kuře se hlasu Tvému a vůli Tvé
poznovu vyznává, kterak v Tebe všecku svou důvěru a naději skládá.

Přicházíme, díky vzdávat za Tvé zázračné objevováníso na tomto místě; utíkáme
se k Tobě s prosbou, abys nás opět zavedla ku drahému Synu svému a Pánu našemu;
utíkáme se “k Tobě, abys vlasti naší Francii u Boha odpuštění a milosrdenství vyprosila.

Slibujeme Tobě, že opět pravými“ křesťany budeme; pevnou vůli a předse
vzetí máme vynahraditi veřejně a slavně všecko utrhání, kteréž se proti Božství našeho
nejmilejšího Spasitele Ježíše Krista děje; my osvědčujeme veřejně víru vlasti své,
Francie, a svou důvěru v Tebe Skládáme.
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Uděliž nám, Panno nepoškvrněná, lásku Boží a my opět oživneme; zaceliž
rány vlasti naší, zbudujž opět Francii, navrat nám nešťastné bratry naše.

Francie zůstane vždy prvorozenou dcerou církve svaté; Francie věří, miluje
a modlí se; a Ty, Panno nepoškvrněná, jsi Královnou Francie!

Francie se pevnou myslí důvěřuje, že pod Tvou ochranou a na Tvou přímluvu
opět spásy dojde a že národ náš opět bude co býval — starobylý a mocný národ
katolický !“

Modlitba tato a slib v ní zahrnutý tou měrou roznítila víru a důvěru pří
tomných poutníků, že ohromným jásotem volati počali: „Není to možná, není to
možná, aby Francie zahynula! A když ohromný jásot umlkl, opakovali si ještě po
tichu mnozí poutníci: „Není to možná, aby Francie zahynulal“

Požehnáním s nejvelebnější Svátosti skončily se obřady církevní. Čtyry sta
práporů doneslo se do svatyně Lourdské Matky Boží, tam jsou nyní zavěšeny na
stálou památku tohoto zasvěcení Francie ku cti a chvále nepoškvrněného Početí
Marie Panny.

Nuže, s jakým výsledkem se potkaly tyto poutě mariánské pro zemi francouzskou ?

III.

Matka Boží,"g'asměry politické ve Francii.
„Není to možná, není to možná, aby Francie zahynulal“ Toto heslo důvěry,

kteréž se dne 6. října 1872 z tisícero úst poutníků Lourdských s nadšením před
svatyní Rodičky Boží ozývalo, nebylo výsledek jakési plan'é rozčilenosti aneb lichých
náhledů pověrou zavánějících. Důvěra poutníků roznítila se podnětem několika událostí
nadpřirozených, anot se'v Lourdu téhož dne na přímluvu Matičky Boží více patrných
zázraků stalo. Tisíce lidí, jenž se dílem mezi nejzvdělanější a nejvyšší třídy spole
čenské počítají, byli očitými svědky těchto zázraků, o kterých napotom veřejné
svědectví po všech končinách Francie vydávali.

Přivedli tam mezi poutníky dvě útlé, od narození úplně slepé dívky. Zavedli
je k potoku, jehožto zřídlo jest ve skále pod sv. jeskyní, ve kteréž se nepoškvrněná
Rodička Boží vícekráte objeviti ráčila. Umyli je vodou touto, vzývajíce Rodičku
Boží za pomoc, a v tom samém okamžení nabyly obě dívky úplného a dokonalého
zraku. Veliké množství poutníků byli toho očitými svědky, kterak tato nevinná, před
chvfkou ješte zcela slepá děvčata jiskřícíma očima nyní k nebi pozírala a si mimo
volně radostí poskakovati počala.

Napotom přinesli na sedadle člověka malomocného k potoku Mariánskému.
Podali mu číši vody, a sotva že vody té s důvěrou v Rodičku Boží okusil, byl úplně
zdráv, vstal se sedadla svého, a jako onen malomocný při rybníku bravném v Jc
rusalemě, kteréhož Pán Ježíš svým slovem uzdraviti ráčil, vzal lože své a chodil.

Obdivování, radost, úcta a důvěru vzdvíhaly se již mocně v prsou poutníků;
stupně nestíhlého dosáhly ale při třetím zázraku, který se téhož dne udál.

Poutníci přivedli do Loudr-u hluchoněmou, dvadcitiletou dívku z města
Blois, jež z nemocnice Orleanské, kdežto se dřív zdržovala, s vysvědčením lokařským
propuštěna byla, že má neduh \nezhojitelný. Zavedli ji tedy k potoku Mariánskému.
Paní de Monjoux, vznešená to matrona Angerská, smočivši ruku 'svou ve vodě divo
tvorné, počala lehounce uši a ústa hluchoněmé dívky smáčeti. Dívka hluchoněmá
se na to hned zachvěje, rukama uši své omakává, v obličeji jejím se tváří různost
citů usilovných, a tím způsobem přítomným svědkům na jevo dává, že sluchu na
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byla. Svědkové přítomní vybízejí dívku: „Rocha, volejte: Sláva Marii !“ a s užas
nutím rostoucím opakují vícekráte před dívkou: „Sláva Marii, sláva Matce Boží
Lourdskél“ načež i dívka nejprvé ucsprávuě, napotom ale zcela, zřetelně s ostatními
poutníky volala: „Sláva Marii, sláva Matce Boží Lourdské !“ Jako bleskem roznesla
se mezi poutníky zpráva o tomto velkém zázraku. Nastala tíseň ze všech stran a
nával lidstva se vůčihledě množil; biskup Tarbský a jiní hodnostáři jen s velikou
tíží s to byli vysvoboditi dívku přeštastnou z této nebezpečné tísně; každy ji chtěl
na své oči viděti, každý se jí aspoň dotknouti a slyšeti chtěl, jak mluví, aby oso
bního přesvědčení o tom měl, že sluchu a řeči úplně nabyla. — Najednou jest opět
v tomto návalu lidstva zpěvních hlasů slyšeti, jenž chválozpěv Matky Boží „Magni
íicat“ prozpěvují a tisíce poutníků se okamžitě se zpěváky spojí a s nevyslovitelným
nadšením zpívá ku cti a chvále Matičky Boží: „Velcbí duše má Hospodina a zplesal
duch můj v Bohu spasiteli mém, že shlédl na ponížení dívky své“ atd.

Tyto a ještě jiné zázraky, které se dne 6. října v Lourdes-u staly, pokládali
poutníci přítomní za patrný důkaz, že Hospodin všemohoucí veřejné a národní osvěd
čení úcty a důvěry k Matičce Boží milostivě a s oblíbením přijmouti ráčil. A důkaz
ten jest vším právem patrný; nebot tato pouť Lourdská byla od prvního počátku
svého po:ažována za národní manifest úcty a důvěry k Matičce Boží, a za to byla
i veřejně po celé Francii prohlášena. Z toho viděti, že záměr a účel pouti byl nejen
Bohu vševědoucímu, nýbrž i národu francouzskému dobře známý. Jest to ale věc
zhola nemožná, že by Bůh nejsvětější zázraky činil při takové příležitosti, kdežto se
jedná o uskutečnění záměrů a úmyslů s Jeho svatostí a moudrostí neshodných.
Učiniv tedy dotčené zázraky Hospodin všemohoucí zřejmě na jevo dáti ráčil, že mi
lostivě a s oblíbením pohlíží na toto národní osvědčení úcty a důvěry k Rodičce
Boží, a zázraky učiněné staly se spolu novým podnětem důvěry. Tímto způsobem
konečně důvěra k Matičce Boží v požár vzplápolala, srdce i ústa poutníků uchvátila,
a pro tut také příčinu s nadšením volali: „Není možná, aby Francie zahynula !“

Avšak, jakého vlivu a účinku měla tato slavnost na vývin politických zá
ležitostí ve Francii? Na otázku tuto dáme nejprvé stručnou odpověď a pak ji
odůvodníme.

Slib, který dne 6. října 1872 arcibiskup Auchský na žádost poutníků ku cti
a chvále Matky Boží Lourdské složil, stal se v kratičkém čase takořka programem,
kterým politika francouzská nového směru nabyla. Nový směr tento naznačen jest
dvěma zásadama v slibu dotčeném vyřknutýma. První zásada jest: „Pod ochranou
a na přímluvu Matky Boží Francie nejen opět spásy dojde, anobrž
národ francouzský bude opět co býval, starobylý a mocný národ
k atoli cký.“

Druhá zásada zní následovně: „Národ francouzský chce býti
pravým národem křesťanským, pevnou vůli a předsevzetí má, vyna
hraditi veřejně a slavně všecko utrhání, kteréž se proti Božství
Spasitele našeho Ježíše Krista děje.“

Povězme nyní, jakým způsobem první zásada na dějišti politickém účinko
vala. O druhé zásadě budeme později jednati.

Vzhledem na náboženství bylo po skončené nešťastné válce s Prusem ve
Francii na dějišti politickém toliko dvou stran; strana totiž revoluční, jež ze svého
středu hrůzovládu kommuny Pařížské zplodila, a strana liboralů, kteráž se jinak
strana netečníků náboženských nazývati může. Ku straně této počítají se
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vůbec napoleonovcí, orleanovci a mimo to i jedna část legitímístů. Hlavní oznak je—
jich v tom záleží, že si Boha dílem vědomě dílem nevědomě tak představovali a
dílem až posud představují, jakoby mu do stavu a běhu politických záležitostí a do
řízení osudu jednotlivých národů pranic nebylo. Za tou příčinou politiku a právo
od mravností a od náboženství odlučují, dokládajíce, že politika a právo obstáti může
a musí bez mravností a bez náboženství. Naukn tuto falešnou počal němec Puň'en
dorf v století 17ém rozšiřovati, z Německa se dostala do Francie, kdežto se jí po
zději první revoluce uchopila a jí v praktickém životě také provozovala. Mezi na
poleonovci, orleanovci a jmenovitě mezi legitimisty nacházelo se ale mnoho takových
katolíků, kteří jednak svůj soukromný a rodinný život dle spůsobu církve katolické
spravovali, jednak ale, byvše uchvácení proudem tak řečeného mínění veřejného, stali
se netečníky náboženskými na dějišti politickém.

Mimo stranu revoluční a stranu netečníků náboženských byl ještě hojný po
čet pravých katolíků ve Francii. Mnozí z nich pohlíželi již tenkráte s bolestným
srdcem na to, když za panování krále Ludvíka Filipa a císaře Napoleona III. tak
zvaná zásada netečnosti náboženské na poli politickém vlastně jen zástěrou byla,
aby vláda tím snadněji živlu katolickému nejen odporovati, nýbrž ivydatně proti
církvi katolické a jmenovitě proti sv. Otci válčití mohla. Ozývali se dosti důrazně
za živel katolický ve veřejných listech a leckdys iv parlamentu francouzském; avšak
mnoho neprospěli, nebot velká část katolíků francouzských si nevšímala na půdě
politické pravd náboženských. Nebylo tedy možná zaříditi stranu politickou, která
by v pravém duchu katolickém na vývin politických událostí legalní cestou v par
lamentě účinkovala._

Takto živořili věrní katolíci francouzští až do času osudné porážky Sedanské,
která co hrom hněvu Božího do národu francouzského udeřila. Praví katolíci po—
kládali porážku Sedanskou a řádění petrolejské kommuny Pařížské za trest Boží,
kterýmž Hospodin nevěru a odpadlíctví náboženské ve Francii tresce, jakož druhdy dle
svědectví Písma sv. nevěru, modlářství a jiné těžké hříchy v národu židovském tentýž
Bůh tím trestával, že židé od pohanských národů podmanění, drancování, do zajetí
vodění a hluboce pokoření bývali. Živtě starý náš Bůh a podobné hříchy u jiných
národů až posud podobnými tresty tresce. Soudy Boží nad národem židovským jsou
na výstrahu všem jiným národům ve sv. písmě zaznamenány!

Když tedy národ francouzský po porážce Sedanské nad strašným osudem
svým úpěl, tu právě nejen biskupové a kněží ale i státníci katoličtí důrazně národu
na mysl uváděti počali, kterak mu nyní nic jiného nezbývá, než aby se Bohu vše
mohoucímu modlil a za milost a slitování nad Francii pokorně prosil. Hlasy tyto
nezůstaly bez ozvěny. Jmenovitě lid katolický nižších tříd počal se Bohu modliti za
vlast svou a za celý národ.

A jakož to us lidu katolického všude na světě obyčej bývá, utíkal se i lid
francouzský s prosbou svou nejprvé k Matíčce Boží. Jakýsi pud vnitřní, jenž milostí
Ducha sv. v srdci našem zplozen jest, táhne vždy hříšníka kajícího k Rodičce Boží,
kteráž za touto příčinou „útočiště hříšníků a prostřednice naše u Boha“ sluje. Lid
katolický svou živou víru a naději vždy také vykonáváním poutí osvědčuje. Tak to
bývalo od počátku křestanstva a tak se až posud stává. Lid se toho svým zdravým
rozumem sám od sebe domaká, že se na jeden aneb na několik dní ze svých oby
čejných, domácích starostí a příležitostí vymknouti musí, aby se s Bohem bedlivěji
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zanášeti, pilněji na modlitbách setrvati & si nových a zvláštních milostí od Boha vy
prositi mohl. . 

Lid francouzský počal tedy ku svatyním Mariánským hojněji putovati, a se
tam za vlast svou pokorně modliti. Mimo to jej pononkaly a vábily k těmto poutěm
zázraky, které se za posledních let jmenovitě v Lourdes-u a v La Salette na pří
mluvu Matky Boží staly, a o kterých se pravdověrné zprávy v celé Francii šířily.
Matka Boží přezvědajíc svízele &,strasti, na kteréž spravedlivý hněv Boží Francii za
pokutu odsoudil, vzbuzovala a pěstovala již napřed těmito zázraky víru a důvěru
k Bohu, aby lid francouzský věděl, u koho se má přede vším pomoci a slitování
dovolávati, až by se ho ruka spravedlnosti Božské dotkla. Četné poutě lidu francouz
ského ku svatyním Mariánským měly ale jen soukromného znaku do sebe. Konečně
vznikla — jakož jsme o tom již dříve zpravili — v mysli kněze Chocarne myšlénka,
aby národ francouzský svou úctu a důvěru k Matíčce Boží zařízením národní pouti
do Lourdes-11 osvědčil. Tak tedy vzrostla a rozšiřovala _se důvěra v všemohoucí pří
mluvu Matky Boží v srdcích věrných katolíků francouzských, až se posléze před celým
světem co slavná národní pout objevila.

Účinek pouti národní Lourdské neobmezil se ale jen na větší sjednocení pra
vých katolíků francouzských. Národním manifestem víry a důvěry, a zásadami pro
hlášenými ve slibu k Matce Boží Lourdské složeném, probudili se jako ze zna tak
zvaní liberální katolíkové francouzští. Hojný počet jich počal nahlížeti, kterak se to
i se zdravým rozumem nesrovnává, když člověk ve svém soukromném životě chce
býti katolíkem, vedle toho ale přiznává se býti přívržencem netečnosti náboženské na
dějišti politickém. Dvěma pánům nemůže nikdo sloužiti. „Kdo není se mnou jest
proti mně“ praví Kristus Syn Boží. A to platí nejen o domácím životě, ale i o ve
řejném; nebot „kdo mne bude vyznávati před lidmiá praví tentýž Syn Boží, „toho
vyznám i já před otcem svým.“ Nad to objevoval se před očima liberálních katolíků
jednak hrůzný osud národa, do kterého jej politika bezbožných petrolejníků a neteč
níků náboženských uvedla, jednak na to opět patřili, kterak se poutě ku svatyním
Mariánským neustále množí, a kterak důvěra v národě vůčihledě roste, že Matka
Boží svou přímluvou u Boha vymůže, aby se nad Francií smilovati a národ ku Kristu

“Pánu obrátiti ráčil. Za těmito příčinami počali se i liberální katolíci ku zásadám
národního manifestu Lourdského přiznávati. Počet nových přívrženců nebyl malý, a
mezi nimi se nacházejí mužové z nejvyšších tříd a státníkové, kteří již od dávných
let na dějišti politickém čile pracovali. A tak se konečně stalo, že se nejeli mezi
lidem, ale i v samém parlamentě francouzském nová strana politická utvořila, která
přes 200 členů čítá a na základech katolických za právo a blaho Francie chrabře
bojuje. Lid katolický ve Francii o tom žádné pochybnosti nemá, že k tomu nejvíce
přispěly modlitby poutníků a všemocná přímluva Matky Boží u Pána Boha. A že
nová strana katolická pod záštitou a ochranou Matky Boží stojí, a že valného vlivu
na směr politiky francouzské nabývá, o tom svědčí následující událost politická, která
se minulého roku ve Francii stala.

Ku konci války pruské dovedl starý Thiers, bývalý ministr krále Ludvíka
Filipa, v čeio vlády francouzské za presidenta republiky se povznésti. Byla to doba
všeobecného úžasu, ustrnutí a bolesti; národ francouzský nevěděl, kam by se měl
obrátiti, a kde by mohl dobré rady nalezti. Kdokoli vrtkavost a ješitnost Thiersovu
z minulých dob jen poněkud byl poznal, snadno mohl přezvěděti, že on s to nebude,
rozervaný národ francouzský do přístavu rozšafné a blahodějué politiky zavesti Thiers
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proslul co dějepisec francouzské revoluce a vyznamenal se leckdys svou výmluvností;
byl ale mimo to od jakživa velký netečník náboženství, byl také náčelníkem liberálů
francouzských, a když pozoroval, že nadvládě jeho nějaké nebezpečenství hrozí,
nepřišel tak snadno do rozpaků. nýbrž se uchopil jakýchkoli prostředků, jen aby
se v čele udržeti mohl. Jako to vůbec za času krále Ludvíka Filipa dělával, tak
chtěl opět “nyní Thiers ve Francii vládnouti.

Avšak poměry Francie se velice změnily. Živlové konservativní a jemenovitě
strana katolická se toho úsilovně na Thiersovi dožadovali, aby vnitřní a zevnitřní
politiku francouzskou na základech náboženství a mravností zakotvil a tím národu
francouzskému návrat ku staré právní monarchii upravil. Thiersovi se tato žádost ni

kterak nelíbila; chuti ale také neměl opustiti _křeslopresidentní. Spřátelil se tedy více
s ostatními liberály ano i se stranou revoluční a nadržoval jí čím dál tím více. Strana
revoluční opět zpupně hlavu svou vztýčila a vývin pořádku obecního, jmenovitě pak
strany katolické, prostopášnými vyhrůžkamí ano i násilím překazíti chtěla. Vidělo se
patrně, kterak Thiers čím dál tím více národ francouzský opět k podobné propasti
zavádí, ve které se za panování petrolejníků octnul. Než jak se Thiersa zbaviti, an
nejen mimo sněm národní ale i ve sněmu silnou a odvážlivou podporu měl na straně
revoluční petrolejské? Na stranu orleanskou, jenž dosti četně v parlamentě fran—
couzském jest zastoupena, nemohl se nikdo spolehnouti, že proti Thiersovi hlasovati
bude, kdyby se o jeho sesazení jednalo; nebot Thiers sám byl dříve horlivým orle
anovcem. Stav věcí byl velmi záhadný a nebezpečný. Ve Francii a vůbec v celé
Evropě hledělo se s napnutou myslí na to, jaký směr nyní politika francouz
ská vezme. _

Nastal 24. květen 1873. Na tento den světí církev sv. katolická svátek Marie

Panny „Pomocnice křesťanů.“ a právě na tento Matce Boží zasvěcený den stalo se
mimo nadání všech proslulých politiků a ostatních politických proroků, že parlament
francouzský v jednom jediném sezení Thiersa s presidentství sesadil a chrabrého,
poctivého katolíka, Mac Mahena na nového presidenta republiky zvolil.*)

Když se šlechetná paní Mac-Mahonová r. 1872 v presidentství onoho sboru
dám uvázala, který si za účel obral, zaříditi velkolepou národní pout k Matce Boží
Lourdské, nenadála se toho zajisté, že se manžel její v příštím roce presidentem celé
republiky francouzské stane.

Než. odkud tento nenadálý obrat věcí politických ve Francii? tak se tázali
s podivením překvapení diplomatové a politikové ve všech zemích.

Kdo se domnívá, že osudy politické jedině od státníků aneb od pouhé náhody
závisí, a že se Bůh všemohoucí o tyto osudy nestará, tent si ovšem podobné otázky
neumí rozřešiti. Pravý katolík ale, jenž dějiny lidské při světle víry svaté zkoumá,
z paměti své nikdy nespustí, že Prozřetelnost Božská vždy a všudy nejen osudy
jednotlivých lidí, ale i celých národů vládne. Bez Její vůle a bez Jejího dopuštění
ani vrabec se střechy, ani vlas s hlavy naší nespadne; tím méně se mimo řízení
aneb dopuštění Boží takové změny politické státi mohou, které snahám celého národu
nový směr naznačují. Nuže, jaký úsudek si utvořili katolíci o dotčené záležitosti
francouzské ?

"') Svátek Marie Panny „Pomocnice křesťanů“ zavedl papež Pius VI, který mimo to roz
kázal, aby tentýž na'zev „Pomocnice křesťanů“ vřaděn byl do litanie loretánská a sice na podč
kování & na věčnou toho památku, že jej Matka Boží. svou přímluvou z dlouhého zajetí a církev
katolickou z velké poroby vysvoboditi radila, v kterouž ji císař Napoleon I. uvedl.
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Katolíci francouzští, katolíci vůbec, ano i sám sv. Otec své osobní pře
svědčení projevili, že onen neočekávaný obrat v politice francouzské Matka Boží svou
přímluvou u Boha vymohla. A na jakých důvodech spočívá toto osobní přesvědčení
pravých katolíků? Stručný přehled popsaných událostí budiž odpovědí na tuto otázku.

Maria Panna, Matka milosrdenství a Pomocnice křesťanů zázračným obje
vováním svým v La Salette a “v Lourdeu lid francouzský k sobě vábiti počala, aby
věděl, kam se má utíkati v čas všeobecné pohromy národní.

Ve svatyni mariánské v Lourdes-u nabyl kněz Chocarne vnuknutí, že ku

spáse Francie sloužiti bude, když lid slavnou národní poutí svou úctu a důvěru
k Matce Boží osvědčí.

Matka Boží důvěru v ní složenou novými zázraky při slavné národní pouti
Lourdské nejen utvrdila, ale i tou měrou roznítila, že poutníci s nadšením volali:
„Není možná, aby Francie zahynulal“

Od té doby konal lid neustále nové a nové poutě ku svatyníin mariánským,
jsa té pevné naděje, že Francie na přímluvu matky Boží opět spásy dojde.

Poutě mariánské rozehřály důvěrou k Matičce Boží velké množství jiných
srdcí studených, chladných a netečných; počet ctitelů mariánských se vůčihledě množil.

Biskupové katoličtí schvalovali veřejně důvěru lidu k Matičce Boží, _alid
v důvěře utvrzovali.

Sv. Otec Pius IX. hleděl s velkým zalíbením na důvěru a horlivost lidu
francouzského a jej laskavě napomínal, aby ve své důvěře k Matce Boží setrval.

A hle! právě když liberalismus a červený republikanismus své pikle nejlépe
byly nastrojily, aby národ do bývalé zlořádné politiky byl zaveden, právě v tom oka
mžení stane se, mimo nadání, obrat, a sice na svátek Matky Boží „Pomocnice křesťanů,“
na Jejížto přímluvu u Boha lid francouzský vši svou důvěru skládal, a ji tak slavným
a příkladným způsobem před celým světem osvědčoval.

Kdo má oči k vidění, vizl

Vzorové apoštolátu.
Prvé nežli opustíme Východ, musíme předceještě ve jménu církve dvěma jiným

císařovnám úctu osvědčiti, kteréž, třebas o mnoho později, svou oddaností věci kato
lické vydobyly sobě právo k díkům církve katolické. První jest:

18. Císařovna Irena.

První, cís. Irena, právem zasluhuje býti nazývánu: metlou obrazoborců a
obnovkyni pocty sv. obrazům, proti nimž poslední císařové a zvláště choť její, císař
Leo svatokrádežným způsobem zuřili. Tento politování hodný císař prováděl svou zášť
satanskou proti obrazům až k nejsprostší nestoudnosti. Když jednou zpozoroval, že
na jednom oltáři sv. Žofie nalézá se ještě korunka velmi drahá, již tam cís. Mauricius
přinesl, kázal ji sejmouti,apostavil si ji na hlavu, pravě: „Tato koruna lépe se hodí
zde než tam, co byla,“ a vzal ji ssebou do paláce. Pomsta Boží nedala dlouho na
sebe čekati; prudkou mrtvicí raněn, zemřel císař Leo téhož dne v stáří 30 let, za
nechav po sobě 12letého syna. Strana obrazoborcův byla Velmi silná a drzá. Veliký
počet biskupů a velmožů říše, zvláště pak vojáci císařské stráže tělesné byli jsou
nakažení tímto bludem. Stavši se Irena. po truchlivém úmrtí manžela svého "a za
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nedospělosti syna svého císařovnou, nemohla, ač byla katoličkou, na počátku své
vlády ihned veřejně napadati stranu, jež tolik neštěstí uvalila na stát a církev a se
ani toho nejhoršího neštítila; právě tak moudře jak horlivě činila, co jí činiti lze
bylo. Kázalaf. zastaviti všecko pronásledování katolíků a prohlásila se pro ně, tak že
lid počal svobodně mluviti o sv. obrazech a hlasitě na jevo dával žádost svou, by
zase obnoveny byly. Právě v tom čase umřel patriarcha Cařihradský Pavel, projevuje
svou nejhlubší lítost nad tím, že se naproti obrazoborcům tak slabým prokazoval.
Tím uprázdnil se stolec ten. Irena navrhovala biskupům, radě velkých i lidu Tarasia
za nástupce jeho, což všude s nadšením přijato bylo. _Nebyl sice Tarasius ještě kně
zem, avšak vychován od sv. máteře své Eukracie, paní zbožnosti velice proslulé, byl
předco nejhorlivějším katolíkem a nejsvatějším mužem celé říše.

Tato volba slouží ke cti císařovně, jak- k její moudrosti tak k její zbožnosti.
Majíc úmysl na Východě úplně obnoviti katolictví, musela začíti tím, že takového
biskupa na stolec Cařihradský dosadila. Tu, kde se o náboženství jedná, nemůže
apoštolka, byt sebe pevnější byla vůle její, a sebe vznešenější postavení její, bez
vedení a vážnosti biskupovy ničehož, tak jako zase biskup, což jsme i viděly, byt
sebe větší byla jeho horlivost, bez spolupůsobení a pomoci apoštolek nic velikého pro
vésti nemůže. Dala pak skrze syna psáti papeži Hadrianovi, a sama jemu v těchto
krásných slovích psala: „Protože jsi nejvyšší hlava církve, jež nejvyšší místo mezi
biskupy od Boha obdržela, jako jsme my nejvyšší místo v říši obdrželi: prosíme Tě,
bys nám svou pomoc dopřáti ráčil: nebot jsme odhodláni, vyhojiti zlo, jež tři poslední
císařové, protože kacířstvo obrazoborství podporovali, na církev byli uvalili.- A jelikož
nejvhodnější k tomu prostředek leží v sněmu všeobecném církevním, tedy prosíme
Svatost Tvou, aby ráěila sama se k němu dostaviti a staré podání církve o poctě
sv. obrazů v něm potvrditi; aneb pak-li bys svou vlastní přítomností nemohl sněm
poctíti, bys aspoň pravověrné a výtečné muže poslal do sněmu s psaním odporuěujícím,
kteří by Tě zastupovali.“ Císařovna přiměla také Tarasia, že psal papeži sám a mu
vyznání víry své odeslal. _

Ježto Cařihrad nepodával dostatečnou záruku pro svobodu a neodvislost círk.
sněmu, postarala se Irena, aby se v Niceji Bythinské sešel. V listech papežových, jež
vyslanci přinesli Ireně a synu jejímu, a jež se ve sv. hromáždění předčítaly, blahořeěil
náměstek Kristův císařovně a císaři za jejich zbožný úmysl, obnoviti zase pravou víru
o poctě obrazů,a pravil: „Uskutečněním úmyslu toho zjednají sobě matka i syn tutéž
čest jako Konstantin a jeho sv. matka Helena, když pravou víru hlásali a církev
římskou povýšili, matku to duchovní i církve řecké, protože stojí v čele všech církví.“
Biskupové, jenž byli takneštastní, že se strhnouti dali v blud obrazoborství, veřejně
mu na sněmu odpřisábli a prohlásili, „že vyznávají, že tito bludařové ve svém boji
proti sv. obrazům následují Židů, Saraceuů, pohanů a Manichejských“

Učení o poctě obrazů stanoveno jest opět na pevný základ a na důvody ne—
popiratelně. Výroky ze spisů sv. Otců dokázáno jest stáří, ustavičně trvání a všeobecnost
podání církevního o poctě obrazům Krista P. a Svatých přináležející; a všecky tyto
výroky snešeny jsou v jeden svazek. Mimo krásný & výtečný dekret o poctě obrazů
stanovil koncil ještě 22 jiných kanonů či pravidel na nejvýš důležitých o víře a kázni
církevní. Převclice jsouc rozradována z poselství, že všecko při tak slovútném shro
máždění dobře se zdařilo, psala zbožná císařovna otcům sněmů a prosila je, by všickni
přišli do Cařihradu, a tu 11přítomnosti lidu své poslední sezení konali, aby tak důle
žitým úsudkům u \'íře tím slavnější ráz dodali,-kdyžby sami ve hlavním městě říše
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je prohlásili, a lid souhlasným voláním přijetí jich na jevo dával. Také o tom spravila
Irena otce sněmovní, že celou císařskou gardu kacířstvem nakaženou odeslala do
Anatolie, a že ji vybranými pluky nahradila, jimž schválně z Thrácska velela přijíti,
na, jejich pravověrnost a pořádku milovnost že se mohou docela spolehnouti, aby tady
jen přišli. o svou bezpečnost že se nic nepotřebují báti.

Tato myšlenka císařovny byla jistě rozumná, přání její jistě spravedlivé, než
aby se mu otcové mohli vzpírati. Pročež přesídlili se do Cařihradu a shromáždili se
u velikém sále v císařském paláci, kdež Irena všemožně o to se přičinila, aby v ničem
co do velebnosti a stkvělosti toto pamětihodué sezení nedostatek jakýs netrpělo. Senát
i všecky veliké sbory říše byly přítomny. Nesčíslný zástup lidu obsadil všecky vchody.
Císařovna objevila se se svým synem. Papežšti vyslancové jí prvního místa půjčili,
a tak bylo lze viděti paní s 121etým synáčkem po straně. předsedající jednomu z nej
slavnějších sněmů církevních.

Sezení otevřelo se řečí císařovninou, již ve jmenu syna i svém vlastním vy
nesla. Mluvila pak s takovou výmluvností, “vřelostí a působností, že celé shromáždění
bylo hluboce dojato, ba že slzy radostné se ronily z očí všechněch, až poslední slova
Ireny doprovázena jsou nejohnivějším nadšeným voláním. Totéž dělo se, když se před—
čítal hlasitě a úplně svazek, do něhož všecky výroky otcův o poctě obrazů snešeny
byly. Všickni přítomni byli hluboce dojati slyšíce, jak se ti velicí mužové o tomto
článku víry právě byli vyslovili. Uznávali pravdu jeho a dávali živým pochvalným
tleskáním na jevo svůj souhlas a svou příchylnost k víře této. Avšak nejvyššího stupně
dosáhlo nadšení, kdy propověd článku toho, jakž od sněmu vynešena byla, teď v shro—
máždění i mimo ně lidu předčítána byla, a viděli, že císařovna ji chce první pode
psati. Není ani možné, učiniti sobě pojem o tom plesání a té radosti, s jakouž přijata
byla propověd ta & uznána. Stejnou dobu byly ihned na rozkaz císařovny všecky sv.
obrazy. jimiž jakoby kouzelným prutem pojednou naplněny byly všecky kostely, císařský
palác, ba i všecky ulice hlavního města, odhaleny a okrasami i svícemi kolkolem
obklopené lidu k poctě vystaveny. Tohoto dne byl Cařihrad celý takřka jediný chrám,
v němž celý národ vzdával sv. obrazům veřejnou poctu, anaž měla jim dáti náhradu
za tu svatokrádežnou surovost, s jakouž bývaly dříve zneuctěny, zuesvěceny a nohama
šlapány. ,

Ten byl výsledek onoho velikého sněmu církevního, 2. nicejského a 7. vše
obecného, sněmu to ze všech nejslavnějšího a nejdůležitějšího, protože na tomto všecky
předešlé byly potvrzeny, a všecky nově vzniklé bludy jsout odsouzeny a zavržený.

Ale na to nesmíme zapomenouti, že ten veliký sněm církevní, a všecko, co
z něho pošle: ukončení velikého kacířstva a obnovení katolicismu na Východě —- bylo
myšlenkou a dílem jedné apoštolky, anaž svou rozumnou a zmužilou horlivostí dovedla
odstraniti pohoršení,_ jež od 3 císařů a mnohých biskupů dána byla. '

Ejhle, křest. dívky a paní! tak horlila apoštolka ze středu vašeho pro poctu
a oslavů svatých, a vy? -—jak s vámi to dopadá? —- máte-li předc příbytky své
okrášlené obrazy svatých? —- nepochybuji. ale jen jim také vzdávejte patřičnou úctu,
& úctu tu vštěpujte i malým dítkám, držte si je v čistotě, dbejte o to, abyste sošky
a obrazy svatých, obzvláště pak P. Marie ozdobovaly v čase jarním a letním květinami
a rády na takových místech prodlévejte, až přijde májová slavnost, novena k Srdci
P. J. — dobře si to zapiště do srdcí, abyste na to nezapoměly. Světácké dívky jako
karbanici pořád mají v prstech fotografie čili podobizny rozmanitých smrtelníků, a
tělesným jen okem pozírají na ně -— vy co apostolky všímejte si více fotografií a
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obrazů nebeských obyvatelů, ale nejen mrtvých obrazů a fotografií jejich, nýbrž živých,
tak jak se vám v celém žívotě svém, v ctnostech svých bohumilých, objevují. Proto
byloby žádoucno, aby všecky apoštolský, a já. už bych vás všecky mezi nimi rád viděl,
měly ve své domácnosti nějaké to album fotografií z nebeské říše, rozumíte? — nu
povím zřejměji: nějaké legendy Svatých, nějaké to čtení o Svatých, a časem si blíže
živý jejich obraz, jak ,se vám v životě té neb oné svaté duše podává, prohlédly, a
vedle toho obraz svého života porovnávaly, a co by nedobrého, nezpůsobilého ve vlastním

_obraze jste nalezly, abyste to vždycky v čas ještě urovnati sobě popílily. Ano v ucti
vosti mějte obrazy Svatých, rády čtěte život apoštolek katolických, a „jejich obco
vání konec spatřujíce, následujtež víry jejichl“ (Žid.13, 7).

13.
Satan bere
Církvi veškeré

Právo, jež jí dal ženich;
Že jest čista
Chot to Krista, bere
Slovem,písmem v smích.

14.

Jindy kata,
Advokáta

Nyní na ni posýla;
Proudy krve
Tekly prve,
Nyní černit satan zná.

15.

Jindy z dola
[Zloba hola

_Rojila se jako mrak;
Nyní s hůry
Děsně můry
Působí na církev tlak.

] i n dy & n y n i.
(Popěvky pro útěchu.)

(Pokračování)

16.

Katan dravý
Stínal hlavy
Církve dětem o překot;
Nyní dána
Jim tofana
Aqua, vzíti jim život.

17.
Jindy rány,
Nyní hany
Kuje církvi pekelník;
Nyní staví
Celé davy
Dítek církve ve svůj šik.

18.

Bouře byla,
Lodku kryla,
Pán v lodičce tiše spal,
Učedníci

Bledli všici,
Tu Pán, povstav, ticho

dal.
22.

Kde jsou horcí
Svatoborci?

Odmetl je nebes hrom!
Církev, čistá.
Chot to Krista,
Zkvétá.jako v ráji strom!

19.
Kvílí' mnozí:

„My ubozí
„Hynem !“Spasitel toví;
Až pokyne,
Bouře mine,
Pan nad námi vezdy bdí !

20.

Napoleon!
Víte, že on
Na Petrovu skálu hmat ?
Za to ale
Též na skále

_ V moři musel umírat!

21.

Tak i nyní
Vedou jiní
Na Petrovu skálu stesk;
Sletí na ně

Z ruky Páně
Jistě také smrtný blesk.
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Trni a růže.
Od 6“ n:- p.

Otázka a odpověď.
Známo, že se na některých obrazích

vypodobňuje sv. Anton z Padovy s oslem,
sv. Anton poustevník (17. ledna) však
s vepřem, poněvadž prý- po kázání sv.
Antonia Pad. přednejsv. Svátostipokleknul
iosel, když jinověrcijitupili; sv. Antonín,
poustevníku, prý se, jak legenda praví,
dábel jednou ukázal ve spůsobu vepře.

Dva tupitelé náboženství potkali
jednou známého jim, avšak veselého a
vtipného frátera, jménem Antonia. Chtěli
si ho trochu podati. Ptali se ho, kte
rým že jest Antoniem, zdaž Antoniem
s oslem, aneb Antoniem s vepřem?

„Pánové, jsem obojím; mluvím-li
s vámi (obrátiv se k jednomu), jsem
Antoniem s oslem; mluvím-livšak
s vámi (obrátiv se k druhému), jsem
Antoniem s vepřeml“

Poražen vlastní zbraní.
Bedřich Leopold hrabě Stol

berg, slavný církevní historik, složiv
1. června 1800 vyznání katolické víry
v domácí kapli kněžny Gallitzin-ovy,
skládal všecky své státní úřady do rukou
krále Bedřicha Viléma III., otce nyněj
šího německého císaře Viléma I. Král
mu pravil s opovržením:

„Nedržím nic na lidi, kteříž
víru střídajíl“ .

„Vaše veličenstva“ odvětil
klidně Stolberg, „ráěí takto odsuzo
vati své předky!“

NB. Markrabě Albrecht Braniborský, od r.
1511 velmistr německého řádu. předek
nynějších pruských králův, odpadl od
církve katolické,- r. 1530 a přidal se
k Lutherství.

Pravda.
Tyrolák vstoupil o polednách v kte

rémsi městě do hostince, aby pojedl. Než
jísti počal, udělal kříž a modlil se. Vi
douce to mladí hejskové — liberálové —
usmívali se. Když byl Tyrolák pojedl,
zase se modlil. Hejskové se zas usmí
vali. Tyrolák si toho nevšimnul, za
platil, vzal uzel na záda, odporučil se
uctivě a šel. Když už byl ve dveřích,
volal za ním jeden z posměváčků:

„Hé, ty, Vaste, modlí se u vás
všickni před jídlem a po jídle ?“

Vastl, obrátiv se, pravil zcela klidně:
„Všici, jenom dobytek ne!“

(Jmenoval však j is tý druh ho.)

Malomluvný.
Francouzskýabbé Blaise Pascal,

jeden z největších učenců, obyčejně málo
mluvíval; za to více myslil. Jednou
seděl při velké hostině, zas nic nemluvě.
Naproti němu sedící vysoký důstojník
vojenský, pravil ku sousedu svému na
hlas, tak že to všickni slyšeli.

„Kdybych já měl 10 synů, musil
by se nejhloupější z nich státi—
k n ě z em !“

Abbé Pascal, pohlédnuv na pána,
pravil klidně:

„Pane můj, váš otec smýšlel
jinak !“

NB. Abbé Pascal zemřel 39 star. Bohužel, že
tento duchaplný učenecbyl Jansenistou!

„Jukon mírou měříte, atd.“
Při výslechu svědkův pravil mladý

soudce jednomu z nich, jenž měl neo
byčejně silnou bradu :

„J e—li vaše svědomí tak velkým
jako vaše brada, tak jest tuze širokým !“

„Mylord,“ odvětil svědek, „m ěří t e
li svědomí podle brady, te dy vy
nemáte skoro pražádné svědomíí“

Otázka za otázku.
Ve společnosti ptal se velmi váže

ného muže, liberální tupitel náboženství.
„Patříte vy snad ku pobožným?
Oslovený odvětil otázkou:
„A patříte vy snad ku bez

božným?“
Vyznání víry blíže úmrtního

lože.
Vysoce postavený úředník, jenž byl

bez víry, tupil ji a vše, co s náboženstvím
spojeno, i před svými domácími. Měl
tento svobodomyslník velmi hodnou kato—
liěku za manželku; nebyla však s to,
aby manžela na pravou cestu přivedla.
Měli jedinou dcerušku, již matka pro
náboženství a pro ctnost pečlivě vycho
vávala; a byl by mráz otcových uší snad
i tuto květinku spálil — nebot mnohá
řeč otcová přec utkvěla v ní; avšak ne

- beský zahradník se jí ujal. Bylo jí 18



—-36—

let, tu těžce onemocněla. Den co den
se nemoc horšila. Jednoho dne seděl u
ní otec, pln laskavé péče a utíral jí s čela
pot. Tu se najednou dobré dítě vztý
čilo a upírajíc vážně oko své o otcovo,
pravila mu:

„Otce, cítím, že se můj konec blíží;
musím se tě nyní něco tázati. — Rekni
mi přec, co věřili mam ——to, čemu jsi
ty inne uěil — aneb. to, čemu věřiti
mne matka učila ?“

Jak by byl blesk projel duši otcovu,
sklopil oči a pravil:

„Dítě, věř jen to, čemu věřiti
tě učila tvá zbožná matkal“

Rouhačům!
Brzy po francouzské revoluci sloužil

dnem 1 nocí v jedné nemocnici ctihodný
kněz nemocným a poraněným. Pravilo
se mu o vojákovi, jenž jest celý zmrzačen,
tak že se to divu podobá, že ještě žije.
Kněz vojáka toho navštívil a naleznul,
že jest docela klidným.

„Milý příteli, řeklo se mi, že
trpíte velkými ranami !“

S mírným úsměvem pravil voják.
„Ctihodný otče, oddělejte se mne

trochu pokrývkul“
Kněz ho trochu odkryl a — zhrozil

se, vida, že ubožak nemá rukou.
„Jak? Vy se hrozíte pro tuto ma

ličkost? Sdělejte pokrývku s mých nohou.“
Kněz ho odkryl a viděl, že ubohý

voják nemá také — nohou.
„Ach můj milýl“ -—zvolal kněz

útrpnč; „kterak vás litujil“
„Nikoliv, nelitujte mne, otče můj!

Stalo se mi to, co jsem zasloužil; nebot
právě tak jsem já naložil s křížem.
Jednou jsem s mými soudruhy se ubíral
ku armádě; tu jsme u cesty nalezli kříž,
jenž vzteku patriotů byl ušel. Já jsem
při tom byl nejvíce činným; vylezl jsem
nahoru a utrhl jsem s těla Ukřižovaného
ruce i nohy.

Sotva jsme dorazili do táboru, svedla.
se brzy bitva a při prvním útoku jsem
pozbyl ruce i nohy. Budiž za to Bohu
čest a chvála, že můj zločin na tomto
světě trestá., aby mne, jakož od jeho milo—
srdenství doufám, na onom světě ušetřil !“

Jesuilé.

Za naší doby lecjaký pisálek, obře
zaný neb neobřezaný, v novinách, v bro
zurkách —-lecjaký utrhač v parlamentech

lehce nabývá pověsti, že jest osvíceným,
že jest svobodomyslným, pakliže dovede
hodně nadávati Jesuitům; Jesuité jsou
takovým tlučhubům futrálem vší špatnosti
a všeho nebezpečenství pro obec, pro stát
a vůbec pro člověěenstvo. Nebude na
škodu, uvedu-li výrok francouzského krále
Jindřicha IV. dobrotivého o Jesuitcch:

„Nenalezám žádných protivníků Je
suitův mezi rozšafnými, dobrými kře
stany, nýbrž jsoutě to moji libertinové
(svobodomyslníci), moji kalvíni-a rozpu
stilí lide mezi duchovními; a těmto jsou
ovšem trnem v oku; já se mému parla
mentu nepodrobím, nýbrž ponechám jejich
záležitost biskupůml“

(Většina biskupův francouzských také
statečně Jesuity až do roku 1772 hájila.
R. 1773 byl řád vyzdvižen.)

2.
Bedřich II. král pruský, znán co

svobodomyslník, ba co nevěrec, choval
k Jesuitúm velkou úctu; říkával, že
jsou nejlepšími učiteli. Nevyzdvihnul
je ve svých státech, jenom jim poručil,
aby se nosili jako světští duchovní;
školy a statky jim všechny ponechal. Když
r. 1773 z jiných zemí vyhnáni byli, při
jímal je do svých zemí. Francouzským
ministrům se posmíval proto, že Jesuity
vyhnali; čteme v jeho memoirech takto:

„Hlupáci, zničili lišky, kte
réž jiní byli honili vlky!“

(Panvres gens, ils ont détruits les
renards, qui leurs ont chassés les loups.)

A Jindřich IV. a Bedřich II. snad
přec rozuměli věcem lépe, než naši
pětigrosoví mazálci!

Katolické pozdravení.
Klop stock, zbožnýpěvec„Messi

ády“ praví ve svém listu ku Denis ovi
ze dne 6. ledna 1767:

„Pamatuji na to, jak velice jsem
na. mé cestě po Švýcarsku jedenkráte
pohnut byl. Někteří dobří Švábové mne
potkali a jeden po druhém mi pravili:
„Pochválen bud Ježíš Kristus!"
Nevěděl jsem, že to bylo pozdravení, a
tak jsem nemohl také zase pozdravovati.
Nemohu vysloviti, jak velice mne toto
pozdravení pohnulo! Zpáteční pozdra
veni, o němž jsem se později dozvěděl,
připadalo mi tak přirozeným, že jsem
se divil, proč jsem na to sám nepři
padnul, abych tak odpovídal.“l

' Klopstock byl protestant!
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Ctěnl obrazů Svatých.
Christian Fr. D. Schubart vykládá

ve svém díle: „Beldenunb ©eíinnungen
(ěelbííbíograřie), ětuttgart 1791" z doby
jeho meškání v Mnichově r. 1773:

Ještě stojí živě před mým d::chem
onenFrautiškán, jenž právě na modlitbách
kleěel v klášterské zahradě před vyobra
zením Krista krásně na obmítn —-jenz
ještě krváceti se zdál pod důtkami
vojenského pochopu; — jakmile jsem
vstoupil do zahrady, vstal. Jeho jasné
oko zářilo ještě pobožnosti.

„Krásný obraz, velebný pane!“
„Originál jest ještě krásuějši!“ pra

vil s úsměvem.
„A proč se nevracujete k originálu ?“
„Zdá se, že jste protestantem;

— avšak umělec pomáhá jen mé obrazo—
tvornosti: duchmůj mešká u pravého
Krista. Můžete—lipak se modliti bez
obrazu před vaším duchem? Není—
1i pak lépe, když nám mistr maluje
svaté, než naše chorá obrazotvornost?

Nemohl jsem mu na to nic odpovídati.
Zrušení svátků.

Wagner, protestant, praví v „Elleijen
une ber gramec in bie ©etmatb;“ díl 1.,
str. 318 nm): „Kde jsou ty miliony,
jimiž se zrušením svátků vlast obohatiti
chtěla? Jí nyní snad chudobný svůj
chleb lacinější, jak tehdáž naši kaza
telové nám nabulikovali?“

„nám., kterouž učinil,
trpěti sámtě masu.“ Ovid.

Církevní historik Ritter, dómní dě
kan ve Vratislavi jel jednou po poště
v „červené zemi“ (Braniborsko). Ve
voze seděly 2 vznešené dámy z krajiny
té, protestautky. Ritter byl po světsku
oblečen. Dámy by byly rády věděly,
kým že je? Domnívaly se, že jest snad
nějakým Junkerem. Chtěly jej všelijak
zaplésti do hovoru ; Ritter byl však velmi
malomluvným. J edna z dám počala na
říkati, že jest jí horkem ve voze ouzko,
ba počala dokonce, patrně naschvál, pa
dati do mdlob, očekávajíc snad, že Ritter
se přiěiní ku jejímu křísení. Ritter,
vida tu strojenou komedii, ani se ne
hýbal. Druhá dáma, že byl tak nega
lantním, pohlížela naň jedovatě. Ritter
mlčel. Na nejbližší stanici musili če
kati, než se přepřálilo. V poštovní kance—
láři seděli na pohovce dva měšťané, jenž
byli jeli v druhém voze, zcela klidně

vedle sebe, nic nemluvíce. Ritter stál
u okna, klepaje na ně prstem. Tu při
stoupila jedna z těch dám k němu, řkouc :

„Podívejte se, pane, na ty dva
tamhle !“ dívajíc se na ony měšťany, „ti
musí být katolíci, mají hloupé tváře !“

Ritter přejev podle svého zvyku
tvář rukou, odvětil dámě:

„Vy musíte býti též katoličkou,
neboťmáte strašně hloupou tvář—!"

Křesťanská víra. —-—nepo
chybnost.

Za časů belgických rozbrojů nábo
ženských žil v Lůttichu hodný katolický
měšťan, jenž jednou pronesl pamětihodné
slovo. Jakýsi nadutý muž ---—tehdejší
liberál — žádál od něho, aby mu to a
ono ve víře vysvětlil, užívaje při tom
ustavičně této otázky:

„Jak a jakým spůsobem to a ono
tajemství se dá vysvětliti? kterak se to
děje, že za některé viditelné zna
mení neviditelná a nadpřirozené. moc a
podstata účinkuje?“

Onen měšťan odbyl dotíravého nej—
vhodnější odpovědí:

„Doufám, že pomocí milosti Boží
jednou vejdu do života věčného, a sice
ne bránou, na níž stojí otázky: „„Jak a
jak to?“ nýbrž onou bránou, na. níž
jest nápis: _„„Credo“ “ (věřím) !“

Nevěrvc. .
Jeden z oněch mužů, kteříž se drží

zásad nevěreckého Voltaire-a, měl tu čest,
že s pověstným P. Lacordaire-em jedl u
jednoho stolu. Domnívaje se bezpochyby,
že povolán jest, aby tohoto dominikána
a kazatele k nevěřev Boha obrátil, počal
prouášeti pochybnosti, zdaž Bůh jest.
P. Lacordaire, jenž byl učiněnou trpě
livostí, poslouchal sice, neodpovídal však
ani slova, ponechávaje to ostatním hostům,
aby vyslovené důkazy nevěrcovy vyvra
covali sami. Toto mlčení Lacordaire-ovo
se však tomuto nelibilo: I zvolal: „Vy
máte o tom rozhodnoutil“ při tom na
Lacordaire ukazoval, „není-liž to blá
znovstvím, věřiti to, co uepochopujeme ?“
„Nikoliv, pane můjl“ zvolal tento, „stím

esouhlasím. Nuže, pochopujete, kterak
oheň máslo rozpouští avejce zatvrzuje—
dva sobě odporující účinky, jenž z tétéž
příčiny pochází ?“ — „Nikolivl" odpo—
věděl onen; „avšak co s tím chcete ?“
'——„Mínil jsem tím,“ končil Lacordaire,
„že vy, ač to nepochopujete, nicméně
přec věřítev omeletyl“
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Zlatěklasv
Sebral na nivách protestantské literatury ď m. p.

Úvodek.
Sv.Pavel praví(Efez:IV.5, G): „Jeden Pán, jedna víra, jedenkřest,

jeden Bůh a Otec všech. “ Zcela přirozeno:an jen jeden Bůh jest, tedy může
plavou býti jen jedna víra. Piotivník však Boží od počátku světa mýlil lidi
v pravé jedné víře, aby rušil království Boží. Jest-it to onen duch, jenž hned prvním
lidem víru iv Boha a ve zjevenou jim věčnou pravdu rušil; jestit to onen „nepřítel,“
o němž praví Syn božífu sv. Matouše.XIII., že „nasel koukole mezi pšenici“
Jestit to tentýž „nepřítel“ jenž během všech křesťanských století použil i lidí,

bud zpupných, aneb jinak hříšných, aby jimi „nasel koukole mezipšenici.“
I v XVI. století onen „nepřítel“ použil vzdorovitosti jistého člověka, aby jí naselo

se koukole mezi pšenici. Avšak člověk jest stvlóřen od Boha pro Boha, tedyftaké pro
Jeho jedinou pravdu a víru; proto nemůže člověk docela ze svého ducha tento
znak Boží setříti tak, aby po něm pražádné stopy nezůstalo o něm. Odtud pochodí,

že i zjevní „nepřátelé“ jedné pravé.víry cas od času dávali této víře svědectví.
Děje se s pravou vírou u takových nepřátel tak; jako oleji ve vodě. Bytby někdo
sebe více se vynasnažoval, aby, leje do oleje vodu, jej na dno dostal, nejde a nejde
to — olej tlačí na povrch, na světlo, plove nad vodou a stává se viditelným -- všem,
kdož nezavírají očí svých.

Děje-lise tak u náruživých „nepřátel“ té jedné, pravě víry, děje
se tak tím více u pozdějších aneb současných stoupencův jejich, jenž často nehořívají
plamenem nenávisti a vzdorovitosti; jenž klidněji bádají a láskou ku pravdě vůbec
vedeni, tě jedné pravdě, té jedné vířeisvčdectví dávají.

Protestantsky' farář Dr. Weinmann dobře praví:
„Přiznání-se protivníkovo jest nejlepším důkazem.“
Za naší „„My zas onen „nepříte činí útoky na onu jednu víru, snad

vzteklejší, než kdy Řády, a má více pomccníků, než kdy jindy. Proto jsem sebral
na niváchprotestantskéliteiatury všelikýchnárďdůvtaková „přiznání- se pro tivní
kův“ ku jedné pravé víře, aby jimi katolíci v lásce k ní a k jedné, svaté,
všeobecné, apoštolské církvi utvrzenibyli.
, Nazývám tyto klasy „zlaté“; _zlato jest nejdrahocennějším kovem. Avšak
nad vše zlato drahocennější jest pravá, katolická víra!

Pán Bůh račiž žehnati všem čtenářům „zlatých klasů,“ aby chleb z nich
je živil do života věcného!

„Jesuité padli cooběťhanebnépomluvy;jejich zahynutí bylo dílem
závisti, zlomyslností a tem'nostil“

(Robert Charles l)allas, právník (Angličan): „0 řádu Jesuitův“ 1817. Z angli
čtiny, 1820).

„zrušením tovaryšstva Ježíšova se katolická církev v její nejdotklivější části
poranila, a jest se — ne bez důvodu — co obávati, že se nyní brzy množství nebez
pečných novot vloudí, jež by nejen pro katolické náboženství velmi smutné následky
míti, nýbrž i celou budovu křesťanství, až na jeho první základy ohroziti mohly!

(Dr. Samuel Johnson, Rozmluvy s abbé Rosette-m. Viz: Dallas, str. 400.)



__39_

„Po jejich (Jesuitův) vyzdvížení pozorovali velmi brzy moudří mužové, že
společná hradba všech autorit padlál“

(Johannes von Míillcr, Allgem. Geschichte, sv. XXIII., kap. $).)
„Pakliže ruch světa vykořenění křesťanství uzavřel, tedy jest jeho prvním

koncemodstraněníJesuitismu. Napřed Jesuity, pak Ježíšel“
(Kern, Widerlegung der Langischen Behauptung einer gesetzlichen Sůnde

Anbefeblung unter den Jesuiten. 1824.)
„Pakliže se všecka svědectví pro Jesuity a proti nim, neo dvisle od stra

nického ducha a beznáruživýeli předsudků. mezi sebou porovnávají, tedy pádí váha
ku jejich prospěchul“

(Robert Charles Dallas, n. m. := uvedené místo.)
„Mezi nekatolíky, zejména protestanty vyjadřovalise vždy největší hlavy

a nejšlechetnější srdce příznivě pro katolíky aneb pro Jesuity, jakmile jen
s jejich bytostí se, jak se patří, obeznámili, a když jim jen žádný jiný, bližší zájem
soukromný ve vyjádření tohoto smýšlení nebránil ——k. p. Bedřich Veliký, jenž na
požadavek, aby Jesuity ze Slezska vyhnal, odepsal: ,

„Nemám a neznám žádných lepších učitelů pro své katolické
poddané, jako tyto tak učené, jakož ctnostné otce.“

Kateřina Velká, František Baco, Hugo Grotius, Petr Bayle, Leibnitz, Lessing,
Herder, Johannes Muller, Plank, Beckedorf. — Kterak to? Naopak právě ne job
mezenější hlavy, a nejvícnešlechetná srdce a tmaví straníci mezi-námi
protestanty brojí ustavičně co nejzuřivějiproti katolíkům a Jesuitůml

(Prof. Kern, u. m.)_
„Každá malicherná nenávist našich bohoslovcův proti katolicismu a proti

římské hírarchii jest mezi protestanskými kazately ještě vždy dosti módní.
Mnozí těchto pánův, a zejmena mnozí spolupracovníci „Darmstiidter Kirchenzeitung-u“
činí to úlohou jejich života, aby obrovskou mrtvolu římské církve ohmatávali, čas ob
čas zas volajíce: „Ach, jak ošklivě hnijel“ Avšak ačkoliv denně o pokroku této hni
loby zprávu podávají, tak se přede vždy ještě nemohou zbaviti strachu, že tento obr
zase jedenkrátc oživne, a že kychnutínp liliputány*) do povětří vyhodí. Proto
ujištují ještě denně své drahé bratry v_ůřadu, že ten stařec jest vskutku mrtvým,
a činí se před očima toho, jenž ncpředpojatým hledem masy příběhů světa prohlídá,
neskoněeně směšnými. Zdaž pak se tohoto ustavičného opakování tohoto jednotvárného
válečnéhohesla ve stech nudných kněh a časopisů konečně přede neomrzí?“

(Prof. Kern. u. m.) '
„Co do vyučovací methody, tak se o tom nic přesnějšího říci nedá, než: „At

se vezmou žáci Jesuitův za vzor; nebot ze všeho, což nyní uvedeno, není nic tak
dobrým jak mam.“

(Baco de Verulam, de dignitate et augmentis scientiarum. L. I., p. 24.)
„Pro vyučování mládeže nebude se moci řád Jesuitův nahraditi.“
(Bedřich II., Oeuvres posthumus, Berlin 1788, sv. XI. Correspondence avec

d'Alembert. n. 6. těchto pozůstalých spisů Bedřichovýeh jest XXXVIII svazků.)
„Mně se zdá, že společnost lidí, jenž svůj pokoj a štěstí v tomto světě ne

nalezají, a protož, aby je v jiném hledala, taková společnost, pakliže s upřímnosti a
a pravdou se vede, jest velmictihodnou; a pakliže někdo, kdo peníze má a je vydati

*) Trpaslíci.



dí)

může, takové společnosti příležitost zjednává, kdežto odloučená, bez starosti o nutné
potřeby žíti může; tak bych nevěděl, co by se proti tomu říci dalo.“

(Matth. Claudius, sammtliche Werke des Wandsbocker Boten, díl VI., str. 32.)
,.Dle svědectví historie bylo nahromadění bohatství, a tím — jednotlivcům

daný pokoj tak nutně matkou umění a věd, že žádný národ dříve v umění a ve
vědě. ničeho nevykonal, až tento pokoj nastal. — Po. zahynutí západní římské říše
barbarskými národysoustředilyse statky napřed u duchovenstva a v klášteříeh.
Jakmile se to stalo, přestali duchovní jedině breviáři a mniši jedině pobožnosti žíti;
biskupové zřizovali školy, stavěli dómy a kostely; mniši se zabývali vědecky, umění
a písemnictví nalezalo na církvi svou živitelku a ochranitelku.“

(Bretschneider, der Simonismus, atd., str. 65, 67.)
„Co ze staré vzdělanosti Řekův a Římanův zbylo, uteklo se do svatyně klidu

klášterního. Zde, a jen zde, byly ještě knihy. Že nám dila Řekův a Římanův, že
nám historie křesťanského náboženství, prvních německých králův vůbec známy jsou,
děkujeme jedině zbožným a učeným mnichům onoho času. Zachraňovaly všecky-ruko
pisy, kteréž ze sutin stěhování národův zachráněny jsou byly, a psali historii svých
vlastních klášterů, aneb světské děje svého času.“

(Wolfgang Menzel, Geschichte der Deutschen, str. 95.)
„Mniši to byli, kteříž větší díl, jak hebrejských, tak řeckých a latinských

rukopisů biblic, jež ještě máme, opsali. Nadobyěejná krása mnohých těchto spisů,
jenž se nejkrásnějším velkolepým dílům tiskařského umění rovná, dokazuje nesmírný
náklad času a práce, jenž _sena ně vynaložiti musil.

(Magazin fůr die neueste Geschichte der protest. Missions- und Bibelgesell
schaften. Jahrg. I., sv., I., str. 112).

„Největší část ústavů našich věd a umění živí se drobty toho, co dříve
mužové legendy nabyli, zbožně zřídili, pilně zachránili a potomstvu zbožně zanechali“

(von Herder, Vcrrcde zu der chende.“)
„Byla to velká chyba, že se kláštery bez ušetřenízrušily, že se duchovním

co lenochům nedávalo, že se jim dala žebrácká hůl, a že se ze zemí vyhnali. Takové
hříchy se dříve neb později trestají, a bohužel, že se u nás (v Anglii) až strašně
trestají. Tu se může říci, že Bůh trest v zápětí poslal. Kde pak jsou nyní klášterům
pobrané statky? dílem v rukou židův, dílem jsou promarněny, aby se zničení toho,
což starým a ctihodným. podporovalo. Kde jsou ty mnohé knihovny, sbírky přírodnin,
fysikální nástroje klášterův? Ony se prodaly na libry prodávaěům sýrů, tyto trčí
v residencích pro ozdobu nahromaděny, kdež nanejvýš několika lidem čas ukracují,
kdežto dříve, v mnohých krajinách rozděleny, všeobecnému vyučování prospívaly. Kde
jsou velkolepě klášterské budovy? Některé jsou váznoucími továrnami, koupeny za
babku, a sice jde větší díl jich za starými hrady, aby záhy co svědkové naší osvícené
vzteklosti o rušení — mluvily. Kláštery byly- komorami pokladův a vyučování pro
zemí, a ty, jenž jimi nebyly, mohly se jimi učiniti, když naše státy všecko jen tak
dalece trpěti chtějí, pokud z toho peníze vytlačiti mohou. Avšak, což pak nemohly
kláštery také zůstati z pouhé úcty před jejich dřívějším účelem? Nebyly ony to,
jenž první půdu obdělávaly, lid vyučovaly, nevědomé knížata řídily, jejich záležitosti
vedly, milostivé náboženství a s ním mravy a vědu donesly? Čím bychom byli bez
našich klášterův? Zajisté ještě polodivokými Germány! Což pak nový svět nemá
žádných citů více pro dík, pro ctihodné stáří? Což pak chce starce zbaviti života,
proto že nemohou více pracovati? Myslíme, že se ještě dočkáme času, kdy vlády,
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vyléčené z rušícího osvětářství, rády budou, pakliže do se-rozpadávajících, netopýrům
a sovám za příbytky sloužících klášterních budov zase duchovní potáhnou a jejich
kůr ke cti Boží a ku vzdělání lidu zanotí. A kdyby konečně kláštery jedenkráte pra—

žádný jiný účel neměly, než aby ve službě státu aneb ve starosti o jejich dítky se
sedivší, aneb neštěstím světa omrzelí lidé v nich útočiště nalezali, tak by toto věru
bylo dosti dobrodiním pro ělověěenstvo a pro stát, jenž své služebníky přede sotva
bídně na odpočinek dáti může.“

(Prof. Dr. L. Oken, Elleuc (Erůffnungmeuee Tyranfreid), neues weutídylanb, 1814.
Lorenz Oken, jeden z největších přírodospytců všech časů, profesor přírodopisu v Curichu.)

Duše lidská jest nesmrtelna.*)
(Pokračování od lonska.)

18.

Magdeburská noviny z Gommeku od 22. ún. 1857 přinesly následující udá
lost: „Již k večeru dne 13. ún. vyjádřila se desítiletá dceruška tam bydlícího ži
dovského učitele Franka častěji, že pociťuje uvnitř neobyčejnou úzkost, aniž by mohla
udati, že by jí bylo jinak tělesně zle. K 8. hodině provázel otec toto dítko s mladší
osmiletou dcerou do ložnice. Ale až do půlnoci byl od starší dcery opět a opět volán
a prošen, aby jí a mladší spící sestřičku vzal z postele a v jiném pokoji uložil, proto
že jí z nepochopitelné stálé úzkosti posud nebylo možno usnouti. Také prý pozoruje
jemné stírání vápna se slropu. Tak přišla půlnoc; otec neříkající dcery dal se ko
nečně pohnouti, vyvedl obě dítky z postele do jiného pokoje a proskoumal celý onen
pokoj, zda-li by spozoroval nějaké znamení na stropě. Ničehož však nenašel. Sotva
však uložil dcery své jinam, spadl kus stropu v délce 8 a v šířce 3 stop na práznou
postel, kterou na mnohých místech porouchal. Těžký kufr, který právě na tom místě
stropu byl položen, spadl též na postel. Tu by zajisté nalezly obě dcery jistou smrt,
kdyby nebylo onoho tajuplného tušení bývalo. Takto ale zachráněn život obou.

19.

Jistý učenec, muž mnoha vědomostí a zdravých náhledů, vypravoval násle
dující příběh: „Já a můj akademický přítel G . z R . . . rozešli jsme se
v Lipsku přislíbivše si, že, bude-li možno, dáme sobě věděti o úmrtí toho, kdo
z nás dříve zemře. Po uplynutí několika roků otevřely se mezi přednáškou, kterou
jsem svým posluchačům v S . . . měl, dveře sálu, kde jsem přednášel. Já pravil
žáku, aby dveře zavřel. Sotva ale je zavřel, otevřely se opět. Já pak nad tím roz
mrzen sestoupím z kathedry, abych je zavřel sám. Tu spatřil jsem před nimi celou
pustavu svého bývalého akademického přítele. Ihned napadla mi ona úmluva při
rozchodu. „Snad umřel ?“ pomyslil jsem si a zavřel dveře. Po několika nedělích
obdržím psaní z R . . . se zprávou, že ten den zemřel můj přítel a před svým
úmrtím že poručil, aby mne hned 0 jeho smrti zpravili.“ + Jinou podobnou událost
vypravoval starý vojín: „Byl jsem“ vypravoval „v polském tažení, kde jsem byl
50 mil vzdálen _odotce svého. Jednoho dne spatřil jsem sotva si ulehnuvu postele,
vedle níž na stolku stála lampička rozžatá, muže podobného otci mému. Když jsem
se tázal: Kdo to? a po něm sáhl, uchopil mně svou ledovou rukou za ruku mou a
tiskl ji tak silně, jako se tisknou dva přátelé, když se rozlučují. Podíval jsem se

*) Až celou řadu takových příkladů ze života podáme a takto přesvědčení připravíme. poje
dnáme teprv přímo o nesmrtelnosti duše. '
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na hodiny a zaznamenal jsem si do své tobolky den 3.hodinu toho zjevu. Tento zjev
ustavičně mi tanul na mysli a často mi napadlo: snad mi nezemřel otec? Komu
jsem to vypravoval, smál se, až jsem po třech nedělích obdržel zprávu, že v té noci
otec můj skutečně byl skonal.“ — Jiný příběh vypravoval dvorní rada Hellfeld
v Jeně u přítomnosti mnoha profesorů při obědě: „Naše fakulta.“ začal vypravovati
„byla požádána o třetí rozsudek nad kavaleristou, jenž byl pro vraždu ve vyše
třování. Prvé dva rozsudky zněly na odpravení mečem. Prohlídnuv bedlivě spisy a
učiniv dle obyčeje svou modlitbu, aby mi dal Bůh ducha rady, chtěl jsem již roz
sudek svůj oněm podobný učiniti. Bylo k 11. hodině večer. Tu udeřilo něco na
okno jako metlou; za cbvílku udeřilo opět. Vstav od stolu vzbudil jsem svého slu
žebníka, aby u mne zůstal, že mi není dobře. S ním jsem se bavil a nalil jsem
mu několik skleniček vína. Při třetí sklenici udeřilo opět jako dříve na okno.
„Slyšel's ?“ ptám se. „Ano,“ dí on,. „jakoby na okno uhodilo.“ „Snad to byl ne
topyr?“ pravil jsem já. „Jak ti to přicházelo?“„Jako metlou“ dí on. „Ano,“
pravím, „jako metlou.“ A tu jsem ho propustil. Skrze tyto okolnosti — (kavalerista,
metla, úmysl odsouditi k smrti) — odložil jsem rozsudek na druhý večer, kdy jsem
akta opět pořádně proskóumal. Tu nalezl jsem v zapletených těch spisech jednu
okolnost, která svědčila jaksi pro jeho nevinnost. Než po výslechujednoho řeznického
tovaryše dán byl sice kavalerista do káznice až do té doby, až by jiné důkazy se obje
vily. Po roce přiznal se právě onen řeznický pacholek, který byl pro krádež zatknut,
že sám spáchal onu vraždu, kterou byl kavalerista obviněn“ (Pokračování-)

Vlci &beránci.
Od 6 m. p.

Roku 1825 bylo milostivé léto za papeže Lva XII. Toho roku viděl Řím
beránky. jenž byli dlouho draví vlci.

Na počátku našeho století utvořila se v horách mezi papežskými státy a
mezi neapolským královstvím zlopovčstná banda loupežníkův, tak nazvaných Malan
drini-ů v. Pozůstávala asi ze 30 velmi odvážlivých, až po zuby dobře ozbrojených
spoluúdův, kteříž za velení absolutního náčelníka tvořili dokonale seřaděný sbor. Bylit
to pravé vzory oněch itálských loupežníků a banditů, jak nám je cestovatelé často
popisovali. Loupežníci ti byli tím strašnějšími, poněvadž znali dobře všecky stezky,
všecky jeskyně, všecky skrýše oněch skoro nepřístupných lesů. Darmo se proti nim
vysýlala oddělení karabinier-ův, ba i řadovévojsko: loupežníci zmařili všecko namáhání;
strach, jenž z nich pro celé kraje vycházel, stával se pořád většímf

Aby měli dostatek potravin, diktovali dvorcůln a vesnicím: „Toho a toho dne,
v tu a v tu hodinu“ tak psával náčelník obyvatelům, „složíte na to a na to místo
tolik a tolik chleba, vína, peněz atd., pakliže tak neučiníte, vypálí se vaše domy! Ne
opovažujtc se, sáhati na naše ženy a děti, aneb bráti je co rukojemce, sic se na vás
krvavě pomstímel“ — Byltě to způsob španělských vražedníkův — žhářův. Zastrašení
rolníci dodávali svým nepřátelům bez odporu prostředky ku dalšímu pustošení.

Nikdo nevěděl, kdy a jak že by toto soužeuí konce vzíti mělo. Nedaleko
oněch hor žil ve vesnici stařičký, ctihodný farář, jenž to s bolestí nesl, že měl mnohé
ze svých farníkův mezi oněmi loupežníky. Uzavřel, že se o to pokusí, aby je obrátil.



Povzbuzen příkladem sv. Jana -— miláčka Páně —- jenž vzdor svému vysokému stáří
mladého loupežníka vyhledal, uzavřel onen dobrý pastýř, že nasadí život svůj, a že

půjde za loupežníky, až je v jejich skrýší nalezne. Odporučiv se Pánu Bohu, vzal svou
hůl a svůj breviář, a vydal se k večeru do oněch strašných hor. Vydrápal se s hrozným
namáháním až na pokraj kolmé úžlabiny ve hlubokém lese.

„Kdo to?!“ hřmčl proti němu s druhé strany strašný hlas.

„Děti mě!“ volal kněz, „Nepřicházím, abych vám něco zlého učinil! Já chci
jen vaše blaho; nechte mne přistoupiti blíže; já jsem farář N. — jsem tu sám a beze
zbraní! Vždyť. mne musíte znáti; vždyt jsem mnohé z vás křtil a na svých kolenou
jsem vás držíval!“

Přiblížil se k němu jeden z loupežníků, co zatím jiný, maje karabinu zdaleka
na kněze napřaženou, jej z oka nespouštěl. Zvěstovalo se to do hlavního stanu; jedni
chtěli, aby se kněz přivedl, jiní se tomu však stavěli na odpor. Náčelník rozhodnul:
zkázal stařičkému knězi, aby přišel, že však tak dlouho držán bude, až se ukáže, že
se jim nekladou žádná osidla, a že to zaplatí hlavou, kdyby se jeho sboru v nej
menším ublížiti mělo. Kněz milerád svolil: veden dvěma loupežníky, přišel do hlavního
stanu. Bylaů to jako paseka, nízká a úzká, dvojí hradbou košatých stromů, skalisky
a skrýšemi obehnaná. Loupežníci seděli okolo velkého skoro už vyhaslého ohniska.
Jejich sluncem osmahlé postavy. jejich dlouhé brady, jejich divoké pohledy, jejich
dyky, jejich strašné karabiny, nepořádek ve stanu, spojený s podivným oblekem lou
pežníka v Abruzzách — mohly i neohroženého muže zastrašiti. Vida to vše, počal
dobrý kněz plakati:

„Co chcete? Proč jste sem přišel?“ ptal se náčelník.

„Děti mě!“ pravil kmet. „Já jsem váš otec! Chtěl jsem vás navštiviti, abych
vám pověděl, jak velice jsem zarmoucen! Jaký to vedete život! V jakém stavu jsou
vaše duše! — — — Mezi tím, co se vaši otcové a matky, vaši přátelé, celá Italie
a celý svět se přičiňují, aby svatého roku použili, činíce pokání — vy rozmno
žujete vaše hříchy! — ——Dčti mé, zdaž pak na to pomýšlíte? Což pak jen
vy chcete odpuštěním, jež se všem podává, opovrhovati? Což pak už nemáte dosti
těch nepravosti? Veřte mi, mé milé děti, už jest svrchovaný čas, abyste přestali:
já jsem vás vyhledal, abych vás uvedl nazpátky do — ovčincel“ *

Při těchto otcovských slovích dobrého kmeta hleděli udivení loupežníci ve
spolek na sebe. Náčelník konečně přerušil mlčení, řka:

„Chce-li se nám dáti milost, tak chceme opust-itizpůsob života, jakýž vedeme;
avšak víme, co na. nás čeká; au tedy všude máme před očima smrt, tak chceme
raději zde umříti než na šibenici!“

„Já vám nemohu nic slibovati, pravil kmet, nikdo mne neposlal; kdyby se
vám návrat do Společnosti povolil, žili byste co dobří křesťanéP“

„To se nám nepovolí!“
„Chci jíti ku sv. Otci, chci ho prositi o milost pro vás a chci zas přijíti;

děti mé, zapřísahám vás, rozmyslite se; pamatujte na své dušel“ _
Pak zavázali knězi oči a dva Malandrini ho zavedli až na úpatí hory. Aniž

by byl okamžení promeškal, chvátal dobrý stařičký kněz do Říma. Papež byl o udá
losti té zpraven: odbývalo se soudní sezení a uzavřeno, aby se kněz ku loupežníkům
navrátil a jim život zaslíbil, avšak aby jim hned také řekl, že se ostatně milosti
papežově podrobiti musí!
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Stařeček hned zase se vydal na cestu a vrátil se k loupežníkům, sdělil jim
rozhodnutí papežovo Zapřisáhal je, aby této jediné příležitosti ku navrácení-se na
dobrou cestu použili.

“Podle všeho, mé milé děti!“ pravil jim, „jest přede lépe, zde na
několik let do žaláře odsouzenu. než pro celouvěčnost do pekelného
ohně uvrženu býti!“

znamenitá to moc víry nad těmito zbloudilými dušemi! Loupežníci byli
přemoženi.

„Já vás chci doprovoditil“ pravil jim dobrý pastýř.
Vydal se na zpáteční cestu, a jednoho dne viděl Řím tohoto ctihodného

stařečka kráčeti ulicemi: za ním šlo 30 strašných loupežníků, kteříž, byvše ještě včera
hrůzou Italie, kráčeli za dobrým pastýřem jako tiší beráuci. Ctihodný kmet je vedl
zpříma na A ngelský hrad: Malaudrinovébyli dílem na leta, dílem na celý život*)
do žaláře odsouzeni.

To se událor. 1825 za velkého jubilea!
Tato, v celém Římě dobře známá událost ukazuje, že dvojí ráz středního

věku, totiž silná víra a prudká náruživost jest doposud lázem italského obyvatelstva.

Jen ví1u,a všecko by se nejen v Italii, nýbrž i jinde naplavilo! Víiou
stávají se i z kamenů synové Abrahamovi! —

Hlasatel odpustků plnomocných
v měsíci únoru.

Obyčejné podmínky k získání pln. odpustků jsou: sv. zpovčd a sv. přijímáni, pak návštěva
kostela neb kaple veřejné, a tam modlitba konaná na úmysl sv. Otce za potřeby církve sv.

Dne

1 Ned. devítuík. Sv. ondřejo z řeh. kap. a) Vůbec: ve všech kostelích
PP. kapucínů a minoritů, (v Praze u sv. Jakuba, obyč.
podm.;) b) Členové: 1) brat. nejsv. Srdce P. Jež. (neb
až bude pátek, ob_vč.podm. bez zvláštní návštěvy kostela;
Z. 2) brat. škapulííe modrého (obyč. podm) Z. 3) brat.
sv. růžence (k obyč. podm. návštěvu kost. bratistva neb

(1. ned měs.) kaple brr—..;t) Z
2 Očištovani P. Marie. a) Vůbec: [) u sv. Víta v Praze (obyč. podm.);

, 2) u sv. Kajetána v Praze (obyč. podm.); 3) u karme—
litek na Hradčanech v Praze (obyč. podm.); 4) ti, jenž
se denně modlí litanie loretanské (obyč. podm.) Z; 5) ti,
jenž se denně modlí ráno: „Zdrávas Král.“ a večer:
„Pod ochranu Tvou,“ (bez zvláštní návštěvy kost); Z.
6) ti, jenž nosíce při sobě křížky, penížky, růžence atd.

_ papežskými odp. obdařené, konají jisté modlitby a dobré
skutky (obyč. podm.); Z. 7) ti, jenž totéž činí nosíce při
sobě křížek neb peníz sv. Benedikta svěcený (obyč. podm.);

') Roku 1842 žil ještě poslední z inalundrini-ův, jmenem Berndl'dulle.
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Z. 8) ti, jenž hrdinský skutek lásky k duš. v očistci vy
konali (každý pondělí stačí přítomnost mše sv. bez sv.
přijímáno; z. b) Členové: 1) brat. nejsv. Srdce P. Jež.
(obyč. podm. a návštěva brat. kostela); Z. 2) brat. škapul.
P. Marie Karmel. (návštěva farního kost); 3) brat. mo
drého škapul. (obyč. podm.;) Z. 4) brat. sv. růžence
(bratr. kost. neb kaple); Z. 5) brat. „dobré smrti“ (návšt.
brat kost); Z. 6) arcibrat. nep. Srdce P. Mafie (bez
zvláštní návšt. kost); 7) arcibr. k potěše duší v očistci
(obyč. podm.); Z. 8) jednoty sv. Bonifáce (bez zvláštní

návšt. kost); 9) spolku „živého růžence“ (obyč. podm.);
Z. 10) spolku ustavič. ctění sv. Josefa (obyč. podm.); Z—
11) brat. křesťanských matek (návšt. brat. kaplc);
12) arcibr. drahocenné krvi P. J. (uebv jiný den oktávy,
obyč. podm.); 13) jednoty klan. se vel. Svát. a podpo—
rování chudých kostelů (návštěva vel. Svát.); 14) brat.

pondělí. škapul. andělského (návšt. farního kost.)
sv. Viridiany p. Vůbec: v kostelích PP. minoritů, (v Praze u sv. Jak.,

úterý. obyč. podm.)
sv. Josefa z Leonis, kapuc. V ů bec: V kostelích PP. kapucínů (obyč.podm.)
sv. Ondřeje z Kors. b. a) Vůbec: u karmelitek na Hradčanech (k tomu

ještě 2 odp. pro každou z 9 střed před sv. Josefem obyč.
podm.); b) Členové: brat. škap P. Marie Karmel.
(k tomu 2 odp. z téže příčiny a 3 odp. ještě, jako každou

středa. jinou středu návšt. farního kost)
sv. mučeniků Japansky'ch a) Vůbec: v kostelích řádu tov. Jež. (v Praze

u sv. Ignáce) jakož i PP. kapucínů a františkánů (obyč.
podm.) b) Členové: 1) modlit. spolku: „Maria Paní
nejsv. Srdce“ (každý čtvitek neb ned. bud. obyč. podm.);
Z. 2) jcdnoty klan. se vel. Svát. a podpor. chud kostelů

(1. čtvrtek měs.)(návšt. vel. Svát)
sv. Doroty p. a m. Členové: 1) brat. nejsv. Srdce P. Jež. (neb již min.

neděli bez zvláštní návšt. kost); Z. 2) apoštolátu modlitby
(obyč. podm.); Z. 3) brat. červeného škapul. (kaž. pátek,

(1. pátek měs.) k obyč. pod. rozjímání o umučení P.)
sv. Romualda zakl. ř. (sobota).
ned. 1. po devít. sv. Jana z M. zak. ř. Členové: 1) brat. škap. anděl

ského (obyč. podm. a návštěva farn. kost.) 2) brat.
k uctění vel. Svát. pod ochranou sv. Benedikta (slavnost
nejsv. Srdce P. Marie v bratrstvu — podmínka tatáž)

sv. Apolonie p. a m. Vůbec: ti, jenž hrd. skutek lásky k duš. vykonali,
pondělí. (každý pondělek, stačí přítomnost mši sv. bez přijímání) Z.

sv. Školustíky p. &) Vůbec: v kostelích řádu sv. Benedikta (v Praze
v Emausích obyč. podm.); b) Členové: brat. k uctění
vel. Svát. pod ochranou sv. Benedikta (návštěva farního

úterý. kost. & obyč. podm.)
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sv. Eufrosiny p. a) Vůbec: u karmelitek na Hradčanech (na každou
z 9 střed před sv. Josefem, obyč.podm.); b) Členové:
brat. škapul. P. Marie Karmel. (každ. středu, k tomu

středa. ještě 2 odp. z téže příčiny, návštěva farního kost. a. ob. pod.)
sv. Eulaliop. a. m. Slavnost velikého zadostučinění v brat.

k uctění vel. Svat. pod ochranou sv. Benedikta. Člen ov é :
1) téhož bratrstva (návšt. farn. kost. 01).pod.); 2) modlit.
spolku: „Maria, Paní nej. Srdce“ (kaž. čtvrtek neb až

čtvrtek. bud. neděli obyč. podm.) Z.
sv. Angoly z Foligny p. a) Vůbec: v kostelích PP. kapucínů (obyč.

podm.); b) Členové: brat. červeného škap. (k obyč.
pátek. podm. rozjímání o umně. P.)

sv. Jana kn. řeh. Členové: brat. andělského škapulíře (k obyč. podm.
návšt. faru. kost.)

slavnost Japanských mně. v řádu minoritském: Vůbec: v kostelích
sobota. téhož řádu, (v Praze u sv. Jakuba, obyč. podm.)

ned. 2. po devít. Sv. Faustina m. a) Vůbec: ti, jonž navštíví vel. Svat.
v těchto posledníchdnech masopustních vystavenou (k tomu
obyč. podm.); Z. b) Členové: 1) brat. nejsv. Svátosti
olt. (obyč. podm.); Z. 2) spolku: „živého růžence,“ (obyč.
podm.); Z. 3) brat. černého škap. (k ob. podm. průvod

(3. ned. měs.) biat.); Z. 4) brat. andělského škap. (tytéž podm.)
sv. Juliany p. a m. Vůbec: ti, jenž hrd. skutek lásky k duš. vykonali

pondělí. (kaž. pond. stačí přítomnost mše sv. bez přijímáno; Z.
sv. Evcrmoda b. Vůbec: v kostelích řádu premonstrat. (na Strahově,

úterý. obyč. podm.)
sv. Heladia b. a m. a) Vůbec: u karmel. na Hradě. (každou z 9 střed

před sv. Josefem obyč.podm.); b) Členové: brat. škap.
P. M. Karmel. kaž. střed., k tomu ještě 2 odp. z téže

středu. příčiny (k ob. podm. návšt. farn. kost.)
sv. Ondřeje z Korsiny. Vůbec: v kost. PP. minorítů (v Praze u sv.

Jak. (ob. podm.)
Popeleční středa. Členové: brat. anděl. škap. (návšt. farn. kost. ob. pod.)
sv. Konráda poust. a) Vůbec: v kostelích PP. minoritů (u sv. Jak.

v Praze, obyč. podm.), b) Členové: modlit. , spolku:
„Maria, Paní n Srdce“ (kaž. čtvrtek neb až bud. ned.

čtvrtek. obyč. podm.); Z.
sv. Eucharia b. Členové: brat. červeného škap. (kaž. patek, k, obyč.

pátek. podm. rozjim. o umně. P.
sv. Eleonory p. Členové: brat. modrého škap. (každou postní sobotu,

sobota. obyč. podm.); Z.
1 ned. postní. Členové: jednoty sv. Vincence z P. (súčastní-li se valné

schůze, obyč. podm.)
sr. Margarety z Kort. Vůbec: v kostelích PP. františkánů (obyč.podm.)
(posled. ned. měs.) Vůbec: ti, jenž se aspoň 3krat týdně společně mo

dlívají 5 desatkov'ý růženec (obyč. podm.)
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sv. Petra Dam. b. Vůbec: ti, jenž brd. skutek lásky k duš. vykonali
pondělí. (kaž. pond. stačí přítomnost mše sv. bez přijímání); Z.

sv. Marg-urety z Kott. Vůbec: v kost. PP. kapuc. a. minoritů (v Praze
u sv. Jak., ob. pod.)

sv. Matěje ap., a) Vůbec: ti, jenž nosíce při sobě křížky, růžence, penízky
atd. papež. odpustky obdařené konají jisté modlitby a
skutky dobré (ob. pod.); Z. b)' Členové: brat. „dobré

úterý. smrti“, (návšt. brat. kaple neb kost. ob. pod.); Z.
sv. Valburgy p. a) Vůbec: u karmel. na Hradě. (každ. z 9 střed před

sv. Josefem ob. pod.); b) Členové: brat. škap. P. M.
Karmel. (z téže příčiny, k tomu 2 odp. jako každou

středa. středu ob. pod. & návšt. far. kost.)
sv. Leonarda b. Členové: modlit. spolku: „M. Paní n. Srdce“ (kaž.

čtvrtek. čtvrtek neb bud. ned., obyč. podm.); Z
sv. Juliana m. Členové: brat. červeného škap. (kaž. pátek, k ob. pod.

pátek. rozjím. o umučení P.)
sv. Romana m. Členové: brat. modrého škap. (kazdou postní sobotu,

sobota. obyč. podm.) Z.

Mimo to mohou ještě věřící pln. odpustků v tomto měcíci získati, když tytéž
podmínky plní jako v měsíci lednu, a sice:

I. Jednou v den dobrovolně sobě zvolený:
a) vůbec: když po celý měsíc konali denně některou tam uvedených modliteb

a. rozjímání, neb jsou-li:
b) členové některých tam uvedených bratrstev a. spolků.

II. Dvakráte ve 2 sobě dobrovolnězvolených dnech:
a) vůbec: když se modlí denně ráno: „Zdrávas Královno" a večer: „Pod

ochranu Tvou“ (vždy v neděli ob. podm. bez zvláštní návšt. kost.) Z.
b) členové: 1) spolku: „díla k rozšířování víry sv.“ (ob. podm. a návšt.

farn. kost); 2) jednoty mision. sv. Ludvíka (podm. tataž); 3) arcibr. Srdce
P. Marie (ob. podm.) Z.

III. Jednou lze též v tomto měsíci získati pln. odp., jež jen jednou v roce se
udělují, pak-li již v lednu na to pomýšleno nebylo. Takových mohou získati věřící:
&) vůbec; 1) ti, jenž konají denně některou z následujících modliteb:

1. „Staniž se. budiž chválena a věčně velebena ve všem nejspravedlivější,
nejvyšší a lásky nejhodnější vůle Boží!“ (ob. podm. bez zvláštní návšt.“kost.);
Z. 2. za zemřelé večer po klekání 129. žalm: „de profundis“ (tataž podm.); Z.
3. pět desátků růžence sv. Brigity (tataž podm.) aneb: 4. alespoň 5 desátků
sv. růžence vůbec, (obyč. podm.) Z.
2) ti, jenž se 4kráte v týdnu modlívají sv. růženec na počest 7 bolestí P.
Marie (obyč. podm, bez zvláštní návšt. kost); Z. 3) ti, jenž se aspoň lOkráte
za měsíc modlívájí: „Zvěstuj Těla“ (Pange lingua) neb aspoň: „Tantum ergo“
(ob. podm.); Z. 4) ti, jenž jednou v roce věnují 1 hodinu k zbožnému rozjí
mání a modlení na. počest bolestné Rodičky B. (ob. podm,); Z.

b) Členové: 1) spolku věčného růžence v určitý den, v němž jim hodina
k modlení připadá (obyč. podm.); Z. 2) spolku ustavičného ctění sv. Josefa
(v připadající den obyč. podm.); Z. 3) spolku: „díla k rozšiřování víry sv.“
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v den, kdy se koná památky výroční úmrtí všech 1- členů (ob. pod.); 4) je—
dnoty misionářské sv. Ludvíka v podobný den (ob. podm.); Z. 5) brat. mo
drého škapnl. (ob. podm.); Z. 6) arcibr. Srdce P. Marie, když se denně
„Zdrávas“ modlí za obrácení hříšníků v den výroční jich křtu (ob. pod. bez
zvláštní návšt. kost.); 7) brat. černého škapul. v den slavnosti patrona. bra
trstva (k obyč. pod. návšt. kost. neb kaple brat.); Z. S.)brat. k uctění vel.
Svát. pod ochranou sv. Benedikta v den, kdy člen převzal hodinu své roční
pobožnosti (neb během oktávy — k obyč. pod. návšt. farn. kost.)

IV. každou neděli: a) vůbec: 1) ti, jenž po 7 neděl konají nepřetržitou po
božnost ke cti 7 radostí a žalostí sv. Josefa, což platí o každém měsíci (obyč.
podm.; 2) ti, jenž v tomto měsíci konají po 6 neděl nepřetržitou pobožnost ke
cti sv. Aloisia Gonz. (bez zvláštní návšt. kost. ob. pod.); Z.

V. Na závěrku noveny konané v tomto měsíci ke cti: 1) nejsv. Trojice (obyč.
podm.); Z. 2) nejsv. Srdce Jež. (bez zvláštní návšt. kost); Z. i to platí o
každém měSÍCÍ. (Pokračování budoucně.)

lesoudunu
odpovědna psaní a fábory tam zaslané.

. ' V Issoudunu, 19. pros. 1873.
Velebný pane! Četl jsem se zálibou Vaše psaní ze 16. listop. 1873. které

obsahovalo zprávu z krajin Českých. Jsemt Vám velmi povděčen za Váš soucit, který
s našimi pracemi dobře dokazujete, a za horlivost v šíření našeho milého spolku.
Naše Paní nejsv. Srdce Vám to nahradí. Pracujte jen, jive známost & lásku přivésti,
t. j. spolupůsobte činně pro zvelebení Srdce Ježíšova & pro dobro duší. — Popřejte
nám tedy, velebný pane, dále Vaší vzácné pomoci a obdržíte na vzájem pro sebe
a svoje hojného požehnání. — Každou neděli, při večerní schůzi, a každý čtvrtek při
mši arcibratrstva konají se veřejněmodlitby v privil. svatyni Naší Paní nejsv. Srdce
u nohou sochy ověnčené na úmysly, které jste nám udal. Ještě víc, třikrát za den
činí si misionáři nejsv. Srdce to povinností, na tyže úmysly se modliti.

Vaše dva fabory z Čech došly sem 8. prosince, na den slavnosti nepoškv.
početí naší dobré Matky. Byly vystaveny ve svatyni naší Paní nejsv. Srdce a my je
chováme co sladkou a vzácnou památku. — Ačkoli vzdálenost dělí naše těla, naše
duše a srdce spojují se s Vašimi u nohou královny Srdce Ježíšova. —Tisíceré díky
Jeho jmenu! Podejte nám zprávy o bratrstvu v Čechách. Vy můžete psáti latinsky;
my milujeme. velmi to, co z Vaší strany přichází. a nebojte se podrobnosti vypra
vovatí, Vy nás živě zajímáte. — Kdy tedy přijdete na pouť do Issoudunu? Máme
světničku tak právě pro Vás přichystanou. — Račtež přijmouti ujištění mé hluboké
úcty V Srdci JEŽÍŠOVŠ,atd- ředitel arcibratrstva:

J. Chevalier,
mis. nejsv. S

Poznámka: Ježto k zapraveuí práce za fábory se o 16 zl. 15 kr. více sešlo, trváme, že v úmyslů
ctitelů Bohorodičky jednáno, když za ty dárce od chudých kněží mše sv. se sloužiti budou.
Rozdělení jich učiní redakce „Šk.“
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Opět o jeden drahokam více do koruny M. Boží Filipsdorfské
a to ze Slovácka. '

Což pak to může býti za drahokam z kraje toho bídněho, řekneš sobě m. čte
náři? Třebas to jen křemelice Slovácká ——poněvadž ale ze srdce upřímného a P.
Marii náchylného, -— tím vzácnější.

Slovácké Luhačovice a Filipsdorf jak daleko to od sebe! Jak až tam dostala .
se zpráva o Filipsdorfské milostné Matce té ? Jen podívej se do Ma.gniíikat, v 5. ver
šíkn je to: A progenie in progeniem misericordia ejus, což někdy vztahují i
na Máti (pěvkyní samu) mysle sobě: Od pokolení k pokolení, od národa k národům
milosrdenství Její;' & pak jsme školáci „Srdce Božsk“ a kdo pilným je žáčkem
„Školy,“ mohl ěítati ty milodárky z kraje našeho, a poznati, jak? mnoho srdci vy
dobyla sobě i u nás Matka Boží Filipsdorfská. Ton lid náš, on počítá prostě ale
dobře mysle sobě: Vždyť. Matka Boží Provodovská pomohla a pomáhá i cizým t. j.
z jiného kraje, proč neslitovala by se Panna Maria Filipsdorfská i nad námi ubo
hými? — Tak myslela si i jedna dobrá ale od Boha těžkým křížiěkem navštívená
duše, když se poslední pomocné slámky chytla, noveny t. j. pobožnosti k Matce
B. Filipsdorfské a hle -—-Veronika Semelova — tot jmeno její, ona počítala dobře
— a Bůh za to budiž veleben i mocná Máti Jeho ——ona udržela se na břehu to

hoto života uzdravena na dušii na těle a jak? — Ona Vám to 111.ětenářové sama poví:
„Čtyry léta tomu asi budou, co ulehla jsem pronásledována hroznými křeči —

a od doby té 1870 byla jsem obrazem pravého Lazara. Nevím byl-li to křeč, aneb
padoucí nemoc — zkrátka u mně k ncuhodnutí — ani jména nenalezli pro ni lidé
-— chodili se na mne prý dívat, jako na něco zvláštního, ano byla jsem jim pravým
strašidlem, ba dokonce mnozí pravili, že jsem podsedlá zlým duchem—ale ať.si to bylo,
co bylo, byli to bolesti hrozné a tak veliké, že jsem sobě nic jiného nepřála na tomto
světě, jen alespoň na '/, hodiny zbavena býti bolestí těch a pak snad za tu chvílku
jen byla bych volila umřít. Tělo měla jsem jako zdřevnatělé, mluviti jsem nemohla
velmi dlouho, slyšela jsem, cítila jsem, ale mluviti jsem nemohla. Ve mně to bou
řilo & casem myslela jsem, že mne to rozrazí-. Jak hrozný stav můj byl, ani vyříci
nemohu, poněvadž jsem časem jako smyslů zbavena ležela; bolestmi tu dobou trhalo
sebou tělo, jak dosvědčuje můj muž a druzí. Lékař hraběcí vzdal se již veškeré naděje
a nenavštěvoval mne více s tím podotknutím, že „škoda útrat tam, kde pomoci není.“
——A hle on mínil a Matka Boží změnila. —

Nevědela jsem a neslyšela jsem nic o Filipsdorfě, až, abych to vděčně ale
upřímně řekla, až se mi takřka Matka Boží sama nabídla.

Jednoho dne — tak temně se na to pamatuji — přišla mne navštívit
zdejší jedna zbožná paní a vykládala mi o zázračném místě tom; já něco zachytla,
ale poněvadž počínaly opouštět mne smysly, tu opustila mne paní ta a přišla brzy
zase podruhé, a tu byla jsem chvilku při paměti, přinesla svěcené plátenko knížku
o pobožnosti k Matce Boží a ukázala mi --—vlastně mému synu, nebot ja nemohla
jsem sobě to pamatovati -—, jak to vykonávat se má.

Přičiněním zbožnéduše té, „anděla strážného mého“ »—lepšího jména pro
ni nenalezám, vzmohla se ve mně taková důvěra k Panně Marii F_ilipsdorfské. že
stůj co stůj předsevzala jsem si vykovávati pobožnost tu ale nemohla jsem pro ne
moc, ale aspoň úmysl jsem měla — tu za mne vykonala ona zbožná paní a též
můj syn mi ji každodenně předřikával, — a hle vyprošena mi byla již ta síla —
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Bohu díky za to —, že poprvé po 4 letech opět schopna jsem byla, obmýti duši mou
ve svátosti pokání a s vědomím přijati nejsv. Svátost oltářní. S Ježíškemv srdci svém
vrhla jsem se do náručí Matky Boží Filipsdorfské a počala jsem ač jestě s mnohými
obtížemi novenu vykonávati sama. — a hle s Ježíškem jsem vyprosila víc. již bylo
mi—levně;jako by břímě se mně sňal — a podruhé novéně stala jsem již po4 letech
poprvé s lože a nyní — — divte a chvalte a velebte se mnou všichni to „Uzdravení
nemocných“ za to velké dobrodiní, které prokázalo rni nehodné — nyní již chodím,
pracuji, ano i břímě nositi jsem v sto.“ -—

Přál bych tak mnohému potkat tu osobu, na níž učinil veliké věci Pán na
přímluvu Marie, a zeptat se jí na příčinu uzdravení jejího — tu viděli byste
mnoho & slyšeli málo -— nebot důvěra k Marii velká jest u ní, ale slze vděčnosti
nedají ji ani vypověděti vše.

Vidí to všichni Luhačovští, a ti dobří obdivují a chvalořečí Marii utikajíce
a tulíce se k ní pevněji — a co ti „pokročilíP“ těm to vrtá. v mozku ale předce
„chtěj nechtěj“ vyznati musí, „že mocný jest Pán v Mati své Marii.“

K čemuž vroucné připojuji jen přání, „by mocným ale tež milosrdným ukázal
se i na nich.“

K hlavmmu úmyslu medllthy pro měsm únor.
Petice podávati sborům zákonodárným (sněmům, parlamentům, říšským radám) není

v zemích ústavně řízených toliko právem občanskýmmýbrž také svatou povinností křestanův, kdy
koliv se jedná o pravdu & svézákonnost církve katolické. Hrozí-li církvi nebezpečenství, že by mohla
skrácena a obmezena býti ve své samosprávě, nezbývá jeji věrným synům a dcerám, jako se za
v čas proti všelikému násilí ohraditi způsobem zákonnitým & své presvědčenívyjádřovati peticemi
tam, kde se zákony tvoří. Z řečí, jež slavný Irčan O'Conell činil na táborech a v parlamentu
Anglickém, nemnoho si vzpupní nepřátelé katolického vědomí Irského 'činili; když však poslanec
tento na stůl domu (v parlamentě) jednoho dne položil 40.000 petic, obešel protivníky mráz.
zachvěli se strachem a hrůzou a stali se povolnčjšími jeho spravedlivým nárokům. Mohútný ruch
petičný rozvinul se za dnův těchto v Německu, kde staří a mladí, mužové a ženy svému katolickému
svědomí dávají výraz vůči sněmu & parlamentu v Berlíně, kde se žalostné věci proti církvi katolické
osnují a v život provádějí. Petice jsou sice s to, otřásti smýšlením nepřítelovým; ale mocnější
ještě jest — modlitba za církev. Petice O'Conellovy sprovázel zbožný lid Irský modlitbou až
do parlamentu a za zdar petic katolíkův v Německu nepřestávají se zařizovati ve všech katolických
chrámích a rodinách říše německé dojemné pobožnosti. Bůh dobrotivý račiž požehnati peticím,
svěděícím parlamentům a říšským radám v prospěch církve a vyslyšeti hlasy těch, kdo za její volnost
se v této době těžkého navštívení modlí.

Zprávy (drobnosti.
Poutě na posv. místa v Čechách v letech také marna: událo se v hojném počtu podivu

minulých byly od protivníků všakého veřejného
vyznání křestan. náboženství, jak nám vůbec
známo, všemožně zamezovány, brzo tupením
jich v novinách a podkládáním nekalých úmyslů,
brzo strašením cholerou a jinými nakažlivými
nemocemi, ba i zákazy od světské vlády. N ic
méně nedali se zbožní poutníci docela odstra
šiti, ba zvěděvše úmysl různých těch odstraše
vání připutovali hojněji než jindy. Tak k. p.
přišlo na sv. Horu u Příbrami právě vloni
více poutníků než jiná léta. Tři velké procesí
z Prahy, vícero z Bavor, několik z Moravy,
v celku 465 procesí s 115000 poutníky pozdra
vilo tam Bohorodičku a 75000 přistou ilo ku
stolu Páně. Cizých kněží 133 sloužio tam
mši sv. Důvěra ctitelů Bohorodičky nebyla

hodných obrácení hříšníků a vyslyšení proseb.
V Boh osudově (Mai-inschein),v jehož okolí
v loni cholera skutečně oběti si hledala, v místě
ale samém toliko aslingra, kněze T. J..
známého to horlitele pro čest B. aspásu duší,
urvala, a kde jindy obyčejně 24 až 30 tisíc
lidu přistoupilo k stolu P., uskrovnilo se
ovšem v loni účastenství z příčiny zmíněné;
nedá se ale soudit, že by křiky neznabohů
.měly velkého uspěchu v lidu, ba právě zřej
mější jich vystupování a. ovoce, které jejich
zásady co den přinášejí, vystřízliví úplně lid
a on pozná. že není spásy nežli vživotě podle
učení Ježíše Krista. — (Z mnohých poutních
míst v Č. nedošly nás zprávy.)
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Zrcadlo lásky Božského Srdce Páně.
III.

„Tehdy plivali na tvář Jeho a
dávali mu zášijky' jiní pak ho polič

kovali“ (Mat. 26, ČT) „A vojáci splletšekorunu z trní, vstavili ji na lávu
Jeho arouchem šarlatovým řioděliJej.“
(Jan 19, 2.) Pašije na ned. větnou &na
vel. páte .

Krvácející láska B. Srdce Páně.
3. Láska B. Srdce P. krvácí při soukromém utrpení v domě

Kaifáš ově. — Kristus P. byl již k smrti odsouzen a. dosavádním týráním tak
sesláblý, že by Jeho sv. člověčenství bez Božství bylo muselo zahynouti; také trpěl
P. Ježíš s takovou tichosti, trpělivostí & oddaností, že by se ikámen musel pohnouti.
Jenom zuřivost & mstychtivost těchto netvorů nebyla. tím ukojena, & v oné tváří,
v niž andělé vzhlížeti sebě žádají, takové ukrutností páchali, že by srdce lidské ani
k největšímu zločinci se tak chovati nemohlo. „Onu tvář, kterou ctí vlny mořské,
onu tvář, před nížto ukryla slunce svoje paprsky, když jí na kříži vzhledlo, uplvali,
zbili, zranili.“ (Sv. Jan Zl.) Krvácejicí láska B. Srdce smyla. všecko příkoří, všecku

„v
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hanu a potupu, všecko rouhání se lidí proti Bohu a všemu, co svatého jest, projevila
zde tichost a odevzdanost, trpělivost a lásku k nepřátelům v takové míře dokonalosti,
že jí ani nikdy nedov'edeš pochopiti.

Spolu však vydobyla tobě nejhojnější milosti, abys také mohl(a) v těchto
cnostech prospívati a to až na nejvýšší stupeň rekovnosti, jak to na Svatých a

*zvláště mučenících spatřuješ. „Vidím divuhodnou trpělivost Beránka bez poškvrny,
s jakouž podává svou nejčistší tvář vstříc hřebům lidí nestouduých k rozedrání a to
se vší tichostí, bychom i my trpělivě to snášeli. pakli by inaše tvář pro Nčho hanou
pokryta byla, ano i kdyby nás někdo pro sladkého Ježíše slovy neb skutky do tváře
bil.“ (Sv. Bernard.) -— ,.Trpělivost přemáhá hněv, drží jazyk na uzdě, vládne duchem,
udržuje mír, potlačuje náruživosti, hasí oheň msty, chrání chudé, přemáhá boháče,
ostříhá při pannách nevinnost a vdovách zdrželivost, činí v štěstí pokorným a v ne
štěstí zmužilým, snáší příkoří, přemáhá pokušení a zdokonaluje utrpení &mučenictví.“
(Sv. Cypriau.) ó té divuhodné cnosti! chceš se ji naučiti? pak jdi ke krvácející
lásce B. Srdce P. a volej: O Božské Srdce Ježíšovo! zraněné, zhauobeué a ztupené,
a při tom všem mlčící, tiché, přívětivé, milující, za urážející se modlící, ó nauč mne
trpěti a trpěním milovati. —

4.'Láska B. Srdce P. krvácí při trním korunování. — KristusP.
jest zcela vydán, do rukou surových žoldnéřů, jenž v posměch uvádějí královskou
Jeho důstojnost: trnovou korunou, třtinou a starým pláštěm vojenským, shýbají kolena
svá a plvají v tvář Jeho Božskou, a vrá žejí do ucjsv. hlavy Jeho dlouhé a špičaté
trní. Jaké tu množství krve prolila hlava Jeho Božská, ano zatím celé tělo ze všech
oudů krvácelo, a s jakou hanou a potupou byly spojeny muky ty! Tímto nejtrapli—
vějším krveprolitím chtěla láska B. Srdce P. smýti všechy hříchy samolásky, cti
žádosti, marnosti, pýchy a vysokomyslnosti, a vyzíkati nám milost k dosažení
cnosti pokory.

Ona chtěla i tebe z tvého ponížení, a ze zkázy hříchem způsobené zase
k slávě a vznešenosti dítek B: povznésti, proto vzala na. se tyto muky, také však
i proto, abys ity vzal na sebekaždé příkoří a pohauěuí, když je toho třeba k zachování
víry a lásky k Bohu. „Dodá-li a tupí—li nás zloba bezbožných, vidouce hlavu svou
sbodanou a stupenou, nemáme reptati a vzpírati se, nýbrž to málo, co nás v krátkém
životě vezdějším potká, trpělivě a zmužile snášeti, abychom byli hodnými oudy hlavy
své a kráčeli v šlépějích svého práporečníka.“ (Sv. Bernard.) „Vizte, bratři, aby i nám
se neřeklo: čekal jsem, zdali přinese vinice hrozny, ona pak vydala trní, t. j. aby
chom i my Jemu nevráželi trní hříšnými mýšlenkami a Ho neranili hřišny'mi
skutky.“ (Sv. Ambrož) — Ano hříšné myšlenky a žádosti, řeči a skutky, představy
a city, to jsou trny, kterými od nás bývá hlava Páně raněna.

O Božské Srdce Jež.! přijď na nás krev Tvá, ale ne k zkáze a zlořečení

jako na židy, nýbrž k odčištění od hříchů, k ospravedlnění a posvěcení našemu!
Obmyj nás ode vší ohavné pýchy, a dej nám Tvou pokoru a Tvé sebezapírání, Tvou
tichost a trpělivost, Tvou odevzdanost v našem snížení a potupení, bychom se Ti
podobali a z nízkosti se s Tebou do slávy Tvé věčné dostali! Amen.

Věneček Mariánský. Také Srdce P. Marie projevilo trpělivost a ode
vzdanost, když zvěděla o krvavém potu Synáčka svého v zahradě Gethsemanské a
když viděla tak mnohonásobné ponížení Jeho a tím iponížení svoje vlastní. Či nebylo
to veliké snížení pro P. Ježíše, když Ho pochopové provazy svázaného jako zločince
od jednoho soudce k druhému vlekli? když obnažen, na celém těle zohaven vystaven
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byl zrakům zpustlé chátry na posměch ? když potupnými známkami královské hodnosti
posměšně příoděn byl ? když od surové lůzy s láním a bitím sprovázen kříž sobě
nésti musel? aneb když mezi lotry nejpotupnější smrtí zemřiti měl? 0 zajisté!
veliké to bylo snížení pro P. Ježíše, s Ním spolu ponížena jest i panna Jeho matka
Maria P., avšak vytrpivši to všecko tiše a odevzdaně, povýšena jest ted s Ním z po
nížení ve slávě věčné. Na počest Srdce Jejího tichosti a trpělivostí ozdobeného, 'a
ted za to do slávy věčné povýšeného a bychom i my na přímluvu Jeji podobnými
_cnostmi se stkvíti, a podobného štěstí účastnými se státi mohli, obětujme Srdci
Páně 5 desátků bolestného růžence. '

Vzorové apoštolátu.
Podavše několik obrázků apoštolek horlivých, jež během 9 století na obzoru

církve katolické jak v národě řeckém na Východě, tak v národě římském na Západě
jako hvězdy jasné zářily a se třpytily a sobě o rozkvět i blaho církve zásluh neo
cenitelných dobyly, vstupujeme nyní na prah dějin národa nam drahého a milého,
národa našeho jakož i nám milých a slavných bratří Slovanských. Odhrňmež.
záclony, jež oku našemu zahalnjí posvátný a následování hodný život vznešených
apoštolek slovanských, abyste milé dcery naše poznaly a věděly, jak slavné bývaly
předkyně vaše, abyste pustivše z mysle své starosti o maruivé a pošetilé tretky svě
tácké parády, sebe íintění a na pouhou loutku sebe snižování, vzchopily se a co pravé
české Judity seřadily se pevně kol praporu neb. ženicha vašeho Ježíše Krista a slovem
i skutkem potiraly hlavu novějšího*Holoferna, vymaněním-se z otroctví mody a ohledu
na lidi světácké, abyste co nové Uršuly hotovy byly dáti v obět vše, než abyste
předrahou, bohumilou, panenskou čistotu srdce svého ztratily. Ano, slyšte to, naše
dcery česko-slovanské, k větším a vyšším věcem zrozený jste, než abyste byly pouhé
loutky v rukou mužů, nikoliv! ne loutkami, ne hříčkami, ale apoštolkami máte býti
pohlaví mužskému, jež bohužel u většině své jest církví odcizeno, netečno, ba i ne
přátelské. Nuž, odhrniž se před vámi záclona slavných dějů Slovanských, a předstoupiž
před vás jako v čele apoštolek našich slavných:

19. Sv. Ludmila, kněžna & dědička země české.

Veleslavná tato matka a první hájitelka víry křesťanské v Čechách, sv. Lud
mila, bylat' dcerou hraběte Bzovského a pána Melnického: Slavibora, muže to, jenž
jak leskem svých předkův tak i slavnými činy, jimiž se i pro svou rodinu ipro obecné
dobro vyznamenal, u veliké stál vážnosti. Matka jeji, Lidoslava, roz. hraběnka Mel
nická, bylat zajisté tak vznešeného chotě rovna jak vysokostí rodu svého tak i bohat
stvím za věno přinešeným. Z tohoto manželství zrodila se Ludmila, dítko, jež pů
vabnostmi a přirozenými dary duše i těla tak přehojně nadáno bylo, že rodičové
jeho pohanští, jakž tehdáž ty pověračné výklady'v obyčeji byly, sobě při narození
dobrou naději dávali, že bude as miláčkem bohů a převyšovati bude svou krásou,
svými mravy a schopnostmi nejpřednější svého pohlaví a svého národa. __

Z rok do roka přibývalo darů těchto jako na důkaz, že nedělali sobě marné
náděje rodičové, a že se splní to, co sobě o ní ode dne narození jejiho slibovali.
Ježto svými dary a vlastnostmi všeobecný obdiv vzbuzovala, zvolil ji sobě Bořivoj,
dědiě a vladař země České za chot a povýšil tím nad všecky ostatní šlechtičny teh
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dejěího věku, jež jinak co do postavy, zámožnosti a darů v hojném počtu zastoupeny
byly. Tenkráte byla ještě málo známa křesťanská víra v Čechách, lid byl ještě velmi
modloslužebnosti oddán, a nechtěl se tak snadno dáti odloučiti od bludů předkův
svých, od starých a pověrečných obyčejů pohanských. Také Ludmila v nich vychovaná
osvědčovala. se horlivou ve skutcích a obyčejích svého nepravého náboženství, onat
pilně a snažně prokazovala poctu obrazům a chrámům falešných bohů. Jeden takový
obraz měla v obzvláštní úctě, byl z nejčistšího zlata a s velkou umělostí vyveden
a představoval krásnou postavu ženskou v životní velikosti; měla jej doma a dostala
prý jej na žádost svou od svého ještě pohanského ženicha Bořivoje. Nazývala jej:
Krosina, což dle tehdejšího způsobu mluvení znamenalo tolik co: Krásná čili
bohyně: Venuše. Tímto obrazem se ustavičně zameškávala; tu konala zde dlouhé
modlitby, tu zas přinášela sem dary, jindy opět přinášela obětě a zápaly kadidla, ba
aby snad oheň rozžatý neuhasl, ustanovila k tomu některé panny, jež jí službou za
vázány byly, aby u něho stráž držely.

Tu se přihodila událost, anaž jak pro život a spásu knížecích manželů, tak
i pro blaho a spásu duševní země České měla neocenitelných, požehnaných výsledků,
děj to nejvzácnější staročeské historie: křest Bořivojův a Ludmilin, a v něm spolu
konečné svítězení křesťanství nad pohanstvím v Čechách. Byt sebe podivněji a různěji
zněly zprávy o křtu Českého vévody, o tom, kdy, kde a jak byl pokřtěn, tolik jest
nepochybno, že teprv arcib. Methodiovi podařilo se ovšem ne bez pomoci Moravského
krále Svatopluka, Bořivoje ku křesťanství skutečně nakloniti a pokřestiti, po čemž
i celý dům knížecí i většina národu Českého na víru křest. se obrátila. Nebot netajil
se tím Bořivoj, že přistoupil z pohanstva ku křestanství, ano spíše honosil se všude
svou vírou a hleděl také mnohé ze svých poddaných získati P. Ježíši, získati je Bohu
pravému. Proto také dal vystavěti kostel na počest sv. Klementa na knížecím hradu
Levém Hradci, půl druhé míle pod Prahou nad Vltavou ležícím, jakož i na Vyšehradě
kapli ke cti téhož svatého papeže, jež svědčily o bohumilé horlivosti jeho. Netajil se
ani manželce své, že jest pokřtěn, anobrž chlubil se tou ctí býti křesťanem. To ne
mohlo zůstati bez účinku & dojmu při Ludlnile, manželce jeho upřímné. Sotva že
zvěděla jeho radost a potěchu, jakou měl z obrácení svého, již se ozvala v ní žádost
po oněch tajemstvích víry sv., býti také poučenu o věčné blaženosti, o pravém ná—
boženství, o poctě jediného a pravého Boha, kteréhož poučení se jí nepochybně také
z úst veledůstojného arcipastýře Methoděje dostalo. Toužebnost tato zplodila v ní také
ochotné přijetí křtu sv., tak že za největší štěstí si to pokládala, a největší blaženost
pocítila, když i ona stejného štěstí s milovaným chotěm svým účastnou se stala a
v lůno církve křesťanské přijata jest byla. Vypravujít kroniky staré, že když prvni
kráte sv. biskupa spatřila, vrhla se před ním na kolena a pokorně i vroucně za křest
sv. prosila. Však sv. biskup vyučil ji dříve jakož i příbuzenstvo jeji důkladně a řádně
ve sv. víře, načež prý i se svými rodičemi: Slaviborem a Lidoslavou, i s bratrem
svým pokřtěna byla. Kdož může sobě představiti onu vnitřní rozkož, jakouž pocítila
u vnitru svém sv. Ludmila, když účastnou se stala milosti křtu sv. a viděla, jak
veliké množství krajanův se obracuje? Rozplývalat se v slastech, byla unešena v Kristu
Pánu, dosáhla konec svých přání. Od té chvíle předevzala sobě věrně ostříhati učení
a přikázání víry křest. a věrně plniti povinnosti, jakýchž ona vyznávačům svým
ukládá. Poznavši, jak nedobře užívala horlivosti v službě a poctě bůžků pohanských,
věnovala ji teď na dobro službě Boha pravého, věnovala ji oltářům, svatyním, v nichž,
jak poučena byla, živý Bůh jest přítomen a se Jemu klaněti máme. Bořivoj byl



právě na tom, stavěti kostel P. Marie před Týnem v Praze, i sv. Ludmila chystala
se vnitřní ozdobu chrámu a oltářů na své útraty zaříditi, začala také připravovati
bohoslužebná roucha kněžská, z nichž jedno, vlastnoručně od sv. kněžny zhotovené,
ještě za dnů P. Rajmunda od sv. Alžběty, představeného v klášteře Trinitárském
v Praze r. 1782 se ukazovalo v kostele Týnském, a všeobecný obdiv jak svým stářím
tak svou cenou několika 1000 zlatých vzbu20valo, jakž o tom řečený spisovatel ve
své historii kláštera sv. J_irského v 1. svazku str. 89 od r. 1782 svědectví vydává.
Než války a boje mezi tím sběhlé, jež vésti musel Bořivoj dílem proti Němcům na
obranu své země, dílem co spojenec jim na pomoc, zdržovaly ho mimo zem jeho, tak
že záměr svůj nemohl uvésti v skutek. Za tím, pokud se to dalo, činila Ludmila
přípravy, až nastanou doby příznivější. A když po přestálých bojích opět přiložil
Bořivoj ruku k rozšiřování křesťanství v Čechách, účastnila se i sv. Ludmila dadouc
svým nákladem postaviti na svém hradě Tetíně překrásný kostel na. počest sv. panny
a mučenice Kateřiny. Zde majíc v ošklivosti příbytky bůžků pohanských, zabývala
se zbožná kněžna mnohonásobně pobožnostmi až k polednímu, zde smáčela a umývala
častými slzami kajicnými skvrny zivota svého předešlého, naslouchajíc neb. pravdám
učení Ježíše Krista z úst kněží želela s mnohými vzdechy a slzami předešlé své
bludy, jimž oddána bývala. Jsouc takto horlivá a zbožná v kostelích a na místech
posv., osvědčovala se doma útrpnou a láskavou k nuzným a trpícím, takže ji co matku
chudiny všude oslavovali, vůbec bylo na ní pozorovati všech Bohumilýeh ctností,
jimiž zbožná křesťanka se září. Ted stala se nepřítelkyní oné sochy zlaté, Krosiny,
již dříve takovou čest vzdávala, nechtěla ani jmeno její více slyšeti, kázala ji roz
pustiti v ohni, a z kovu toho dala ulíti obraz nejs. Marie P. s Božským Synáčkem.
Dle staré pověsti jest prý to onen milostný obraz, jenž se od nábožného lidu ctí
v Staré Boleslavi. Tak činila i s ostatními obrazy pohanských bůžků, bud je zničila,
neb kovu, z někož byly zhotoveny, k jiným věcem bohoslužebným obrátila. Brzy hor
livým přičiněním jejím brala Česká země na se jinou tvář, byvši dříve bludy jako
trním zarostlá, obrácena jest teď v ráj květinami ctností posetý. Nebe žehnalo tomuto
sv. manželstvu; když již dříve 2 dcery se jí narodily, jakž o tom Balbín píše odvo
lávaje se na starý brevíř kostela Pražského, narodili se ještě 2 synové, jmenem:
Spytihněv, dědic trůnu, a Vratislav, zakladatel kostela sv. Jiří. Radost z narození
dědice trůnního byla veliká, onať se neobmezovala pouze na Čechy, i sám moravský
král, jenž stál v úzkém svazku přátelském s Bořivojem, měl z toho radost velikou,
a poslal, jakž o tom pamětní kronika kláštera sv. Jirského vypravuje, na důkaz své
radosti Bořivoji co dárek soudek nejvzácnějšího vína z Moravy, jež prý tenkráte po
prvé v Čechách bylo viděno a okoušeno. Také prý od té doby počalo se pěstovati
v Čechách a sice v knížecím zámku Melnickém, kdež sv. Vácslav sám je vzdělával,
sbírával, tlačil a ke mši sv. obětovával, tak že ona vinice Melnická název dostala:
„vinice sv. Vácslavská.“

Když jsme se takto seznámili s životem, jaký velká naše apoštolka vedla
před křtem sv., a jakýž vedla co pravá manželka křesťanská v soukromí i co pravá
choť vladařova na trůně, bude nám ted pozorovati ji co vzor pravé křesťanské matky
a pravé křesťanské vdovy, což však v čísle budoucím učiníme.

Křesťanské apoštolky! Také vám se toho štěstí dostalo, že jste křtem sv.
přijaty byly do lůna církve katolické. Nechať i vám ten den platí za nejdůležitější
a nejsv. života vašeho, neopomíjejte u výroční den křtu vašeho děkovati Bohu za tu
elikou milost, obnovovati svůj křestní slib, kterým jste připověděly, odříkati se ďábla,
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pýchy i všech skutků jeho, a kterým se postavily pod prápor Ježíše Krista, neza
pomeňte, že se vám po křtu sv. řeklo: „Příjmíž roucho bílé, kteréž bez poškvrny
přines před soudnou stolici P. našeho Ježíše Krista!“ . . . — ó kéž by se na každé
z vás vyplnilo, co kněz klada svíci rozžatou v ruce kmotry nad vámi propověděl:
„příjmiž lampu hořící, &bez úhony zachovej křest svůj! Ostříhej
přikázání Boží, aby, až přijde Pán ku svatbě, mohla jsi jemu vyjití
vstříc se všemi svatými, a měla jsi život věčný!“

0 odpustcic h.
(Pokračování)

5. Čeho ie potřebí k získání odpustků, tojest:Co musím činiti,
' abych odpustky získal. _

Poznámka. Co posud na tomto místě o odpustcích bylo napsáno, více méně již známo
bylo s z vícera stran dosti důkladně pojednáno; nebylo tudíž posud nic nového sděleno, aniž
spisovatel těch článků všecko posud pojednané považuje za tak důležité, by se déle ještě zdržel
při theorii odpustků to jest při vědeckémpojednání. Hlavní věcí zde jest praxe to jest cví
čení se v získání odpustků. A tu doufá spisovatel laskavým čtenářům „Školy“ něco „nového“ po
dativ novém roku s přáním Božího požehnání a štěstí. Sám po více jak deset let ze všeho
oboru života duchovního nejvíce v získání odpustků se vycvičiv, myslí že s pomocí Boží tu nej
vyšší jistotu a bezpečnost ohledně odpustků dosáhl; a přesvědčivse nejednou, že jednak i ve
včdcckých knihách co do theoric výborných předce v praktickém upotřebení odpustků nemalých
nedostatků se nachází, jednak zaso náš lid městský i venkovský tak mnohožádostivý odpustků
v nejistotě maká a proto při nejlepší vůli mnoho odpustků každodenně ztrácí — -—odhodlal se
v naději skrovného aspoň příspěvku ku zdokonalení duší nábožných k práci, zvlášť následující.
Praxe se nečerpá z kněh, nýbrž ze zkušenosti. Nuže tedy k věci!

1. Máš-li odpustků získati, musíš je chtíti.
To jest: musíš mít úmysl, že ty odpustky chceš získati; nebot pakli ten

úmysl nemáš a na odpustky nezpomínáš, nezískáš také žádných odpustků, byt bys
i konal ty dobré skutky neb pobožnosti, na které odpustky uděleny jsou, a byt bys
i věděl, že na ně odpustky jsou uděleny.

Dám příklad: Vůbec známo, že na každé křesťanské pozdravení („Pochválen
Pán Ježíš Kristus— až na věky. Amen) uděleny jsou odpustky 100 dní.*) Ty snad
častokráte takto pozdravuješ aneb pozdraven jsa odpovídáš, ale ty nevíš, že na ten
zbožný obyčej jsou odpustky uděleny, anebo i víš, ale ty si odpustků mnoho nevšímáš,
ačkoliv jinak velmi nábožným jsi. Otázka: Zíškáš těch udělených odpustků 100 dní?
Odpověd: chískáš, proto že nemáš úmyslu je získati. Jako se nebe žádnému
nevnucuje, tak se ani odpustky nikomu nevnucují; odpustky jsou milost, kterou
musíštchtíti, po nížto musíš toužiti. — Tento úmysl, odpustky získati se tak
nutně požaduje, že bez něho docela žádných odpustků nezískáš, byt bys dobře věděl,
že na ten neb onen dobrý skutek uděleny jsou. Naopak zase: Máš-li úmysl „od
pustky získati na všecky své dobré skutky a pobožnosti, at to jsou-jakékoliv odpustky,“
pak získáš všecky ty odpustky, jichž ti možno získati, byt bys ani nevěděl, mnoho-li
a jaké odpustky na tu neb onu pobožnost nebo dobrý skutek uděleny jsou. To platí

*) Nebudeme již opakovati, co jest to odpustky 100 dní, totiž odpuštění na časných trestech
zavinilých hříchy třeba již odpuštěnými tolik, co by kdo za 100 dní přísným pokáním
spravedlnosti Boží zadost učinil.
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však jen o neplnomocných (částečných)odpustcích; neboť o plnomocných od
pustcích, jak uslyšíme později, platí něco jiného.

Příklad: Žádostiv odpustků svatých přeješ si každodenně, všecky jen možné
odpustky získati & lituješ jen toho, že nejsa dost vyučen v těchto přežádoucích po
kladech církve Kristovy nevíš, kdy a jak a které odpustky ti možno dnes získati.
Ty pak při ranní modlitbě (v nížto snad častěji nejsvětější jmena Ježíš a Maria skrou
šeně vyslovuješ — vždyť v každém „Zdrávas“ se to děje) uvyklý jsi 3 Božské cnosti
se modliti; je neděle a proto spěcháš na kázaní slova Božího, odpoledne je křesťanské
cvičení, jež nikdy nevynecháváš, jsi snad školní učitel v nové sice formě ale se starým
srdcem plným víry a proto vodíš i nyní napořád mládež na křesťanské cvíčení a na
ně ji krátce připravuješ, anebo jsa otcem rodiny neb hospodářem vykládáš pak dítkám
svým neb čeládce, co jsi v chrámu Páně slyšel; při večerní modlitbě uvyklý jsi
litanie loretánská se modliti, rozumí se že klekání čili anděl Páně nikdy neopomínáš,
večer pak po anděl Páně Otče náš a Zdrávas za dušičky s prosbou: „Odpočinutí
věčné“ atd., po křesťansku rád pozdravuješ a sám pozdraven jsa odpovídáš zbožně . .
a tak ti každý den mile ubíhá, jenom škoda, že nevíš, zdali a jaké asi odpustky na
všecky své pobožnosti katolického křesťana získáš! Odpověd: Ty získáš všecky od
pustky,-byť bys o nich ani nevěděl, neboť máš úmysl „všecky jen možné odpustky
získati.“ Získáš tudíž, aniž bys o tom věděl, tak jakobys o tom věděl, na každé
křesťanské pozdravení 100 dní, na každé zbožné vyslovení nejsvětějších jmen Ježíš a
Maria 25 dní. na 3 Božské cnosti 7 let a 7 quadragen (quadragena jedna jest 40
dní postních) na poslouchání kácení ? let a 7 quadragen (třebas to byla jen exhorta
neboli výklad ranní), o křesťanském cvičení jež posloucháš a jež '/, hodiny musí trvati,
100 dní, že svou školní mládež na ně vodíš a připravuješ krátkým předešlého učení

opakováním 7 let, že dítkám svým neb čeládce vypravuješ, co jsi v kostele slyšel,“
100 dní, na litanie loretánská 300 dní, na anděl Páně třikrát 100 dní a na modlitbu
za dušičky 100 dní, . . . ejhle jaká to hezká řada odpustků a tu jsem ani nejmenoval
odpustky rozličných bratrstev neb spolků náboženských, jichžto každodenně lze získati,
třeba kdo ani nevěděl, kolik a jakých může získati, jen když je chce získati, jen
když má úmysl všecky odpustky získati.

Takový úmysl častěji v sobě vzbuditi, je sice dobře, stačí ale úplně, když
ten úmysl (chtít získati všecky jen možné odpustky) při ranní modlitbě vzbuzujeme,
an pak po celý den v srdci našem potrvá, leč by ho kdo opačným jednáním odvolal
(k. p. omrzelostí svou projevenou v slovích: „i nechám všeho být, kdo ví jestli mi
to co pomůže“) — tu přestává úmysl potrvati; může se ale zase napraviti.

Jelikož tedy tak snadným prostředkem lze získati každodenně odpustků
často nesčetných, kdož by se ho rád neuchopil, aby hodně mnoho odpustků získal,
dílem sám pro sebe, dílem za duše v očistci; vždyť ten zmíněný úmysl vzbuditi ne—
stojí ani to nejmenší namáhání, ani toho nejmenšího času, an se může při ranní
modlitbě velmi krátce takto vzbuditi: „Přeji si také získati všecky vědomé i nevě
domě, ať plnomocné neb jen částečně, na všecky má dobré skutky a pobožnosti dnešního
dne.“ Ano i pouhým zpomenutím si na odpustky a touhou srdce po nich dá se ten
úmysl zbuditi. 0 kdybychom si tak uvykli denně činiti, jaké nesmírné množství
odpustků bychom 'tím získali sobě ku spasení, dušičkám k úlevě!

Odpověd na několik otázek neb pochybností.

'Což, zapomenuli někdy ten zmíněný úmysl ráno vzbuditi ? —- Učiň to při
polední ne'b aspoň ještě při večerní modlitbě — abys nepřišel aspoň o ty ostatní ještě

6
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do noci možné odpustky. Ale již jsem na lůžku a v polospaní, zapomenuv po celý
den na svůj úmysl. ——Zpomeň si rychle na odpustky a přeje si jich vzývej nábožně
až do usnutí sv. jmena Ježíš a Maria neb se modlí 3 Božské cnosti, což se dá docela
krátce učiniti pouhým rozjímáním slov: „Věřím . . . totiž všecko co Bůh zjevil,
protože je nejvýš pravdomluvný, a co církev Kristova k věření představuje, protože ji
Duch sv. řídí; doufám . . totiž odpuštění hříchů a život věčný, protože mi to Bůh
nejvýš věrný slíbil; milu ji . . . totiž Boha nade všecko pro jeho neskoněené doko
nalosti a pro jeho ke mně dobrotivost, a bližního jako sebe samého, protože to Bůh
přikazuje; a že Boha miluji, lituji svých hříchůi chci se polepšiti.

Při poledním anděl Páně jsem si nezpomněl, že jsou na to odpustky udě
leny! — Nic nedělá, jen když jsi ráno vzbudil úmysl svůj. Ano učinil jsem tak
ale teprv po ranním anděl Páně, získal jsem i ty odpustky 100 dní na ranní anděl
Páně? — Možná (neb jsi vzbudil včera, to jest nedávno, svůj úmysl, a. snad ještě
potrvá), jistější ale jest, podruhé hned napřed úmysl vzbuditi, tedy učiniti si to
první starostí při procitnutí. Ve věcechodpustků vždy to jistější voliti musíš
a s nejistým se nesmíš spokojiti, an by se snadno státi mohlo, že's pro neji
stotu takovou docela žádných odpustků po celý život svůj ještě nezískal.

' (Pokračování budoucně.)

Sibyly o Panně Marii.

Sibyly, po řecku, v oeolickém dialektu tak zvané, nebot slovo aun; — boží
a 490qu — radu vyzuamcnává, byly pohanské panny, jako radu bohů zvěstující,
věstkyně čili prorokyně, jak Lactautius z Varrona dí. Ony žily u přísné zdrželivosti,
a proto se o nich soudilo, že zvláštních božských zjevení hodny byly. A ty u pohanů,
jako proroci u židů, o Kristu a Jeho Matce předpovídaly mnoho podivuhodného.
Tyto jejich věštby o příští Vykupitele a 0 Jeho požehnané Matce nebyly však téhož
druhu, jako předpověděníprorokůu židů. Proroci byli v skutku od Ducha sv.osvícení, oni
v božském světle jasně zřeli budoucnost a zvěstovali jí na rozkaz Boží. Věštící pak
panny, čili Sibyly u pohanů snily jen jako ve spánku o dalekém království Kristovu.
— Nicméně jsou jejich proroctví o svaté Panně, z níž Vykupitel světa se naroditi
měl, nad míru pamětihodny. O nich píše sv. Petr Kanisius, (de Mur. Virg. incom
par. lib. II. cap. VII.), že jejich předpovídání již za živobytí jejich od pohanů bez
pochybování za velmi divná držáua byla, nyní ale, kdy již tajemství Božského naří
zení vyplněno jest, tím větší víry zasluhují, anyt pravdivost evangelia dosvědčovati
napomáhají. Nesmějít se ale nikoliv za pouhé ženské snářství a jalové bajky
považovati, nýbrž ona, jsou jako velmi stará proroctví pověstná, proslulá, a slouží za.
svědectví o pravdě evangelia proti těm, jenži žádná předpověděníproroků nepřipouštějí.
Nejstarší svatí otcové, Hermas, Justín, Clemens a t„ d. zmiňují se o těchto věštbách
Sibyliních často a to v nejslušnějším spůsobu. — „Já jsem toho mínění,“ praví sv.
Petr Kanisius, „že Sibyly, rozjímajíce o nejsvětější Panně, s vřelou toužebností po ní
dychtily, ji co Matku našeho Pána vroucně ctili a ji za hodnou měli, aby ode všech
smrtelníků obzvlášt zvelebena byla. Svatý Augustín užíval jejich věštění proti po
hanům k obhájení křesťanské pravdy.“ _A tož tedy Maria, požehnané Matka Ježíšova,
byla již i pohanům známa, prvé než se narodila, a panny. paprskem nebeského světla
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05Vf0011ér"53507313 na mnoho století napřed Její vysokou důstojnost a velebily ji co
nejkrásnější, nejctihodnější a nejšťastnější mezi ženami. Tak Clemens Alexandrincký
svědčí, že sám Pavel apoštol ve svých kázáních pohany na Sibyly poukazoval řka:
Jako Bůh židy spaseny míti chtěl, dada jim proroky; tak i nejvzácnější ze Řeků,
v jejich vlastní řečivzdělané, jak dalece mohli chápat Boží dobročinnost, od obecenstva
oddělil. Mimo Petrova kázaní hlásil apoštol Pavel: Vezměte k ruce i kněh řeckých,
rozumějte Sibyle, kterak jednoho Boha. k seznání dává, jakož i to, co přijíti má. —
To ale Clemens, starý tento bohoslovec, ovšem ne z listů Pavlových říká, ale z jeho
kázaní, která měl k lidu, o nichž se nadíti lze, že mnohá slova tak pevně utkvěla
v uších poslouchaěů, že až podnes z paměti vytřena nejsou. A protož nemusí se
zdáti divno, když Pavel pohany na knihy Řeků a na jejich vlastní mudrce poukázal:
jen ze skutků apoštolských vědomo jest, že i tehdáž se odvolával na řecké básníky,
aby Athenským v Areopagu kázal, a ovšem moudrým se vztažením na nápis oltáře:
„Neznámému Bohu,“ za základ svého důvodu přijal a výslovně takto o něm dí:
„V něm žijeme, hýbáme se i jsme: jakož i někteří z vašich básníků pravili: Jeho
zajisté i plémě jsme.“ Skut. 17, 28. — Míní zde básníky Arata, Kleanta a Pindara.

Takových Sibyl se obyčejně počítá 10, jak je níže uvedeme.
Předesílaje o Sibylách, co o nich, myslím, věděti dlužno, uvodím Vás nyní

milí spolužáčkové naší této „Školy“ do Loreto. Loreto jest biskupské, ohražené město
vlašské, v dřívějším papežsku, 8000 obyvatelů, jehožto slavnou památností jest veliký
chrám, v kterém se tak zvaná Santa Casa t. j. svatý dům nachází. Jest to příbytek
Panny Marie z Nazareta, o němž čteme, že, když Saracenové Nazaret útokem dobyli
r. 1291, andělé tento domek Panny Marie přenesli z Galilee do Dalmacie, a poněvadž
tu dost ve cti nebyl, r. 1294 do bukového lesa v Rekunali, jíhozápadně od Loreto,
který jisté matroně, pastýřce, jmenem Lauretta, patřil,*) a posléze když i zde od
loupežníků ohrožován byl, 1295 do samého Loreto, kde nyní se nachází. Domek ten
jest 29 stop, 8 palců dlouhý, 12 stop, 8 palců široký a 13 stop, 3 palce vysoký.
Zdě jsou 14 stop, 2 palce silné. Jsou z lámaného kamene, rudé barvy, se žlutými
žilkami. Domek nemá základu, nýbrž stojí na holé zemi, po jedné straně beze vší
podpory. Dřevo všecko jest druhu, jaké roste ve svaté zemi; a od červů posud
neprovrtané, nýbrž tak čerstvé, tak zachovalé, jako by dnes nově srubané bylo.

Na oltáři, kde již svatí apoštolové jakož i mnoho svatých kněží nejdražší
obět konali, napsána jsou zlatem velká .slova: Zde slovo tělem učiněno jest. (HIC
VERBUM CARO FACTUM EST.)

Kostel, v němž svatý dům stojí, vystavěl papež Pavel II. (1-1471) z hojných
obětí četných poutníků, tvoří latinský kříž, a uprostřed vznáší se vznešená kuple či
báň, která domek kryje. Dvanáct oltářů tvoří jako ulici k domu Mariinímu a 9 01
tářů obkličuje ho. Všecko zlatem a stříbrem skvěle vyzdobeno jest. Svatý dům jest
kaplami z nejčistšího mramoru jako obložen, a vznešené sloupořadí zaujímá tuto
svatou památku. Vždy mezi dvěma sloupy stojí ve výklencích tesané obrazy je
dnoho z proroků a jedné Sibyly.

A tu nuže vás drazí spolužáěkové mám, kde vás míti chci.
V prvním výklenku jest Hellespentonská Sibyla s následujícím prorockým vý

rokem: Když jsem jednoho dne byla na rozjímání, viděla. jsem pannu, která pro
svou čistotu k vyznamenané cti povýšena byla. Nejvyšší jí tohoto tajemství za hodnou

") V latině laurus, zove bobkový strom, laurea, bobková ratolest.
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uznal; ona. světu porodí dítko, kteréž skvělostí zářiti bude, nebot bude vpravdě
slávyplný syn pána hromu, a bude svět v nejhlubším pokoji říditi.“

Podle této Sibyly stojí prorok Isaiáš, jenž takto prorokujej: „Aj, panna počne
a porodí syna, a nazváno bude jméno jeho Emanuel.“ 7, 14.

V druhém sloupovém stojí Frygická Sibyla, a její proroctví zní: „Do lůna “
panny chtěl Bůh sám, aby Syn jeho vstoupil, kteréhož anděl této vznešené panně
zvěstuje“ Vedle ní mluví prorok Daniel, řka: „Sedmdesátc téhodnů ukráceno jest,
aby shlazena byla nepravost, a pomazán byl svatý svatých.“ 9, 24.

Na to následuje Tiburtinická Sibyla, která takto prorokuje: „Já mohla svatou
pannu ukázati, jejíž život v zemi Nazaretské toho počne, který Bůh v těle se v kra—
jině Betlemské viděti dá.“ Podle stojící prorok Amos dí: „V ten den vzbudím
stánek Davidův.“ 9, 11.

Na to přichází Sibyla Lybická, která takto prozpěvuje: „Přichází den, kdy
kníže věčnosti potěšenou zem osvítí a nepravosti lidí shladí. Ont učiní každému po
spravedlnosti. Král svatý, jenž po všecky časy žije, bude v lůnu královny světa
odpočívati.“ Pod tím jest prorok Jeremiáš, jehož proroctví zní: „Stvořil Hospodin
novou věc na zemi: žena obklíčí muže.“ 31, 22.

Nyní se ukáže Sibyla Delfická, kteráž syna i matku spolu oslavuje: „Počatý
v životě panny narodí se bez smrtelného otce.“ Poté mluví prorok Ezechiel: „Vzbu
dím nad nimi pastýře jednoho, kterýžby je pásl.“ 34, 23.

Nastupuje Sibyla Erythrejská, jejíž předpovědění takto zní: „Vidím syna Bo
žího, který s nebe sstoupil . . . Jedna vznešená panna z pokolení hebrejského dá jej
světu — on pannu za matku míti bude.“ Po boku této Sibyly stojí prorok Zacha
riáš s následujícím svým prorockým iný-okem: „Slyš, já přivedu služebníka svého
vycházejícího. Aj, muž! Východ jméno jeho.“ 3, 8, 6, 12.

Přichází Cimmcrická Sibyla, která věští: „V outlém věku, krásného vzezření,
bude panna krále nebeského zástupu svým mlékem krmit.“ Naproti ní David král
s harfou v ruce prozpčvuje: „Z plodu života tvého posadím (jej) na stolici tvou!
Žalm 131, 11.

Na to perská Sibyla jest na řadě, a ta mluví: „Narozcuý s pancnskématky
bude lahodností plný kníže sedčti na oslátku; on jediný může spasení přinésti padlým.
Tento veliký Bůh se narodí z panny.“ A prorok Malachiáš dí: „Vzejde slunce
spravedlnosti“ 4, 2.

(Sem by se hodil dobře výrok Zachariáše proroka 9, 9, řkoucího: „Král
tvůj přijde, sedě na oslici a na oslátku mladém oslice.“ Srovnej Isai. 62, 11, pak
Mat. 21, 4. Jan. 12, 14. poněvadž ale tito proroci svrchu uvedeni jsou, tedy se
bezpochyby proto tyto výroky opomíjejí.)

Nyní prorokuje Sibyla Semiská: „Viz, brzy přijdou dnové ti, jenž zapudí
černé tmy . . . Lidé budou moci svýma rukama slávy plného krále živých se
dotknouti, jehož panna bez poškvrny ve svém smrtelném lůně ponese“ Po jejím
boku prorokuje prorok Mojžíš: „Proroka z národu tvého, jako já jsem, vzbudí tobě
Hospodin.“ Deuter. 18, 15.

Posléze dochází na Sibylu Kumanskou, a ta věští takto: „Ve všem pokorný,
vyvolí si syn Boží za matku čistotnou pannu“ -A prorok Balaam volá: „Vzejde
hvězda z Jakoba a povstane prut z Israele.“ Numer. 24, 17.

Tak viděti na zdích sv. kaple zjevení „napsaná, která na století před Kri
stovým narozením Bohem nadchnutí věštci o Spasiteli světa a o jeho požehnaně
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matce hříšuému pokolení lidskému zvěstovali, a která se v svatém domu vyplnila,
jenž v kostele Loretanském stojí. (Z Marianum)

Nuže co tomu říkají liberální rozumáři tohoto světa? V tehdejším pohanstvu,
kdo chápal křesťanství, byl vzdělaucem a přišel k světlu. nyní kdo pochopil kře—
sťanství a nezavrhuje je, jest (v očích liberálů) tmářem a hlupeem! — A přede tito
neznabohové, jenž žádné zjevení Boží připustiti nechtějí, velice sobě zakládají na ro
zumu, ano rozum zbožňují; nuže v Sibylách mají rozum, a samý rozum, a k tomu
pohanský rozum, nechtějí-li věřiti prorokům Božím, nechť věří Sibylám, že Pán Ježíš
jest pravý Spasitel světa a Panna Maria Jeho panenská matka. Ale, jak jsem psal
zde v „Škole“ 1872 str. 308, že takoví lidé horší jsou ďáblů, neb tito věří v božství
Ježíše Krista, lidé pak poznalé této křesťanské pravdě odpírají a tak (jak se říká)
sami sobě na rozum sedají, neboť zakládajíce si na rozumu svém křesťanstvím nezří
zeném, pohanském, nepřijímají toho, co pohané bez křesťanského světla. chápali.
Jejich rozum jest dle sv. Pavla moudrost tělesná & tělesný člověk nikdy nechápe
těch věcí, kteréž s vrchu jsou a tedy nepřijde nikdy k světlu, poněvadž páchá
skutky temnosti. A naplňuje se na takových tvrdošíjných neznabozíeh, co u sv. Lu
káše 16, 31 psáno stojí: „Byť kdo z mrtvých vstal, neuvěří, a protož i na ně čeká
místo evanděliekého boháče.

O MarIa bez VšÍ pošerny poČatá, oroDuj za nás sVé outoČIště k Tobě
berouCÍ Věrné sLuhy.

Duše lidská jest nesmrtelna.
(Pokračování)

20.

. Následující pamětihodné předpovědění nalezeno bylo v papírech pověstného
akademika a volteriana La Harpe a nalezá se v jeho spisech „Oeuvres ehoisies et
posthumes“ v Paříži 1800 vydaných.

„Zdá se mi, jako by se to teprv včera stalo a přece stalo se to na začátku
r. 1788. Seděli jsme kolem stolu u jednoho ze svých kolegů akademických, muže
vznešeného a duehaplného. Společnost byla četna a ze všech stavů vybrána. Dali
jsme si výborně chutnati. Po jídle zvýšilo malvaské a příhořské víno veselost a
rozmnožilo v dobré společnosti onen spůsob svobody, která se nedrží vždy v určitých
mezích. Tehdejšího času došlo k tomu, že bylo dovoleno, říci všechno k spůsobení
smíchu. Chamfort přečítal nám ze svých boharouhavých a necudnýeh povídek a
vznešené dámy poslouchaly, aniž by se byly příliš zarděly. Nato přišel hustý proud
úsměšků na náboženství. Jeden uvedl tiradu z Píicelle; druhý uvedl na mysl lilo
soíický verš z Diderota a všichni tleskali pochvalu. Jiný zase povstal, pozdvihl plnou
sklenici a zvolal: „ano pánové! jsem právě tak jist, že není Boha, jako jist jsem,
že byl Homer (řecký básník) bláznem!4 a věru, on byl o jednom tak jist jako o
druhém a byla právě řeč o Homeru i o Bohu a byli tu i hosté, jenž o jednom i'o
druhém dobře mluvili.

„Rozmluva stala se vážnější. Mluveno o revoluci, kterou spůsobil Voltér, a
souhlasili, že byla nejhlavnější příčinou jeho slávy. On prý dal tón svému věku; on
prý tak psal, že ho čítají jak v předsíníeh tak i v salonech. Jeden z hostů vypra—
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voval se smíchem, že mu pravil holič, když ho pudroval: „Vidíte pane! ac jsem
bídným holičem, nemám přece více náboženství jako jiný.“ I soudili, že revoluce
(převrat) bude brzo dokončena a že na dobro pověra a fanatism ustoupí filosofii;
Vypočítali okamžik, kdy se to stane; vyměřen čas, kdy rozum úplně bude vládnouti.
Staří litovali, že toho nedočkají; mladší pak radovali se nadějí, že toho dožijou.
I přáno zvlášť akademii, že připravila největší dílo a že jest místem, středem a po
pudem svobody. Jediný z přítomných hostů nebral podílu na této veselé zábavě;
jen sem tam pronesl docela tiše nějaký vtip ohledně našeho krásného nadšení. Byl to
pan Cazotte, milování hodný originelní člověk, který ale snivostí těch, jenž ve vyšší
osvícení věří, byl zcela zaujat. On tedy uchopiv se slova pravil vážně: „Pánovéi
těšte se; vy všichni budete svědky oné veliké revoluce, o níž právě hovoříte. Víte,
že se zanáším drobet prorokováním; opakuji vám: vy ji uvidíte!“

„K tomu není prorockého daru třeba,“ odpověděli druzí. „Pravdu máte“ dí
on, „ale snad něco více pro to, co vám ještě řeknu. Víte, co z té revoluce -— kdy
totiž rozum naproti zjevenému náboženství bude panovati — povstane, co bude pro
vás všechny, kteří tu jste? jaký bude její bezprostřední následek, její nepopíratelný
a uznaný účinek ?“

„Uvidíme“ pravil Condorcet s tvářnostf pitomě se stavící „filosofů není líto
nalezne-li proroka“

„Vy, pane Condorcet“ pravil pan Cazotte „vy vypustíte na podlaze ;ďd
zemniho žaláře svého ducha, zemřete jedem, který spolknete, abyste ušel katům; jedem,
který štěstí časů, které nastanou, vás přinutí vždy při sobě nositi.“

To vzbudilo z počátku veliké podivenf, ale brzo se vzpamatovah', že dobrák
Cazotte časem bdě sní a dali se do hlasitého smíchu. „Pane Cazotte“ prayil jeden
host „báchorka, kterou jste_nám právě vypravoval, není tak veselá jako váš zami
lovanýšdábel (jest to mravnýšromán sepsany od Cazotte) Který das vám vnuknul
žalář, jed a katy? Co to má společného s filosofií a s panováním rozumu? „Tot jest
právě, co vám pravím“ odvětil Cazotte „ve jmenu filosofie, ve jmenu člověčenstva,
svobody a rozumu stane se právě, že dojdete takového konce; a potom bude rozum
panovati, nebot bude míti chrámy; ano toho času nebude žádného jiného chrámu ve
Francii—_šnežchrám rozumu.“

„Věru“ zvolal Chamfort s potupným úsměvem „vy nebude žádným knězem
v těch chrámích !“ ' '

Cazotte odpověděl: „Já doufám; ale vy, pane z Chamfortu, jenž jím budete
a hodným jste jím býti, otevřete si na 22 místech břitvou žíly a přec teprv po ně
kolika měsících'n'na to zemřetei“ — Všeobecný smích. Cazotte pokračoval: „Vy pane
Vicomte d' Azyr, vy sobě sám neotevřete žil; ale dáte si je v jednom dnu v nápadu
podagry šestkrát otevříti, abyste byl své věci jíst, a. v noci zemřetel“ „Vy pane Ni
colai, zemřete na. popravišti.“ „Vy pane Bailly, na popravišti !“ „Vy pane Malos
herbes, na popravišti.“;— „Bohu díky“ zvolal pan Boucher, „zdá se, že pan Cazotte
jen s akademií má co dělati; právě v ní učinil strašnou seč; já — díky nebesům —
Cazotte vpadl mu do řeči: „Vy ? — vy také zemřete na popravištíl“ „Ha! sadmc
se!“ voláno ze všech stran, „ten se zapřisáhl vše zničiti!“ — „Já nikoliv !“ „„Tak
budeme tedy podmanění od Turků a Tartarů? — a přece —“ '

„Ne — já již řekl; vy budete pak sami státi pod vládou filosofiea rozumu:
ti, bo sní takto nakládají, budou sami filosofové, povedou'tutéž řeč, kterou za hodinu
vyloží, budou opakovati všechny vaše zásady, budou uváděti jako vy tytéž verše
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z Didenota a Plícelle !“ -- V společnosti jeden k druhému šeptalz „Vidíte, že Ca
zotte ztratil rozum — což nevidíte, že žertuje?- — vždyt do všech žertů vmísí něco
podivného.“ „Ano“ pravil Chamfort „ale musím vyznati, že jeho podivínství není
veselé, zavání šibenici! A kdy se toto vše stane?“ '

„Neuplyne ani 6 roků, co vše, co vám pravím, bude vyplněno.“
„To je mnoho zázraků“ pravil jsem já (La Hai-pe) „a o mně neříkáte ni

čehož?“ „U vás“ odvětil Cazotte „stane se div, který též bude nadobyčejný, vy
stanete se křesťanem !“

Všeobecný výkřik. „Nyní jsem spokojen“ zvolal Chamfort, „zahyneme-li až
bude La Harpe křesťanem, pak jsme nesmrtelnil“

„My z ženského pohlaví“ pravila vévodkyně Grammont, „jsme štastny, že
v revoluci za nic počítány jsme. Pravím-li za nic, nemíním tolik"jako 'bychme ani
drobet k ní nepřidaly; ale jest to tak vzato, že se mužové proto nedrží nás a
našeho pohlaví.“

Cazotte: „Vaše pohlaví — milé damy! — nebude vám ochranou tentokráte,
byt byste sebe méně se míchaly do věcí ; zacházeno bude s vámi jako s muži, ne
bude činěn žádný rozdíl!“ '

Ona: „Ale co nám tu mluvíte pane Cazotte? — vyt hlásáte konec světa !“
On: „Toho nevím; co ale vím, jest, že budete paní vévodkyně vedena na

p0pravu, vy a mnohé jiné dámy asice na voze pohodního s rukama na zad vázanýma ?“
Ona: „V tom pádu doufám přece, že budu míti černě vykládaný kočár?“ —
On: „Ne — paní — vzácnější dámy, než vy, budou svázanýma rukama. na

zádech veženy na voze pohodného.“
Ona; „Vzácnější dámy? — jak? ——princesky od narození?“
On: „Ještě vzácnější !“ —
Tu bylo pozorováno v celé společnosti patrné pohnutí a pán domu se černě

zamračil; začali nahlížeti, že žertuje příliš směle. Paní z Grammontu chtíc roz
prášiti mráček na čele odvětila žertovným tonem: „Uvidíte, že mi nepopřeje ani
útěchy zpovědlm'kal“

On: „Ne — paní — žádný vám nebude dán, ani vám ani komu jinému.
Poslední odpravenec, který z milosti bude míti zpovědlníka“ — zde okamžik mlčel.

Ona: „Nuže, který bude tak šťasten, že mu d0přejou této šťastné přednostů“
On: „Bude to jediná přednost, kterou ještě podrží; a to bude král francouzskýl“
V tom vstalpán domu rychle od stolu a ostatní s ním. On šel k p. Ca—

zotte a pravil mu hluboce dojatým tonem: „Milý pane Cazotte! tento žalostný žert
trval dlouho. Přivedl jste ho až na stupeň, kde společnost, v níž se nacházíte, i sama
sebe uvádíte v nebezpečenstvíl“

Cazotte neodpověděv chystal se k odchodu. Tu přistoupila k němu paní
Grammontova, která ustavičně se snažila zavésti opět veselost, řkouc: „Nuže pane
proroku! vy jste nám všem prorokoval; ale o svém vlastním osudu neřekl jste nám
ničehož.“ — Cazotte mlčky sklopil oči. Po chvilce pravil: „Čtla jste, paní, dějepis
obležení Jerusalema ?“ — Ona: „Ano, kdož by ho byl nečetl ? ale dělejte, jakobych
ho byla nečtlal“ — On: „Dobře, milostpaní, slyšte tedy: za tohoto obležení
chodil jeden člověk 7 dní po sobě po náspech kolem města vůči obléhačům a oble
ženým křiče nepřetržitě žalostivým hlasem: Běda Jerusalemu, běda Jerusalemu!
Sedmý den křičel ale: Běda Jerusalemu! běda i mně! a v tom okamžiku rozdrtil
ho veliký kámen, který vystřelili nepřátelé na hradby.
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Po těchto slovích uklonil se p. Cazotte a odešel. —
Kdo zná dějepis francouzský, ví také dobře, že tato proroctví Cazotte-ova

doslovně se vyplnila. (Pozn. Redakce: Liberalové v Německu. ve Švýcařích ba i u
nás připravují též vládu pouhého rozumu — kdo ví, zdali nebude mnohých liberalů
konec podobný konci shora uvedených volteriotů.) (Pokračování)

Z | a t e k | a 3 y.
Sebral na nivách protestantské literatury 6“ m. p.

„Kdožkoliv věc zrale a střízlivě považuje, nemůže žádný odpor nalé ti mezi
katolickým náboženstvím a zdravým rozumem,at si na historickéneb dogma
tické cestě zkoumání koná. “

(J enker Literaturzeitung 1812 Nr.|109. Recensionder Marheinke'scben Symbolik )
„U každého výtečného spisovatele katolické církve nalézti lze víc neb méně

stop sečtenosti ve spisech protestantům“
(Lessing, theologische Schrií'teu, d. II.)
„Proti nedůstojné řeči., 9 kterouž za našeho času protivníci—katolicismu,

dráždění a zaslepeni maličkostmi, slepou nenávistí, jakož módností, se domnívají, že
proti němu smrtelnou ránu vésti musí, vyslovuje se méně předpojatý a lépe smýšle
jící na hlas a bez obalu. Takové hlasy nikdy neslouží pravdě; hledají jen, co jejich
jest, a proto nemohou býti rozhodnjícími.“

(Alberti, str. 74.)
„Jen oni jsou kazimíry, jenž hněv náboženských stran živí, ne všecko, co

katolickým jest, co nekřesťanské zatracují.“
Lessing, n. m.
„Což pak má ducha a podstaty katolicismu znalý katolík o rozěafnosti aneb

o učenosti oněch lutheránských uěencův mysliti, jenž se neostýchají, za našich dnův
do světa práti, že katolíci musí uznávati viditelnou hlavu, jenž může dogmata před
pisovati, že katolíci za to míti musí, že papež jest svrchovaným soudcem víry a že
platí víc, než bible sama? Takoví mluvkové sektářského ducha zasluhují, aby z kterého
koliv katechismu ze lži se trestali.“

(Fessler, Ansichten uber Religion und Kirchthnm, 1807, d. Il., str. 58.)
„Musím upřímně vyznati, že neznám žádný k našemu spasení potřebný

článek, jejž by byla římská církev zapověděla, žádný, spasení duše škodný, kterýž
by byla předepsalal“

(Dr. H. Thorndike in Epil.)
„Nejsou katolíci křesťané? Nebyli a nejsou v katolické církvi nejělechetnější

a nejzbožnější duchové ?“
(von Herder, Brief an Falk.)
„Katolická církev čítá v jejím středu jistotně mnoho tisíců ba milionů pra—

vých ctitelů Kristovýchl“
(Weinmann, Wůrde und Hoffnung der protest. Kirche, 1823.)
Někteří katolíci dosáhli tak vysoký stupeň svatosti, jakož jej lidská přiro

zenost jen dosáhnouti může. Věřím pevně, že mnozí údové římské církve svatými
byli, a že jimi ještě mnozí jsou!“

(Wesley, Popery calmly considered, str.“ 20 a n.)
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„Katolíci mají Svaté, neupírám to; my nemáme žádné, alespoň žádné, jakož
je mají katolíci.“

(Kaz. J. Lavater, Schreiben an den Gr. F. L. zu Stolhay.)
„Ti, kteříž tvrdí, že katolíci Svatým se klaní, dají se vésti, ne pravdou,

nýbrž nenávisti.“
(Děderlein, Instit. theol. L. I., c. 2.)
„Nepoctivým spůsobem se líčilo také modlení-se před křížem, co modlo

služebné klanění-se kříži samému.“

(Wix, Bestrebungen uber die Zweckmássigkeit,1819.)

„Předmět u katolíků obvyklého se klanění sv. svátosti jest jedině pravý a
věčný, se svým sv. člověčenstvím podstatou spojený Bůh, o kterémžto člověěenství
věří, že jest pod svátostními spůsobami v skutku přítomno, a kdyby neměli za to,
že přítomen jest Bůh, tedy jsou toho tak dalecí, že by se chlebu klaněli, že naopak
sami praví, že by to bylo modloslužbou.“

(Dr. James Taylor, anglikánský biskup, Liberty of propheseying, Sect. 20.)

„Přítomnost Páně ve večeři Páně se obzvláště upírá; no, co pak zůstává
potom? Pleva a šupina. Kdyby to nebylo Tělem a Krví Kristovou, kdyby to
bylo něčím menším, a rcete, čím by to bylo potom? Neostýchejme se to říci: pak
by to nebylo ničíml“

(Claus Marcus, Predigten.)

„Pozdvihování hostie zrušil jsem na vzdory papežství.“
(Luther, Tom. II. Wittenb.)
„Co se však má mysliti o muži, jenž praví, že pozdvihování hostie zrušil,

na vzdory papežství, že je však tak dlouho podržel, na vzdory Carlstadt-ovi?“
(Plank, Geschichte der Entstehung des protest. Lehrbegriffs, sv. I., str. 353,

poznámka.)
„Luther se dopustil nedůslednosti, popiraje proti katolické církvi, že večeře

Páně jesti obětí za hříchy jednotlivcův, a předc tvrdí, že požívání jí působí osobně
(individuell) pro požívajícího odpuštění hříchův.“

(Bretschneider, Handbuch der Dogmatik, sv. II., str. 778.)

„Nedá se upírati, že pod každým z obou spůsobův celý Kristus, mocí sprů
vodnictví (Concomitenz), jakož se bohoslovcové vyjádřují, se přijímá, neboť jeho tělo
není od jeho krve odloučeno!“

(Loibnitz, Systema theologik, str. 22:1)

„Že pokání i s mocí absoluce aneb klíč rozvažování jest svátostí, vyznáváme
rádi, neboť má zaslíbení a věří v odpuštění hříchů pro Krista."

(Luther, Wider die XXXII Artikel der Theologisten zu Lówen, str. 34.)
„Jat pravou svátostí, neboť. má rozkaz boží, také zaslíbení milosti.“
(Apologie der Augsburger Confession, 1531.)
„Náš milý Pán Ježíš Kristus ustanovil svátost mocí klíěův.“
(Norimbergisches Glaubensbuch, 1746, str. 133.)

„Pokládání ho za svátost může se z té příčiny hájiti, poněvadž mu žádná
podstatná částka svátosti neschází. Že s tímto náboženským konem zaslíbení a sku
tečné udělování božské milosti spojeno jest, nepodléhá žádné pochybnosti.“

(Augusti, System der christl. Dogmatik nach dem Lehrbegrift' der lutherischen
Kirche, 1809.)



„Zpověď a absoluce není pouze všeobecným bohoslužebným, nýbrž pravým,
svátostním konem.“

(Kirchenrath Dr. G. E. Morst, Mysteriosophie, 1817.)
„An Bůh kněze co lékaře duší ustanovil, tedy také chtěl, aby jim neduh

a svědomí nemocného se odhalily, proto kající Theodosius, jak se vypravuje, volmi
moudře Ambroži pravil: „Tobě přináleží léky udávati a připravovati; mě přináleží,
užívati je.“

(Leibnitz, n. m.)
„Obecná zpověď není pražádnou.“
(Steň'ens, die gegenwartige Zeit, díl I.)
„Cítím to velmi bolestně, že se po nenahraďěných a nenahraditelných vý

hodách a požehnáních soukromé zpovědi, již Lutherané jen příliš přenáhleně zavrhli,
doposud tak málo toužil“

(Prof. Dr. E. F. Nitzsch, in den Theol, St. u. Kr. 1832, seš. II., str. 451.)
„Nikdo neví, co může soukromá zpověď, než ten, jenž s ďáblem často bojovati

musí. Já bych byl ďáblem přemožen a zardoušen, kdyby mne tato zpověďbyla neudržela.“
(Dr. M. Luther, Predigt von der heimlichen Beicht, „Th. 20, viz: spisy,

str. 58 a n. *

Trni & růže.*)
Od &' m. p.

Protestantský úsudek.
Anglicky lord, protestant, navštívil

příbuzného kardinála v Římě. Tento
měl haldy listin na stole ležeti.

„Co to tu máte za spisy?“
„Jsou to všelijaká vyšetřování ohle

dem kohosi, jenž má býti vyhlášen za
svatéhol“

„No — myslím, že v tom neuží
váte mnoho kritikyl“

„Pomeškáte dlouho v Římě?“
„Asi celý měsíc. Proč se tážete ?“
„ iním Vám, pane strýče, návrh:

Spoléhaje se na Vaši kavalírskou po
ctivost, navrhuji Vám — vezmite ty
spisy k sobě a přečtite je pilně, a pak
mi řekněte svůj úsudek !“

„Milerád tak učiním; bude mne to
zajímati !“

Za 14 dní lord se dostavil zas ku
kardinálovi. Tento se ho ptal:

„No, co soudíte, pane strýče ?“

*) V předešlém čísle (2.) ma', státi:

„Pakli ten služebník Boží není sva
tým, pak není takovým už nikdo!“

„No, vidíte, a nám to vše ještě
nepostačujel“

Jakou měrou měřím atd.
Ve Vratislavi dal sedlářský mistr,

protestant, manželku pochovati. Obdržel
od p. pastora účet, v němž byly položky,
jakéž u katolíkův bývají; k. př. oíficium
defunctorum. (Hodinky za zemřelé) —
Kondukt atd. Mistr napsal a poslal p.
pastorovi účet za vykonané mu sedlářské
práce, a ten byl také znamenitým. Netr
valo to dlouho, přiběhl p. pastor, celý
uděšen s obdrženým účtem sám.

„Pane mistře, co jste mi to poslal
za účet — za potažení kočáru — za
pěkné chomouty atd. — vždyt jste mi
takové práce nedělal!“

„Trojctihodný pane, poslal jsem Vám
účet ten tímtéž pravem, jakýmž jste
Vy mi tak učinil; poslal jste mi konto

Na str. 35 ve „Vyznání víry“ řečí místo uší.
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za výkony u pohřbu mě ženy, kteréž jste
tak dobře nekonal, jako já ty práce, za
kteréž plat na Vás žádám !“
Také protestantský úsudek.

Nyní, obzvláště v Německu — a
ba i u nás —- často slyšeti řeč tuto:
Církev katolická jest nepřítelkyně vší
svobody, všeho pokroku atd.

Když se před rokem 1829 v an
glickém parlamentě jednalo o emancipaci
katolíkův t. j. o vymanění a oprávnění
jich, aby mohli do parlamentu voleni
býti, také mnozi ze spoluúdův parlamentu
svrchu zmíněné žaloby na katolickou
církev veřejně vynášeli. Tu však povstal
Georg Canning, jeden z nejvýtečnějších
anglických státníkův, protestant (nar.
11. dubna 1770 v Londýně, 1- 8. srpna
1827), a. pravil vážně:

„Pánové mojí, naše pravě svobody
pocházejí jedině z oněch časů, za kterých
ještě každý Angličan chodíval na mši.
Co od té doby k nim přibylo, jest po
nejvíce dílem násilí, stranitosti a ná
boženské nenávisti!“

Obrácení zvědavosti.
Jistá dáma, chtíc býti moudřejší

nad ostatní lidi, ztratila víru nejen
špatným vychováním, nýbrž hlavně čtením
ještě špatnějších knih a nedostatečnosti,
aby z toho zdánlivě učeného bláta ducha
vytrhla. Padla do těžké nemoci, a byla
by ve své nevěře na věčnost odešla, kdyby
dobrotivá ruka Boží otcovská tuto zablou
dilou ovečku byla neuvedla zbožným a
učeným knězem na pravou cestu.

Kněz ten, dobře věda, že by přímou
cestou jen odmrštění hanlivého zkusil,
volil cestu n e p ří m o u. Navštívil dámu
tu, co známou mu poněkud, a jakoby
jen mimochodem, těšil ji; Odcházeje
prosil, by si tam nechati směl knihu,
již prý nechce sebou vléei do společnosti,
do kteréž se právě ubírá, doložil však:

„Ale prosím, madame, nechtite tuto
knihu čístil“

„Proč?“
„Mohla by Vás rozdrážditi, neboť

se v ní porážíroznmářství o nábo
ženství, jemuž sama ráčíte býti od
dána; nechci, abyste se zlobila a nemoc
zhoršila !“

Odporučiv se, odešel. Dáma však,
pravá dcera Evina, dala si hned dcerou
z knihy té předčítati. Poznávajíc mno
hem větší nebezpečenství duše své, zapo
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menula. docela na nebezpečenství těla
svého. Za několik dní si kněz ten přišel
pro knihu. Dáma se ho s tváří urado
vanou tázala:

„Monsieur l' abbé, máte II. díl
spisu toho?

„Mám a mohu Vám jím hned
sloužiti !“

Vytáhnuv z kapsy knihu, dal ji
dámě. Tato si dala přečísti nejen II.
díl, nýbrž i ostatní. S milostí Boží se
navracoval jí mír do duchaa spolu také
v též míře zdraví. Obrátila se. Pak
hodila všecky své nevěrecké knihy a ro
mány do ohně a stala se horlivou dcerou
církve.

Uvádím tento pravdivý příběh, jen
že zamlčují jména. Událo se ve Francii.

Šťastný nápad.
V lázenském místě * " * jsem poznal

mladou dámu, jenž se svouspolečnicí denně
chodívala na mši sv. Uslyševší, že jsem
z Brna, dala mne prositi o krátkou ná
vštěvu. Nemoc její byla nebezpečnou,
beznadějnou. Dáma ta byla bohatou,
byv na cestách neviděl jsem jí více, a
to tím méně, anaž přebývala v jiné
farnosti.

Asi v říjnu mne navštívil ne
známý mně pán. Jmenoval se manželem
dámy té. Byl mnohem starším jí. Ptám
se hned, jak se jí vede?

„Zle! Vykládala mi o Vás, uka
zujíc k Vám mnoho důvěry. Pomoci
jí není a nechce slyšeti o zaopatřování
sv. svátostmil Starost o ní vede mne
k Vám s prosbou, abyste ji laskavě na
vštívil a dobrým spůsobem ji přiměl, aby
sv. svátosti přijala !“

Slíbil jsem. Šel jsem tam a dal
jsem se tázati panem manželem, jak že
se má, že právě jdu okolo a že jsem
se teprv před několika dny vrátil z cest.
Netrvalo to dlouho, přinesl mi p. manžel
její prosbu, abych ji navštívil. Vstoupiv,
spozoroval jsem, že se oči její zaleskly
a lehký růměnec zbarvil její na smrt
bledou tvář. Už nemohla nahlas ani
slova promluviti.

„Jak pak se Vám vede, milostpaní ?“
Nahnul jsem ucho k ní. Sipěla slabě:
„Ach, zle !“ .
„Lituji Vás; kýž bych mohl pomoci !

— Vím, že to zajisté nesete bolestně, že
Vám nemožno, choditi do kostela, jakož
byste ráda to činila!“



„Bolí mne to, že nemohu do ko—
stela jítil“

„Inu,“ pravím já, drže její ruku
ve své, „Pán Bůh to nežádá; proto si
to neberte k srdci, abyste si churavost
nepohoršila! —Ale tut lehká pomoc!—“

„Jaká?“ ptala se slabým hlasem.
„Nemůžete-li jíti do kostela, učiňte

ze své komnaty kostel.“
„Jak pak to mohu?“

„Lehce,má drahá; nemůžete-li
jíti k Pánu Bohu, vždyt může Pán
Bůh přijíti k Vám!“

„Ano, ano! Díky!“
„Prosím, nemluvte mnoho, abyste

si nezhoršila churavost! — S Bohem!
Smím Vás zas navštívit?“

„Prosím! Ale brzy!“
Téhož dne se dala zaopatřiti.

vštívil jsem brzy — její hrob! —
Na

Návrat do lůna cirkve.
(Skutečná událost. — Sděluje ď m. p.)

Roku 185* a 185* jsem meškal ve Frývaldově — ve Slezsku. V kruhu dobrých
přátel poznal jsem tam r. 185“ mladou pruskou dámu, jenž tam byla též na léčení.
Byla vdova po soudním přísedícím ve Frankobrodě na Odře. Měla ssebou synáěka,
jediné to dítě své. Přibyla do Frývaldova co protestantka a stala se tam — katoličkou.
Příběh tohoto návratu jejího do lůna katolické církve jest pro mnohé okolnosti tak
zajímavým, že doufati smím, že se sdělením ho čtenářům a čtenářkám „Školy bož
ského Srdce Páně“ zavděčím.

„Jela jsem po poště se svým synáčkem. Ve voze byl též mladý, chorý theolog
protestantský. Čím více jsme se blížili rakouským hranicím, kdežto obyvatelstvo jest
ponejvíce katolické, Vidouc sem tam vedle silnice a u obcí kříže, horšila jsem se nad
tím a netajila jsem nevoli svou. Můj spolucestovatel mne z toho káral, že se nemám
nikterak posmívati víře jiných a jich náboženským zařízením a obyčejůml“

„Ten theolog měl pravdu — byl alespoň spravedlivýml“
„Nemyslíte si, že bych snad byla nepřítelkyní sv. kříže; naopak činila jsem

to z velké úcty před sv. křížem !“
„Kterak to?“
„Zdálo se mi, že to husté stavění sv. kříže, co znamení našeho vykoupení,

jest zneuctíváním ho.“ '
„Paničko, byla jste na omylul“
„Nyní to vím. Pocházím z rodiny protestanské, avšak pobožné. Má dobrá

matka mne vedla k pobožnosti a naplňovala srdce mé úctou a láskou ku kříži, an
na něm nás Vykupitel náš svou smrtí vykoupill“

„Najala jsem si byt v přízemí na předměstí „Freiheit.“ Ob čas mne na
vštěvoval onen protestantský theolog. Jednou v neděli před polednem byl u mne.
Byla jsem s ním v okně, co zatím můj synáček něco si psal. Tu se ubíral lid ze
služeb Božích. Najednou jsem uslyšela zvonek. Kněz kráčel k nemocnému. Lid padal
na kolena a bil se v prsa. Vidouc to, rozesmála jsem se na hlas, a abych nedala lidu
pohoršení, uskočila jsem od okna a sedla jsem si na pohovku a smála jsem se dále.“

„C0 pak Vás, paničko, pohnulo k takovému smíchu ?“
„Bylo mi to směšným, že lid kleká před člověkem; bylo po dešti - lid

padal na kolena do bláta !“
„Lid nekleká před člověkem, nýbrž před Pánem Bohem, ve Svátosti skrytým !“
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„Nyní to vím — ale tehdáž jsem to nevěděla — dívala jsem se na to
protestanskýma očima! — Najednou smích můj umlknul. Theolog se obrátil a. viděl,
že jsem na smrt hleda, ba že jsem ve mdlobách. Křísil mne studenou vodou. Když
jsem se probrala, ptal se mne, co že se mi stalo? Pravila jsem mu:

Jak jsem se tak nehorázně smála, bodlo mne tak v srdci, že se mi
zatajil dech a že mi zašel smíchl“

„Vidíte,“ pravil mi theolog, „Bůh Vás potrestal za to,že jste se smála víře
jiných, nerozumíc jí !“

„Od té chvíle jsem neměla pokoje. Svědomí vyčítalo mě, že jsem zhřešila,
že jsem Pana Boha urazila! — Můj nepokoj byl tak velikým, že jsem zašla k panu
arciknězi. Prosila jsem ho, aby mi ráčil zapůjčiti nějaké knihy o katolické víře.
Půjčil mi takové. Četla jsem pilně. Mně počaly padati s očí šupiny; avšak nepokoj
můj rostl tak, že jsem i arcikněze prosila, aby mne možno-li více o katolické víře
poučovati ráčil. Pán arcikněz mne zavedl ku jednomu ze_zdejších panův kaplanů. Byl
to tentýž, který šel s Pánem Bohem, když jsem se tak smála, že lidé před ním, před
člověkem, klekají, neberouce ani ohled — na blato na náměstí. _

Vyučil mne ve víře katolické dokonale. Pak jsem rozhodně a radostně složila
ve zdejším chrámu Páně vyznání víry katolické.“

Nevratila se však víc do Frankobrodu. Pan arcikněz s ní zajel do Javorníku
(Jauernig), kdežto má nad městem Vratislavský kníže—biskupzamek. Právě tam meškal
tehdejší kníže-biskup, kardinál Melchior von Diepenbrock. Pan arcikněz ho prosil o
lásku, kdyby mohl konvertitce zaopatřiti nějaké postavení, aby se nemusela vraceti
víc do Frankobrodu. Pan kardinál ji laskavě přijal ai k obědu pozval. Dal jí
krasnou modlitební knihu, velmi skvostně vázanou. Slíbil, že se o ni postará.

„Proč pak nechcete se víc vrátiti do Frankobrodu ?“ tazal se jí biskup.
„Má dobra matka jest již 70letá.; jest pobožná protestautka, a drží svou víru

za pravou. Kdybych se vrátila a jí řekla, že jsem se stala katoličkou, mohla by
z toho míti smrt!“

* * *

Odejela pryč. V srpnu tohotéž roku jsem ve společnosti onoho p. arcikněze
a jednoho pana s jeho paní zajel do Vratislavi. Kdyt jsme jednoho dne šli za Odru
na tak nazvaný „dómní ostrov,“ kde nejvíce katolíků a katolických kostelů jest; na
vštívili jsme dóm a jiné kostely tam. Šli jsme vedle velikého palace; tu pravil mně
arcikněz:

„Zde jest ústav pro mladé katolické šlechtice; paní * * * (jmenoval konver
titku) jest tady klíčnicí. Navštívíme ji!“

Zazvonil. Dvéře se v tom otevřely a koho jsme spatřili? Paní * * * Měla
modlitební knihu, již jí p. kardinal daroval, v rukou. Zkřikla radosti, že nás uviděla..

„Chcete jíti do kostela, jak vidím,“ pravil p. arcikněz.
„Chtěla jsem jíti na mši sv. do kostela sv. kříže — půjdu později, až

o 11. hodinách!“

Vedla nás velkými chodbami do svého bytu. Vykládala, že pan kardinál
dovolil, že její synáček též přijat do ústavu, a že jest — šťastnou a spokojenou.

Viděl jsem ve výklenku velký obraz na stěně; byl však černým závojem zastřen.
„Proč mato, paničko, obraz ten “zaStřený?"
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Přistoupila mlčky a sňala roušku. Byla to podobizna—dra. Martina Luthera,
olejovými barvami vyvedená, v krásném zlatém ramci.

„Vy máte obraz Lutherův?“
„Psala jsem matce drahé, že mám dobré postavení v hodném domě. Myslí,

že jsem protestantkou, proto mi poslala tento obraz —- dra. Martina Luthera. Já.
Luthera nechci viděti, proto'jsem obraz zastřela černým závojem. Chovám jej však
přede v úctě, ač ve výklenku, v mé světnici co dar má dobré matkyl“

P. S. Ptal jsem se jí, mnoho-li jest katolíků ve Frankobrodě?
„Asi 8 chudobných rodin !“

Malé dvě episody z církevních dějin.
Když sv. Basilius, přijmím Veliký (kvetl od r. 329—379), byl biskupem ve

svém rodišti, v Caesarei Kappadocké (v Malé Asii), pozdvihl arianismus mocně hlavy
své, podporovam jsa arianským císařem Valensem a celým dvorem. I vynasnažil se
Valens všemožně, aby Basilia pro blud získal, avšak marně. Právě on a Athanasius,
biskup alexandrinský, byl nejmocnějšími hrázemi proti arianství. Vida tedy císař
Valens, že Basilia nižadnou měrou pro blud získati nemůže, umínil si, ještě s po
hrůžkami naň dorážeti, a rezkázal- prefektu Modestoví, aby se k Basiliovi odebral
a mu hrozil. Modestus tedy pohnav sv. arcibiskupa na soud, nejprv lahodně a licho
tivě s ním jednati počal. Když to neprospělo, začal mu hroziti, řka:

„Odejme se ti všecko jmění.“
Na to biskup docela klidně: „Mimo několik kněh a trošku chatrného oděvu

ničeho nemam.“
— „Půjdeš ze země, budeš vyhnánl“

„„Celá země jest mi vyhnanstvím; jen nebe jest pravou vlastí mojíJ'“
„Ale Skřipecl“
„Mělo se bojím,“ řekl hrdina zmužile; „„mé tělo jest tak vychudlé a slabé,

že prvním rázem bude konec muk i života mého.“
„A co smrt?“
„„Té se ještě méně bojím, ta jest pro mne milostí; nebot mne z plačtivého

tohoto údolí vysvobodí a spojí s Bohem!““
Tu pravil Modest nevrle: „Tak se mnou ještě žádný biskup nemluvil.“
Basil klidně: „„Nepochybně's ještě biskupa před sebou neměl.“
Konečně prefekt, davaje mu den na rozmyšlenou, dostal za odpověd poslední

slovo sv. biskupa: „„Odklad je marný, zítra budu týž, který jsem dnes.“
Arianismus jakkoli mocný, padl, a církev katolická, pravda Boží, zvítězila.

Poláci mají už svého Basilia; kolik pak jich bude u nás, až půjde trochu více
do tuha boj proti církvi?

* * '*

Armenie byla dlouho předmětem rozbrojův mezi Řeky a Peršany; konečně
r. 390 oba mocní sousedé 0 zemí tu se rozdělili, avšak tak, že mnohem větší část
připadla k Persii. Tehdáž požívalo křesťanství v Persii pokoje; proto bylo možné,
aby také v Armenii se uchytilo a hlubších pustilo kořenů. Hlavní toho zásluhu má,

“sv. Isák čili Sahag (patriarcha neb katholikos zvaný), který s přítelem svým, sv.
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Mesrobem, padesátiletým působením svým víru křesťanskou v národě armenském tak
utvrdil, že nižádnou bouří vyhlazena býti nemohla. (Týž Mesrob vynášel armenskou
abecedu a Mojžíš z Chorene, přítel Isákův a Mesrobův, stal se prvním vzácným
dějepiscem svého národa; páté století pak pokládá se za zlatý věk literatury armenské,
též hajkanské zvané, kteráž krásným jest plodem víry křesťanské.)

Skutečně v 5. a 6. století prudká bouře protivenství zavála z Persie na Ar
menii; kruté pronásledování zuřilo; hrozilo z kořene vyvrátiti sotva štípený strom
víry Kristovy; však nadarmo! Když pak r. 450 ohlášen v Armenii rozkaz krále
perského, aby každý křestan, odřekna se víry své, přijal náboženství královo a víru
a obřady Peršanův: odpovědělo 17 armenských biskupů s patriarchou Josefem v čele
s mnohými kněžími, velmoži a mnohým lidem: „Tvá jest moc, naše jest trpělivost;
ty máš meč, my hrdlo; nejsmet lepší nežli otcové naši, kteří též pro víru svou
statky a život obětovali“ — Mnozí zámožní Armenové, neustálými nátisky rozmrzelí,
vystěhovali se do sousední říše řecké, jmenovitě do Cařihradu. Avšak konečně byli

Peršané přece nuceni Armenům volné vyznávání víry křesťanské povoliti. A (po my ?„ ech.“

Z Filipsdorfu, 6. února 1874.
Konečně předce jednou píšu z Filipsdorfu. Jsemt zde již od 19. června 1873.

Vedlo se mně dosti dobře“u toho milostného místa až dosavad. Musímt arcit brzy
vstávat, bych zpověd slyšel. Na večer každého'dne jsem zpovídal, jen v neděli 0de
ledne toho jsem prost. Mělt jsem toho dost v sobotu na večer a v neděli a v svátek
ráno. Odpoledne se žádným poutníkům nechce, svou kající pobožnost vykonat, vždyt
si chtějí trochu promluvit na noclehu, zvláště ženské. Za to byly potrestány ráno,
že musely dlouho čekat. O mše sv. nebylo zle. Bylyt někdy 3—4 až šest denně.
Jedenkráte 7, a osmá u milosrdných sester. Minulý rok mimo domácích bylo zde
103 cizích kněží, z kterých mnohý několik dní zde pobyl, nebo 9. denní pobožnost
konal. I z Moravy několik zde pobylo. Mimo neděl a svátků, byly vždy mše sv.
V pondělí a v sobotu jsem skoro vždy sám byl. Všech mší sv. bylo 423, což za
znamenáno, mnohé nejsou napsány. Tak řka všechny stavy lidu byly zastoupeny.
Putovali sem nejvíce ti, kteří hledali pomoc u Panny Marie, co uzdravení nemocných,
útočiště hříšníků a potěšení zarmoucených. Mnohá matka přišla se svými dítkami
a vykonaly svou pobožnost. Mnohý pruský úředník a učitel byl zde. I z Vídně a
z Berlína se lidé zde sešli. O poutníka z Břetislavy nouze zde není. Je Vám ale
tu zapotřeby trpělivosti při mnohém. Zvlášť se chce zpovídat, zvlášt chce jít k sv.
přijímání. Není připraven náležitě, musí se tedy na něho čekat. I také mnozí z kněží
dělají obtíže, jeden chce v tu, druhý v jinou hodinu. Každý má na spěch, a'potom
se dlouho ještě zde zdrží. Poutníků bylo vždy dost. I nyní. V Litoměřicích mysleli.
že v zimě žádný nechodí. Chyba lávky! Co jsou železnice, nehledí se tak na čas.
A ted se v Georgswalde železnice křižují. Rumburk, Lebau, Baucen, jsou si nyní
blízko. Nežli jsem na ten život zde zvykl, chvilku to trvalo. Nebylo dne bez návštěvy.
Čech se každý přihlásil. Darů se letos dosti sešlo, úhrnem 12.630 zl. 16 kr. a pro
stavělo se již od r. 1867 víc než 80.000 zl. U stavby kostela začaté jsou již vyšší
okna, a na chory jsou schody již hotové. Presbyterium skoro hotové. Myslí se, že
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letos, jistě ale na přes rok pod střechu příjde. Každý s radostí, bez nucení přinášel
dárky, mímo to, že i světlo obětoval. Přichází mnoho peněz z Pruska a Saska, ale
opět tam zachází, any se stavební věci nazvíce tam objednávají & to u protestantů.

A co z toho má Magdalena Káde, že první milosti uzdravení dosáhla? To
lze poznati z výroku oné osoby, která čas její nemoci při ní bděla, „že Pánu Bohu
děkuje, že se jí Rodička Boží nezjevila.“ Tim snad se drží v pokoře Majdalena. Je
potřeba, by se i za ni modlilo. Často mě prosí, nebo opakuje, abych na ní při mši
sv. nezapoměl. Já bydlím nyní v domě milosrdných sester. Chtějíť též nečím posloužit
Panně Marii Filipsdorfské. Jedna každého dne drží hodinku na milostném místě za
nemocné Se do Filipsdorfu utíkající.

Každý se těší na ten velkolepý kostel. V kaple to je nyní., co jsou stolice,
jako v kostele. Dříve to bylo roztržité, an si mnohý s sebou přinášel stolice. Na
zimu je dána prkená podlaha. Od té chvíle z domova větší návštěva. Krásný kříž je
na chodbě do kaple z Brna darovaný. Práce mistrovská z Mnichova.

Oktáv zjevení Panny Marie se jako vždy slavil. Každého dne ráno a večer
kaple plná. Výroční slavnost nebyla sice tak, jak jsme si přáli nebo si mysleli.
ačkoliv jsme to mohli vědět. Lidu bylo dost. Večer před 13. lednem uspořádalo se
krásně osvětlení, kaple byla nepočetnými věnci, svícemi a lampami ozdobena. Již
v neděli bylo dosti cizích. Kapla byla plna. Sotva jsem se mohl prodrat k oltáří.
Osvětlení kaple a domu ve Filipsdorfě bylo na večer, v kaple až do rána. Vždyť celou
noc tam bylo lidu k umačkání; dílem zpívali, dílem se modlili. Mnozí, aby měli na
druhý den místo jisté, ani ze stolic nevyšli, a hezky se vyspali, jak to již šlo a
možná-li bylo. První mše sv. byla v 5 hodin. Se sv; přijímáním to šlo špatně. Ne
mohli se dostat a jestli, nemohli ustoupit jiným. V 6, 7, 8, potom 10 a 11 hodin
byly mše sv. Slavnou měl pan kanovník, zdejší pan vikář a farář s assistencí. Všech
7. Průvod nebyl velký. Mělo se vyjít okolo 9 hod. z Georgsvalde, a z Filipsdorfu
z kaple. Kapla byla arcit' přeplněna a venku ještě moc lidstva, ale jen něco svo
bodných holek se mnou šlo naproti Georgvaldským a 2 cizí kněží. Nebylo divu.
Jaždý již napřed věděl, že se potom tam nedostane. Zůstal v kapli. A kdo z
Georgsvalde chtěl jíti, již _tam byl dříve. Proto ale předce byl dost velký zástup.
Zbor hasický se nabídl, že udrží pořádek. Poznalo se ale, že spíše nepořádek dělá,
t. j. taková chasa se nehodí k zbožným průvodům. Neznají toho ducha. Vyhánělit'
z hurta lid zbožný z kaple, kterému se nechtělo ven; vždyt přišel zdaleka a chtěl
svoji pobožnost vykonat a nyní měl jít ven, by tam kněžstvo a hudebníci mohli.
Úmysl jejich byl ovšem chvalitebný, ale nepraktický.

Světlem se zde až plýtvá. Nesmírně mnoho světla se zpálí, ačkoliv se velmi
draze platí. Byloby lépe, kdyby ty peníze ráději na kostel dali. Mnozí též přinášejí
dary, které se sem ani nehodí. Mohli by se spíše zeptat, zdali je to zde zapotřeby.
Tak Vám od Soběslavy dvě Češky přinesly 2 velké žbány másla přeškvařeného do
lamp, a zde je jen věčné světlo, a žádných jiných lamp. I mnozí přinášejí obrazy,
a kam s nimi? Co tu máme dělaných kytek! Domácí se v tom dobře znají. Obdivoval
jsem tu lásku k Rodiěce Boží mnohých zdejších panen. Každého dne až do zimy
vždy na oltáři u 4 svícnů vždy čerstvé věnečky okolo svíček. Taktéž i v domečku.
Marianské hodinky zpívají zde ve středu„ v sobotu, a u jeptišek v neděli svobodné
panny. ..Posloucbá-li cizí, musí říci, že dobývají násilím nebe. Uzdravení v městě
bydo dvoje. Od jinud více. Přicházejí děkovat. Že se často stává, nedělá na tak mnoho
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hluku. Nemocných sem přichází mnoho. Některý ale jen se okáže,a již jde pryč. Tu
marně očekává uzdravení. Za to ale mnozí, bohatí, vydrželi celých 9 dní a byt i
nebyli uzdravení, naději nepozbývají a těší se, že na přes 10k opět přijdou. Jeden
pán z Vídně, úředník (Oberpost—Controller), Moravan, tent byl velmi zbožný, bylt
mnohým za vzor. Žádnému, kdo jen trochu se zbožnou myslí sem přichází, nechce
se odtud. Práce zde mám dost, ačkoliv jsem v pensi. Divil jsem se O—ckému panu
faráři, kamž jsem musel jíti vypomoci na advent a svátky, že si neříkal, co tu
zpovědi. Kamaráde — psal sem -— to je ve Filipsdorfě po celý čas ráno. Na večer
je přídavek. Také mě mnohý rozlobil, když mi řekl, že má z domu dovolení, neli
každý aspoň několik v 9 dnech ke sv. přijímaní přistoupiti, kdežto doma v skutku
málo kdy šel. Doma se arcit mnozí zpovídali ale jakmile sem přišli, žádali opět, a
na rozloučenou zase. Od Staré Bele na Moravě P. K. asi 4 tucty sošek Mariánských
skrze mne objednal, a P. B—k, hanák, tež za 28 zl. Hanáci jsou vděčni, ze Smržíc
dostavám koláče a buchtičky. A. D.

Všemohoucnost Boži.
I.

U večer, když“ chystá k spánku
K sladkému se hlučný den,
K nebeskémn temto stánku

Popatř milý synu jen!

Ptej se, kde ty jasné hvězdy
Stříbrem povždy odívá;
Ptej se, kdo jich řídí jezdy,
Ze sna kdo je budívá? “

Tu ti s nebes vysokosti
Odvětí kvězd zlatý kruh:
„Onen, jenž byl od věčnosti,
Jest a bude, věčný Bůh !“

II.

Na vlny patř na šplounavé
Modrého tam jezera,
Paprsky když slunce hravé
Líbají je z večera.

Ptej se, kdo to zlato seje
Po modré vln hlubině;
K západu když slunko spěje
Po nadhvězdné rovině?

Slastnou zvěstí vln těch sbory
Oblaží tvůj synu sluch:
„Ten, jenž stvořil nebes dvory,
Milosrdný, dobrý Bůhí“

III.

Na luh pohled synu milý,
Když již ustal zimy chlad;
A když vánek jarý čilý
Obléká jej v nový šat.

Když luh počne rozkvétati
Ptej se jeho kvítků všech:
„Kdo je as tak sličné šatí
Kdo v ně vlévá vonný dech?“

A tu za květ, za svůj rdělý
Odpoví Ti vonný luh:
„Ten, jenž hvězdám svítit velí,
Všemohoucí, svatý Bůhl“

IV.

Na nebi když jasná zoře
Rozsívá své bleskoty,
K vonné tamto zajeti hoře
Slavíčka slyš klokoty.

Ptej se pěvce toho synu,
Kdo jej učil zpívati;
Kdo mu nebes ve hlubinu

Káže písně sýlati? —

A on tobě sladce jemně
Zahudá svou odpověd: _
„Ten, jenž stvořil nebe, země
Učil mě tak sladce pět !“ Is. S.
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Hlasatel odpustků plnomocnýoh
v měsíci březnu.

Obyčejné podmínky k získání pln. odpustků jsou: sv. zpověďa sv. přijímáni, pak návštěva
kostela nob' kaple veřejné, a. tam modlitba konaná na úmysl sv. Otce v Římě za potřeby

Dne

1

o!

co

10
11

sv. církve n. p. 5 Otčenášů n Zdrávasů, 1 Věřím v Boha.

2 ned. postní. Sv. Albina b. Členové: 1) brat. nejsv. Srdce Jež. (neb
bud. pátek obyč. podm. bez zvláštní návštěvyr kost.) Z;
2) brat. modrého škapulíře (obyč. podm.) Z; 3) brat. sv.

(1. ned. měs.) růžence (obyč. podm. a návšt. kaple či kostela bratrstva) Z.
sv. Simplicia p. Vůbec: ti, jenž hrd. skutek lásky k duš. vykonali (každý

pondělí. pond. návštěva kost. stačí mše sv. bez přijímání); Z.
sv. Bedřicha op. Vůbec: v kostelích řádu praemonstratského (v Praze

úterý. na Strahově obyč. podm.)
Přenešení ostatků sv. Václava. a) V ůbec: u karmelitek na Hradě. v Praze

(každou z 9 střed před sv. Josefem (obyč. podm.);
b) Členové: brat. škap. P. M. Karmel. (z téže příčiny,

středa. k tomu 2 odp. jako každou středu návšt. farn. kost.)
sv. Jana z Kříže. a) Vůbec: v kostelích PP. kapucínů a minoritů

(v Praze u sv. Jakuba obyč. podm.); b) Členové:
1) jednoty klan. se vel. Svát. a podp. chud. kost. (mimo
obyč. podm.i návšt. nejsv. Svát.); 2) spolku modlit. Marie.

(1. čtvrtek měs.) P. nejsv. Srdce (kaž. čtvrt. neb neděli obyč. podm.); Z.
sv. Kolety p. a) Vůbec: v kostelích PP. františkánů (obyč. podm.);

b) Členové: 1) brat. n. Srdce Jež. (neb již min. ned.
viz podm. tamže) Z; 2) apoštolátu modlitby (obyč. podm.) ; Z.
3) arcibr. drahé krvi J. Kr. (kaž. pátek v březnu obyč.
podm.); 4) brat. červeného škap. (kaž. pátek rozjímání

(1. pátek měs.) a obyč. podm.)
Slavnost úmrtního prostěradla P. J. Členové: spolku sv. Josefa

' z Arimathie (v Praze na Skalce obyě. podm.) Z.
sv. Tomáše Aq. uč. Členové:_ brat. modrého škap. (kaž. postní sobotu

sobota. obyč. podm.); Z.
3 ned. postní. Sv. Veremunda op.
sv. Kateřiny Bol. p. Vůbec: 1) v kost. PP. františkánů (obyč.podm.);

2) ti, jenž hrd. skut. atd. (kaž. pond. stačí mše sv.
pondělí. bez přij.); Z.

sv. 40 muěoníků. (úterý)
sv. Vincence op. a) Vůbec: u karmelitek na Hradčanech (kaž. z 9 střed

před sv. Jos. obyč. podm.); b) Členové: brat. škapul.
P. Marie Karmel. (z téže příčiny, k tomu 2 odp. jako

stržeda. každ. středu návštěva farního kost.)
sv. Rehoře Vel. pap. Členové: 1) brat. nejsv. Srdce Jež. (obyč. podm.

a návšt. kost. brat.); 2) modlit. spolku: „Maria, P. nejs.
ctvrtek. Srdce“ (kaž. čtvrtek neb neděli obyč. podm.) Z.
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sv. Roziny p. Členové: brat. červeného škap. (k pát. rozjím.); 2) arcibr.
pátek. drahé krvi J. Kr. (kaž. pát. v březnu obyč. podm.)

sv. Mathildy cís. Členové: brat. modrého škapulíře (kaž. postní sob.
sobota. obyč. podm.); Z.

4 ned. postní. Sv. Longina m. Členové: 1) brat. nejsv. Svátosti olt.
(obyč. podm.); Z. 2) spolku: „živého růžence,“ (obyč.
podm.); Z. 3) brat. černého škap. (súčastní—li se průvodu)

(3. ned. měs.) Z; 4) brat. andělského škap. (táž podm.)
sv. Juliana m. Vůbec: ti, jenž hrd. skutek lásky !: duš. vykonali

pondělí. (kaž. pond. stačí přítomnost mše sv. bez přijímání); Z.
sv. Patricia b. Vůbec: v kostelích PP. augustianů (v Praze u sv.

úterý. Tomáše obyč. podm.)
sv. Eduarda kr. a) Vůbec: u karmel. na Hradě. (každou z 9 střed

před sv. Josefem obyč.podm.); b) Členové: brat. škap.
P. M. Karmel. kaž. střed., k tomu ještě 2 odp. z téže

středa. příčiny (k ob. podm. návšt. farn. kost.)
sv. Josefa pěst. Vůbec: 1) u kapuc. na Novém městě (ob. podm.);

2) u karm. na Hradě. (obyč. podm.); 3) u PP. redem
toritů (u sv. Kajetana obyč. podm.); si) v kostelích PP.
augustianů (v Praze u sv. Tomáše obyč. podm.); v ko—
stelích mil. sester sv. Karla Bor. (obyč..podm.); 6) u sv.
Jana N. na Skalce (obyč. podm.); 7) ti, jenž nepřetržitě
konají 7 nedělní pobožnost ke cti 7 rad. a bol. sv. Josefa
(obyč. podm. bez zvláštní návštěvy kost); 8) ti. jenž mo
dlíce se 3 „Zdrávas“ podporují kat. misie (táž podm.);
9) ti, jenž nosíce při sobě křížky, penízky, růžence atd.
papež. odp. obdařené konají jisté modlitby a dobré skutky
(obyč. podm.) Z. b) Členové: 1) jednoty „sv. dětství“
(obyč. podm.) Z; 2) brat. n. Srdce Jež. (obyč. podm. a
návšt. brat. kost.) Z; 3) brat. „dobré smrti“ (táž pod.) Z;
4) brat. „křest. matek“ (táž podm.); 5) brat. škap. P.
M. Karm. (návšt. farn. kost. a ob. pod.): 6) brat. k uctění
vel. Svát. pod ochranou sv. Benedikta (táž pod.); 7) arcibr.
Srdce P. Marie (bez zvláštní návšt. kost. ob. podm.);
8) brat. modrého škap. (ob. pod.) Z; 9) spolku ustavič.
ctění sv. Josefa (ob. pod.) Z; 10) arcibr. k potěše ubohých
duší v očistci (ob. pod.) Z; 11) arcibr. drahé krvi J. Kr.
(ob. pod.); 12) jednoty ustav. klan. se vel. Svát. a podp.
chud. kost. (ob. pod.); 13) spolku modl.: „M. Paní n.

čtvrtek. Srdce“ (kaž. čtvrt. neb ned. ob. podm.) Z.
sv. Eugena m. Členové: 1) brat. červeného škap. (kaž. pát. rozjímání) ;

pátek. 2) arcikr. drahé krvi J. Kr. (kaž. pát. v březnu ob. pod.)
sv. Benedikta z. r. a) Vůbec: 1) v. kost. řádu sv. Benedikta (v Praze

v Emausích ob. pod.); 2) u Karmelitek na Hradě. (ob.
podm.); 3) ti. jenž nosíce při sobě křížek neb peníz sv.

Benedikta konají jisté modlitby _a skutky dobré (ob. pod.)
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Z. b) Členové: 1) brat. k uctění vel. Svát. pod ochr.
sv. Benedikta (farní kostel); 2) brat. škap. P. M. Karm.
(táž pod.); 3) brat. modrého škap. (kaž. postní sobotu

sobota. obyč. podm.); Z.
neděle smrtna. Členové: brat. modrého škap. (ob. podm.) Z.
sv. Viktoria a sp. Vůbec: ti, jenž brd. skutek lásky k duš. vykonali

pondělí. (kaž. pond. stačí přítomnost mše sv. bez přijímání); Z.
sv. Gabriela arch. (úterý.)
Zvěstování P. Marie. 1) v metr. kost. sv. Víta v Praze (obyč. podm.);

2) u karmelit. na Hradě. (obyč. podm.); 3) u PP. Redem
toritů (sv. Kajetana obyč. podm.); 4) ti, jenž se denně
modlí litanie loret. (ob. podm.) Z; 5) ti, jenž nosíce při sobě
křížky, růžence, penízky atd. papež. odpustky obdařené
konají jisté modlitby a skutky dobré (ob. pod.) Z; 6) ti,
jenž činí totéž nosíce při sobě svěcený peníz sv. Benedikta
ob. pod.) Z; 7) ti, jenž se modlí denně ráno: „Zdrávas
Královno“ a večer: „Pod ochranu Tvou“ (bez zvláštní
návštěvy kost.) Z. b) Členové: 1) brat. modrého škap.
(oh. pod.) Z; 2) spolku: „živého růžence“, (ob. pod.) Z;
3) arcibr. k potěše duší v očistci (ob. pod.) Z; 4) areibr.
drahé krvi J. Kr. (ob. pod.); 5) spolku: „dílo k rozší
řování víry sv. (ob. pod.); 6) jednoty mision. sv. Ludvíka.
(ob. pod.); 7) spolku ustav. etění sv. Josefa (ob. pod.) Z;
8) brat. škap. P. M. Karm. (letos Z je, protože spolu
středa, navšt. fzu'níhO'kost.); 9) brat. sv. Benedikta k uctění
vel. Svát. (táž podm.); 10) arcibr. Srdce P. Marie (bez
zvláštní návšt. kost); 11) brat. n. Srdce Jež. (návštěva
brat. kostela neb kaple) Z; 12) brat. sv. růžence (táž
podm.) Z; 13) kongregace marianské (táž pod.); 14) brat.
„dobré smrti“ (táž pod.) Z; 15) jedn. ustav. klanění se
vel. Svát. & podp. chud. kost. (návštěva vel. Svát.);

středa. 16) modlit. spolku : „Maria, Paní nejsv. Srdce" (ob. pod.) Z.
sv. Hastala m. Členové: modlit. spolku: „M. Paní n. Srdce“ (kaž.

čtvrtek. čtvrtek neb bud. ned., obyč. podm); Z.
7. bolesti P. Marie. Členové: 1) arcibrat. Srdce P. Marie (bez zvláštní

návšt. kost); 2) brat. modrého škap. (ob. pod.) Z: 3) brat.
„křest. matek“ (návšt. brat. kod-ala neb kaple); 4) arcibr.
drahé krvi J. Kr. a. 2 odp., protože spolu pátek v březnu

pátek. (ob. pod.); 5) brat. červeného škap. (kaž. pát. rozjímání)
sv. Ludolfa b. a m. a) Vůbec: v kost. řádu prem. (v Praze na Stra

hově ob. pod.); Členové: modrého škap. (každou postní
sobota. sobotu, obyč. podm.) Z.

neděle květná. Vůbec: ti, jenž se aspoň Bkrát týdně modlívají společně
(posl. ned.) 5 desátků sv. růžence ob. pod.) Z.

sv. Quirina m. Vůbec: ti, jenž hrd. skutek atd. vykonali (kaž. pond. stačí
pondělí. mše sv. bez přijím) Z.
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31 sv. Heřmana b. Vůbec: v kost. řádu prem. (v Praze na Strahově
úterý. ob. pod.)

Mimo to mohou ještě v tomto měsíci dosíci pln. odp. a sice:
1) jednou: ti, jenž po celý březen konali pohožnost k sv. Josefu (bez

zvláštní návšt. kostela ob. pod.) Z; 2) dvakráte (vždy v pátek): ti, jenž jsou
členy brat. sv. růžence (návšt. brat. kost. neb kaple); Z. 3) když tytéž podmínky
plní jako v měsíci lednu, únoru, a sice:

I. Jednou v den dobrovolně sobě zvolený:
a) vůbec: když po celý měsíc konali denně některou na str. 20 uvedených

modliteb a rozjímání, neb jsou-li:
b) členové některých tam uvedených bratrstev a spolků.

II. Dvakráte ve 2 sobě dobrovolně zvolených dnech, konají-li denně modlitby a
patří-li mezi členy na str. 47 uvedené.

III. Jednou lze též v tomto měsíci získati pln. odp., jež jen jednou v roce se
uděluji, pak-li jižv lednu neb únoru na to pomýšleno nebylo, a sice když konají
modlitby a patří mezi členy na str. 47'uvedené.

IV. každou neděli a V. na závěrku noveny konají-li pobožnosti na str. 48
uvedené.

VI. po každém sv. přijímání: a) vůbec: ti, jenž hrd. skutek k duš. vykonali
(ob. pod.) Z; 2) ti, jenž po zkoněené zpov. a sv. přijím. modlí se před obrazem
ukřižovaného Sp.: „Ejhle, ó dobrý a nejsladší Ježíši! před tváří Tvou padám
na kolena“ atd. (ob. pod. bez zvláštní návšt. kost.) Z; 3) ti, jenž vystrojili hody
sv. lásky t. j. nasytili 3 chudé ke cti sv. rodiny (táž podm.) Z; 4) v čase vý
stavu vel. Svát. ke 40 hod. pobožnosti (ob. pod. a návšt. vel. Svát.); b) Čle
nové: 1) spolku: smířlívého sv. přijímání v den připadající (ob. pod.) Z;
2) marianské kongregace v čas těžké nemoce (bez zvláštní návšt. kost);
3) arcibr. drahé krvi J. Kr. (rozjímání o umuč. P.); 4) brat. „kajícího pásku“
(růženec, Otče n. a Zdr. M.); 5) jednoty klan. se vel. Svát. a podp. chud. kost.

(návšt. vel. Sváti (Pokračováníbudoucně)

Zprávy a drobnosti.
Kazatel odsouzen. Z Německa přicházínásledující zpráva:
Před švábským soudem stál kaplan Lecheumeier z horního Riedu (Ober

Rieden) co obžalovanec pro nešetření Lutzova kazatelského 5- On totiž v loni, ve
své otěině na pozvání kázal o slavnosti vysloužilců. V kázání vybízel vysloužilce, aby
v nynějším boji, který se vede proti cirkvi, tak věrně a udatně stáli při církvi, jako
dříve proti zevnímu nepříteli. Mimo to řekl, že Němci v poslední bitvě na zkažených
Francouzích trest soudu Božího vykonali. Vzhledem na poslední slova. uvedl státní
návladní: „Anot se vojska co vykonavatelé trestního soudu Božího představují a tím
nejhlavnější podíl na vítězství prozřetelnosti připisuje, oslabilo se tím národní vědomí,
a zásluha německých vojsk utrpěla zkrácení“ Kazatel odsouzen na 8 dní do žaláře.
Tož v Prusku, v té říši „bázně Boží a mravů,“ vypověděli í prozřetelnosti Boží,
sesadili Boha s jeho nadvlády nade světem! — ovšem netroufají, že by jeho úmysly
se shodovaly s jejich záměry. Víte tu bájku o žábě?
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Náhoda? Jistý kněz v Mexiku, jenž před nedávnem zpronevěřil se svému povolání,
nabídl se protestantskému lidu za kazatele a byl přijat. Za nedlouho byl od těchto
odštěpenců k nejvyšší cti povýšen, ano tak řka jejich biskupem. Jeho kazatelské řeči
byly pokaždé ty nejhrubší nájezdy na katolickou církev a její učení. Jednoho dne
kázal proti sv. čistotě Panny Marie, a ještě byl ani nesestoupil s kazatelny, když
o tom mluviti přestal a dále nemohl: příčina se shledala v tom, že mu najednou na
jazyku naskočil vřed na způsob raka. Ten se horšil den ode dne a velké bolesti
působil. Neštastník, aniž by byl mohl jediného slova víc promluviti, trápil se až do
třetí neděle v říjnu, právě do toho dne, na který sv. církev památku sv. čistoty Panny
Marie ustanovila. Téhož dne umřel v nevýslovných bolestech a byly to právě 3 mě
síce do toho dne a do té hodiny. kdy kázaní držel. Nedát tupiti Otec nebeský svou
dceru, Syn Boží svou matku a Duch sv. svou nevěstu. Pilger.

Turinský časopis „Unita Cattolica“ poslal
ku dni 8. prosince m. r. zvláštního zástupce
do Říma, který k nohonm sv. Otce dvacet tisíc
lir na Petrův halíř, pokorně složil. Jediné
tento časopis katolický obdržel během minu
lého roku od vlaských katolíků, třikrát sto
tisíc lir k dotěémn účelu. Ku z rávě této do
dava jiný katolický list vlaský) následující

poznamenání: Rádi bychom věděli, mnoho-liir by asi finanční ministr vlaský nasbíral,
kd by mezi liberaly, demokraty a svobodnými
ze niky dobrovolnou sbírku zařídil k vydržo
vání vlaských poslanců při dvorech cizo
zemských a vůbec ku prospěchu vlády, která,
se před 3 lety v Římě uhostila.

Doslýcháme s radostí, že i v Praze 'edno
tlivé osoby měsíčně po krejcaru na etrův
halíř přispívají, a že se tak každého měsíce
aspoň několik zlatích nashromáždí. Zaplat'

an Bůh i za to! án Ježiš nezůstane věru
nikomu dlužníkem! Avšak nemohlo by se u
mís v echách a na Moravě poněkud pilněji
k tomu přihlížeti, abychom za věrnými kato—
líky jiných zemí, na příklad za Belgičany tak
daleko pozadu nebyli, jakož až posud po hříchu
v skutku jsme? Dejte a bude vám dáno!

l'oznůvnjí nutnost víry v Bohu. Ve
Francouzsku učinil jistý katol. poslanec v ná
rodním shromážděni zákonu o jmenování
měšťanostů a starostů (maire) následující
návrh: „Nikdo nebud za méra (měšťa—
nostu neb starostu) jmenován, kdo i
scmně nedá. osvědčení, že věří vBoEa
a že se zavazuje v obci své ochraňo
vati náboženství a jeho slabý." Ve
Francii, kde zásady neznabcžské, kterými i
naši nedoukové — velcí, mali — rádi se oza
řují, rychleji než kde jinde v životě veřejném
se prováděly, tělem se staly, nastupuje taktéž
rychle vystřízuění a návrat ku staré a přece
nestárnoucí, vždy nové pravdě — křesťanské.
Bylo \) zajisté žádoucno, jak to 'íž také ně
kteří ršzní velitelé do sněmů na oravě vyslo
vili, aby jen toho křesťané za vyslance do
sněmu, za představeného obce a města volili,
o kterým se dá očekávat, že bude hájit svaté
zájmy křesťanů. Tent zajisté bude vždy věr
ným synem vlasti své a neza roda jí jejím
nepřátelům za peníz jidášský, jak z toho již
zkušenost máme.

Navrátil se do církve sv. Jan Vikuě,
augsb. vyzn. nar. 1833 v Ivanové u Vsetína.
Vyznání vír katol. uěinil na slavnost zjevení
P. v Holiěs ém chrámu P. za velkého úča
stenství lidu. Vhodně řadil se řídký úkon ten
ku slavnosti dne a v srdci mnohých vzbudil
touhu, aby ta Betlemská hvězda přivedla do
ovčince Kristova brzo všechny naše odtržené
bratry. pohany a nevěřící.

A oštolútu modl. přiv-tčlenafarnost Těše
ticke'. (arcid. Olomoucká), kde se zařizuje íbra
trstvo nejč. Srdce P. Marie.

Církev katol. v Německu stále se uti
skuje a kněží z příčin mnohdy podivných sti
háni. Tak visel také nad jistým knězem
(nesmím ho jmenovat) Damoklův meč pokuto
vání pruského pro to, že pr pro své farníky
objednal od administrace „Š oly“ české mo
dlitební knihy „ estmi stráž.“ Tenkrat
ještě šťastně vyvázl, štastněj než oni kat. kněží,
kteří spisy Bolandenovy šířili a do polštiny
dali přeložit. Ti byli odsouzeni k velké po
kutě peněžité i spolu ku vězení. Ma tedy
Bismark tuze naspěch s vyhlazením kat. c_írkve
z Pruska, uvidíme ale, kdo koho přežije., I
protestanté vzpírají se proti vševladě
státu i ve věcích naboženských; ti ale chudací
marně se namáhají, ježto opustivše matku
církev svévolně se vrhli do náručí státu, ba
za jeho neobmezenou nadvládu svým časem
žebronili.

V bratrstva nejsv. Svátosti pod och.
sv. Bened. zemřeli a modlitbám se odporu
ěují: Jan Hofman z Netřeby, Matěj Adamec
z Prahy, Anna Hlaváčova z Brus, Johanna Be
ránkova z Prahy, Františka Fridrichova z Pří
brami, Marie H rova a Terezie Knoblochovaí
z Písku, Marie indelářova z Jekovic. Odpo
ěinutí lehké dejž jim Pane, a světlo věčné at'
jim svít'í!

_Misie budou se konat od 18. března vKlín
kovicichv Slezsku. Potěšno jest to,že právě v této
době, kdy duch světa všechnu víru v Boha a
J_ežiše Krt se snaží vyhladiti ze srdcí lidu, že
lid sem si přeje, mimořádným z ůsobem (mi

sremí) pleněen b ti ve věcech Viry & mravů.Zdař B h to (1 o!
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Církev protikřesťanská.
Jako ve „Škole“ tak i ve francouzském časopisu stejného směru „Le messager

du Coeur de Jesus“ byla častěji, zejmena v minulém měsíci, odporučena modlitba
za pokoření nepřátel sv. církve, a zmíněný časopis vysvětlil tak zřejmě, kdo a co
jsou ti nepřátelé církve sv. a veškerého křestanstva vůbec, že i našim čtenářům
se zavděčíme, sdělíme-li jim to, jak dalece náš zákon tiskový dovoluje. Tutéž modlitbu
odporučil často arcit i sv. Otec a právě v poslední době velmi důrazně:

Vylíěiv pronásledování, které zuří nyní v obou polovicích světa proti církvi
Boží, vyhledává tajný obor, tajné zřídlo, z něhož plynou všecky ty nespravedlivosti
a zloby, jimiž do zbraně proti ní vedou v Americe jižní, v Německu, Švýcarsku, Italii
?. Španělsku národové nejrozdílnější jakož i vlády nejnestejnější.

Tuto příčinu pobrom nynějších & ještě snad těžších budoucích nepotřeboval
dlouho sv. Otec teprv hledati; nebot předchůdcové jeho již dříve ji byli naznačili:
„jest to protikřesťanský duch, toto poslední kacírství, které v sobě obsahuje
všecky dřívější bludy a jí k takové moci přivádí; jest to spolek, jako nová církev,
která otevřeněuž válku Ježíši Kristu opovídá a zničení jeho království sobě za cíl klade;
jest to vojsko satanášovo, jemuž Antikrist bude vůdcem, vojsko, které připravuje
cesty jeho.“

7.
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Činnost této ve tmách působící společnosti byla naznačena slovy náměstka
Kristova následovně:

„Budete se snad tomu diviti, že válka vypovězená v naší době církvi katolické
takých nabyla rozměrů. Avšak uváží-li se povaha, úmysl a cíl těch spolků, které se
zovou společností svobodných zednařů neb jakkoliv jinak, a porovnají-li se povaha,
podstata a rozšířenost jejich mezi sebou, nelze pochybovati o tom, že jen jim přičísti
musíme všecka pronásledování svaté naší církve. Neboť ony jsou to, co tvoří synagogu
satanášovu, co řadí voje svoje proti církvi Ježíše Krista a kráčí k bitvě otevřené proti
ní. Tyto spolky poznamenali již naši předchůdcové, bedliví strážci v Israeli, hned od
prvopočátku králům a národům, oni ohromili je opětovanými ranami své kletby. My
sami nepouštěli jsme se zřetele tuto svou povinnost.

A kýžby byli nejvyšší pastýřové církve sv. slyšáni od těch, na nichž jest,
odvrátiti zavčas tento mor od národů jim svčreřených! Avšak nepřítel tento, plíže se
z počátku po cestách křivých, jsa ustavičně činným v díle svém, mámil člověčenstvo
svou lstí, a opustiv již brlohy své, chvástá se otevřeně svou všemohoucností a svým
panstvím. Velikým množstvím svých přívrženců sesílen, domnívá se již býti blízek
cíle svého. Vida se býti v mnohých krajinách při vesle vládním, čehož sobě tak dlouho
přál, usiluje nyní směle o to. aby uvrhl církev sv. do otroctví nejhnusnějšího, aby
zničil základy, na něž ona jest zbudována a pošpínil lesklou povahu její, slovem, aby
ji zvrátil a vyhladil s povrchu tohoto světa.“

Těmito krátkými slovy dává nám sv. Otec poznávati úplně podstatu spolků
protikřesťanských,jejich cí-l, úspěchy již dosažené,postup a budoucnost jejich
světu křesťanskému přichystanou.

Obratme na několik okamžiků pozornost svou na vytknuté právě kusy, aby
chom pochopili proti nebezpečí tomuto své postavení a svou povinnost.

I. Podstata sekt protikřesťanskýchvelmi jasně naznačena jest od sv. Otce,
Pia IX. jménem: synagoga satanášova, velká protivnice církve Krista Pána.

Jeden z otců církevních nazval satanáše opicí Boha. Nápodobiti Pána Krista
v jeho skutcích, to jest hned od prvopočátku snažení jeho. On má totiž jak Kristus
Pán svá zjevení, zázraky, obřady, učeníky, ba i své mučeníky. Jediné dílo však ná
podobiti nemohl, totiž sv. církev katolickou, jednu a všeobecnou. Satanáš jest duchem
lži a sobectví, jež jsou základem rozbrojů a hádek. tedy zrovna protivy jednoty a
všeobecnosti. Následovně všecky Sekty čili společenstva náboženská, utvořena oním
duchem lži, rozdělují se na tisíce odvětví a postrádají znaku jednoty.

Vizme však, jak starý had z ráje hleděl nápodobiti i toto dílo Boha člověka.
Založil spolek spočívající na lhostejnosti ku poznání vší pravdy a na zneuznávání
veškeré autority; dosáhl tím takto jakési všeobecnosti spolku tohoto, ale převrácené.
Apoštolové tohoto nového náboženství pravili lidem:

„K čemu jest boj pro nadvládu jednoho učení a jedné mocnosti nad všecky
ostatní ? nechtež býti každé učení a každou vůli svobodny, af; každý na světě si zařídí
svou víru a své chování,_ jak chce, a hned pak přestanou všecky hádky o víře a
člověčenstvo přestane býti nesvorným, t. j. jednota bude založena na nesvornosti.

Na místě jednoty u víře a u vzájemné lásce církve katolické staví se tu
jednota těchto spolků protikřesťanských na všeobecné lhostejnosti k víře a na obecné
nevázanosti mravů.

Jest tomu sotva sto let, co sekta tuto satanášova má rozšiřovatele činné a již
se rozplížila téměř po celém světě. Nejen v Evropě a v Americe, ale i v Asii, v Indii,
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v Číně a v Japonsku mát ona své přívržence a apoštoly. A takto nápodobí všeobecnou
církev křesťanskou. Tato jest rozdělena na diecése a provincie, tyto stojí pod zprávou
biskupů, patriarchů a konečně náměstka Kristova; podobně má i svobodné zednarství
své lóže menší a větší dle krajin a zemí, menší a větší, které jedny nad druhe jsou
postaveny. Tak má Anglie 1 velkou lóži, 63 lóží provinciálních (krajinských) & 989 lóží
místních; Skotsko 1 velkou, 38 krajinských a 340 místních; Irsko 1 velkou, 10 kra
jinských, 307 místních; Francie 1 velkou (Grand-Orient), od ní- závislých 318 místních
a. t. d. téměř všecky ostatní království. Spojené státy Severní Ameriky čítají docela
36 velkých lóží a 4895 malých s oněmi spojených.

Dle zpráv uveřejněných před 6 lety v díle „La Franc-Maponerz'c sowm'se au
grand jour de la publicité (%l'az'dc de documents authentžques, par Arma/nd Neut.
2. vyd. — Gand et Bruges a dát 1867. (Svobodné zednárství podrobeno světlu ve
řejnosti na základě listin původních, od Armanda Neuta.) stávalo tehdy asi 9000 lóží
po celém okršlku zemském, čímž se vysvětluje velká moc a vliv spolků těchto tak,
že jest dovoleno viděti v nich ono zvíře, o němž se v Apokalypsi sv. Jana mluví,
že rozpřádá svou vládu nad všecky národy a jazyky, jemuž dáno jest, aby bojovalo
proti Svatým, ba je z dopuštění božího dočasně i přemohlo.

II. A v skutku, mezi synagogou satanášovou a církví Krista Pána nestává
jen odporu v zásadě, nýbrž musí býti mezi nimi nutné nepřátelství; neboť cíl pří
vrženců tmy nemůže býti jiný, než úplné zničení světla nebeského. Toto musí nyní
chápati i takoví křesťané, kteří se k žalosti církve sv. oddávali v ohledu tomto velikým
přeludům. Domnívali se totiž mnozí, že pravda sama sebou zvítězí, bytby se i volný
průchod dal nepravdě, kterážto domněnka právě nejvíce přispěla ku povzbuzení a roz
šíření spolků protikřesťanských. Jest pouze třeba otevříti spisy zednarské a poznati
jejich heslo: „Zniěit zlo pověstnou,“ jak nazývá se u nich církev katolická, zní
ono; a zničení pravdy jest přirozený následek úplné svobody, která se popřáti má
nepravdě a to napsal na prapor svůj novověký liberalismus.

Pravda nemůže se jinak jeviti než popíráním nepravdy a lži, poslání církve
sv., jež obrdržela od svého zakladatele, ukládá jí zároveň povinnost, žádati od svých
přívrženců ve věcech víry poslušenství, tato povinnost nesrovnává se nikterak s onou
nevázaností čili volnosti u víře, kterou sekty protikřesťanské mají za. základ učení
svého. A pročež vyloučeno jest všecko smíření mezi těmito a onou. Církev sv.
katolická může sice dle své materské lásky kuvšem lidem šetřiti jinověřících, ale
ona nikdy se nemůže vzdáti práva, zatracovati nepravdu samu. Na druhé straně nelze
se nadíti nějaké šetrnosti k ní od sekt jmenovaných ani co do jejího učení ani co do
zastávatelů jeho. Přívrženci synagogy satanášovy mohou se sice tvářiti co snášenliví
naproti křesťanství, dokud jsou slabí a nemohou ničeho otevřeným násilím poříditi,
přestane ale ihned jejich snášenlivost, jakmile mají v rukou dost moci, otevřeně
vystoupiti a církev sv. hubiti.

Církev katolická musí tedy býti připravena na válku, na boj všeobecný, ve
všech krajích, kde liberalismus protikřesťanský obdržel moc vládní do rukou svých.
Válka tato stala se nutnou, ona byla předpověděna od hodnostářů církve, jakož i od
vůdců zednarských, ona vypukla toho dne, když se sekty náležitě zorganisovaly. První
revoluce byla jejím krvavým východištěm, a co se nyní v Evropě a v Americe děje,
jest pouhé pokračování.
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III. Úspěch spolku protikřesťanského zdá se býti úplný, všude se provádí
program jeho, všude se kovají pouta pro duchovní vrchnost, jež mluví jménem Boha
a hledí získati duše' pro pravdu a věčnou spravedlnost. Toho, ěeho druhdy národní
sbor (ve Francii) chtěl docíliti guillotinou, snaží se liberalismus dosáhnouti konfis
kacemi a vyhnanstvím.

Sv. Otec nám to vyslovil řka: „Synagoga satanášova řadí své voje proti
církvi Ježíše Krista, postupujíc, aby s ní svedla bitvu rozhodnou, Dlouho se plížila
ve tmách stezkami křivými nyní vystoupila na světlo, jsouc přesvědčena, že vyplněno
bude její poslední přání a že se blíží ku konci snahy své.“

Když před několika lety tajné předpisy a pravidla přednostů sektářských ku
svým přívržencům uveřejněny byly, zdráhali se oni je co pravé uznati. Dnes se jim
nevidí potřeba býti podobného upírání. Přesvědčeni jsouce ze zkušenosti, že nelze
platně zvrátiti společenský pořádek křesťanský, budou-li míti ku své ruce pouhé sprosté
revolucionáře, přemýšleli vůdcové liberalismu získati pro sebe hlavy národů a členy
vysoké šlechty. Ba oni se odvážili na to, aby sváděli kněze křesťanské, členy řádu
jezovitského, biskupy a kardinále. Avšak učinili tu počet bez Toho, jenž slíbil chrániti
církev svou až na konec včkův. Bytby se i někteří z kněží dali svésti, celkem zůstala
hierarchie křesťanská nedotknuta a nepřístupná. Ale bohužel! hodnostáři světští neměli
všichni tu samu moudrost a pevnost. Dodělala-li se armáda protikřesťanská v naší

době nějakých úspěchů, bylo to zajistě přispěním a pomocí těch a takových, kteří
přirozeným spůsobem měli býti největšími jejími odpůrci.

IV. A jakým spůsobem přišly ony sekty k této pomoci? Jakým postupem
dosáhly ony moci takové? Pius IX. nám to opět vyjádřuje; ony užily spůsobu starého
hada v ráji, obelhaly. předně zástupy lidu, namlouvajíce lehkověrným dětem Eviuým,
že rovnati se budou Bohu samému, zprotiví-li se jemu, že budou míti úplnou vědu
dobra i zla, požívajíce ovoce zapovězené, že nabudou úplného štěstí, zlomivše a od
hodivše od sebe všecky závazky zákona.

Stejnou dobou snažily se přemlouvati a sváděti vlády, jakoby církev katol.
byla největší nepřítelkyní světské svrchovanosti mocnářů, jelikož se vydává za tlu
močnici Boha na zemi. Lidu ukazovaly místo nepohodlné vázanosti zákonité bezuzdnost
& volnost, mocnářům ničím neobmezenou vládní moc.

Takto se vysvětluje aliance stran politických, jichžto zájmy jsou třeba zcela
opáčné, které však předce obapolně podnikají boj proti církvi sv. Mocnář despotický,
jenž zneužívá moci vládní, jakož i dcmagog spiklenec, jenž ji zvrátiti zamýšlí, nejsou
sice ohledem na trvání moci této v souhlasu; avšak jeden jako druhý mají stejnou
zásadu, neuznati pravdu a spravedlnost, jejíž zastavatelem má býti hlava církve proti
každému. Bylat jednou země v Evropě, Anglie, která se vychloubala, že chrání vše
stranně svobodu náboženské snášenlivosti, ba dávala přístřešíi politickým vražedníkům;
avšak na té samé půdě vidíme dnes náčelníky zednarské shromáždovati zástupy lidu,
aby vyslovovaly veřejně souhlas a chválořečily utiskovatelům církve katol. v Německu..
Ačkoliv výsledky těchto shromáždění se na mnoze minuly s cílem očekávaným, předce
se sem tam nalezli v této klasické zemi svobody, jak se nazývá, lidé, kteří souhlasili
s pronásledováním katolíků v Německu.

V. A nyní co se má díti v budoucnosti? To ví ovšem jediný Bůh.
který nás sám jen spasiti může. Pravda božská nemá žádné podpory světské více,
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mocnosti ji podporující jsou zvrácený, pozemské její království v zříceninách. Nezůstala
jí leč svoboda slova, a jak tato protivníkům jejím překáží, vidíme z ouzkostlivého
hledání prostředků ji obmeziti. My vidíme již se uskutečňovati, co sv. Jan předpo
věděl, ukázav na vlády pozemské, jak se koří Zvířeti protikřesťanskému, jak se
svádětí dávají od něho.

Avšak v té době, když bude nebezpečenství největší, když celý svět ležeti
bude u nohou onoho Zvířete, příjde Syn boží a svrhne je do moře ohněm a sírou
naplněného zároveň s jeho ctiteli.

Bytby se i proroctví toto nevztahovala doslovně k době naší, můžeme v něm
předce viděti výsledek událostí budoucích. Celé trvání sv. církve pozůstává ze samých
bojů, které předcházejí boji poslednímu, o jehož výsledku jest řeč.

V každém boji takovém zdá se, že armáda protikřesťanská vítězí proti
armádě svatých, ale každé takové vítězství proměnuje se ve vítězoslávu těchto, a to
nadpřirozeným působením neviditelné hlavy církve sv. Jest to zázrak Červeného moře,
opět a opět se obnovující ve světě křesťanském.

Toto sv. Otec na paměť uvedl všem svým bojovníkům v den svých jmenovin
(27. prosince 1873), aby sesílil trpělivost jejich poukázáním na utrpení pokolení
Hebrejského na poušti, přidav k tomu tu naději, že .my nezůstaneme snad 40 let
v takovém stavu bídy a pokoření. „Jak dlouho potrvá,“ zvolal, „naše bída?“ „Bude
to 40 dní neb 40 měsíců?“ Toto jest tajemství Boží! Uvidíte, že brzo se skončí
utrpení naše a brzo se octnete jako lid Hebrejský u břehu moře Červeného, vody se
otevřou pro průchod Váš a budete uchráněni před nepřítelem. A uvidíte armádu svých
pronásledovatelů jako onu Faraonovu potopenou ve vodách, které je pohltí vše: lidí,
koně, zbraně a zavazadla. Pak teprv zanotíte chválozpěv Mojžišův. A bytby nám
nebylo popřáno, zde ohlédati porážku Zvířete protikřesťanského a vítězoslávu cirkve sv.,
proto netřeba nám ztráceti odhodlanost a mysl. To předc jest nepochybno, že na
konci dnů vrženo bude Zvíře v moře síry a ohně se všemi ctiteli svými, zatím co
věrní bojovníci pozváni budou k bodům Beránkovým.“

Protož bojujme bez unavení, a zbaveni veškeré zbraně, chopme se meče
modlitby, který se nám vyrvat nemůže; a s touto zbraní jsme všemohoucími.

Modleme se!

Božské Srdce Ježíše Krista, Tobě obětují pro nepoškvrněné srdce Panny Marie
všecky modlitby, skutky a utrpení tohoto dne se všemi úmysly, s jakými Ty se bez
přestání obětuješ na sv. oltáři. Obětuji Tobě všecko pro sv. církev, den ode dne více
utiskovanou od nepřátel. Ty jedině můžeš ji chrániti o božský Spasiteli, nebot ne
stává téměř jiného, jenž by bojoval za ni. Přijdiž spasit ji. Amen.

Pane Ježíši zastřiž ochranou svého Božského Srdce našeho sv. Otce papeže!
Srdce Ježíše a Marie! zachraňtež církev, říši Rakouskou a vlast naši česko-moravskou!
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„I učiněn jest pot jeho jako krůpčje
krve tekoucí na zem.“ Pašije ve středu
po květné neděli.

Slzící láska. B. Srdce P.

1. Láska B. Srdce P. slzí na hoře Olivetské. — Krvavé slzy pro
lévala zde láska B. Srdce a to nad hříchy světa, jež se tu P. Ježíši představily, jakož
i nad mukami nastávajícími, spolu i nad těmi, kteří vzdor utrpení a smrti Jeho pro
zlou vůli svou budou věčně zavržení. — ó jak splatíme B. Srdci tuto lásku?

Třikráte prolil zde krvavé slzy P. J., proto aspoň dvoje slzy mu věnuj; neb
jsou hlavně 2 druhy skroušenosti: jedna ze strachu před věčnosti, druhá, z lítosti nad

vyloučením neb. království. Duch zajisté, když uvažuje, kdož jsou ti sborové andělští,
jaké. to společnosts těmi duchy blaženými, jaká to velebnost na P. Boha patřiti,
slzí ještě více nad tím, že dalek jest od statků věčných, než—lidříve plakal, když se
věčných trestů strachoval. Tak přivede tě skroušenost z bázně k skroušenosti z lásky.
(Sv. Řehoř pap.) Však bázeň a láska očišťují duši a sjednocují ji s B. Srdcem Ježíše
v'čase i na věčnosti. Tím bude dosažen cíl tvůj, tak bude dosaženo na tobě i ovoce

krvavých slzí této lásky slzící. Proto volá sv. Bernard: „V pravdě, tot musí obměkčiti
mé srdce, že Stvořitel můj pro mne jest krví zalit. Běda srdci, jež nezvlhne takovým
potem skropenél“ — Než krvavé slzy lásky B. Srdce P. nad hříchy světa upomínají
tě, bys také slzel(a) nad hříchy cizými, zvláště tvých podřízených, nebot láska, kteráž
i cizé hříchy oplakává, že Boha urážejí a lidi nešťastné činí, podobá. se právě lásce
B. Srdce P. z téže příčiny na hoře Olivetské slzící, a takovéto slzy lásky jsou B. Srdci
Zajisté tou nejmilejší odplatou.

ó Božské Srdce Ježíše! dej mně slzy, jež se Tobě líbí. vždyt samo jsi
pravilo: „beze mne nemůžete ničeho učiniti,“ ba právě ani slzeti nemohu, jak bych
měl(a), “a proto dej srdci mému lasku, bolest _3 útrpnost, očím pak slzy, abych s Tebou
& jako Ty plaka1(a) nad sebou a spolublížním, by i na mně splnila se slova: „roz
sévají se slzami a splesáním žnouti budou.“
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2. Láska B. Srdce P. slzí na kříži. — Dle výpovědisv. Pavla: „kte
rýžto za dnů těla svého s velikým křikem obětoval modlitby a ponížené prosby tomu,
kterýžby ho mohl vysvoboditi od smrti,“ mají sv. Otcové za to, že P. Ježíš na kříži
před svou smrtí plakal, a že, ješto nevýslovnou opuštěnost trpěl, s krvácejícíma očima
také své poslední slze prolii. — Dále cítil P. Ježíš ve své opuštěnosti spolu i naši
opuštěnost, obzvláště v hodinu smrti, nebot kdož jest tu opnštěnější jako hříšník
ubohý? nad sebou vidí Boha uraženého a nebe ztracené, pod sebou otevřené, zasloužené
peklo, vedle sebe studený, útěchy prázdný svět, za sebou ztracený, poškvrněný život
naň žalující, před sebou spravedlivého soudce a hroznou věčnost, sám v sobě trápeu
jest od hledajícího červa svědomí a od nepřítele člověčenstva poháněn jest k zoufalství. —
Pročež volal za tebe P. Ježíš k Otci a plakal, bys potřebné pomoci milostné dosáhl(a),
pevně vytrval(a), abys ducha svého v ruce Otce neb. poroučel(a) a ho zachránil(a).
„Opuštěn jest Pán, bychom my opuštěni nebyli, opuštěn jest, bychom mi osvobozeni
byli od hříchu a smrti věčné, chtělt nás předejití svým příkladem, aby nás „cesta
neodstrašovala, nýbrž divuhodný příklad trpícího Boha nás povzbuzoval.“ (Sv. Cyprian.)
Konečně, když P. Ježíš sebe samého a vše co měl až do poslední krůpěje za nás
vydal, zajisté že i poslední slze za nás obětoval, a že Božské Jeho oko s poslední
velikou slzou se v smrtí uzavřelo.

() Božské Srdce Ježíše; když již o slzící lásce sv. kajicníce Magdaleny praví
sv. Řehoř papež: „i kdyby měl kdo srdce kamené, slzy této hříšnice musely by ho
obměkčiti,“ —- což teprv říci máme o slzách Tvých? — umlkněte slova, ale srdce
a oči necht mluví a slzí po všechny dny života mého, až přijde den, o němž psáno:
„a setře Bůh všelikou slzu s očí jejich, a smrti více nebude ani kvílení, ani křiku
ani bolesti nebude více, nebo první věci pominuly; aj já všecko činím nové.“ Amen.

Věneček Mariansk ý. l Maria Panna hořce slzela nad hříchy lidskými,
jež Boha tak nevýslovně urážejí, aza něž Synáček Její takovými mukami zadost činiti
musel. I jakž neměla vřelé slzy prolévati, slyšíc o smrtelném Jeho zápasu a potu
krvavém na hoře olivetské, vidouc to sv. tělo Synáčka svého zohavené a zbičované,
tu sv. hlavu Jeho probodanou trním a proraženou, vidouc Jej křížem obtíženého na
Kalvarii se vléci, a tam s rukama i nohama na kříž přibitého umírati. Jak Bohu
milé musely to býti slzy! Ony prorážely nebesa a volaly o milost a spásu nám.
Buďme za to vděčnými a na počest Srdce Jejího po odstranění hříchů roztouženého,
abychom i my na přímluvu Její srdce své od hříchů čisté uchovati mohli, obětujme
B. Srdci Páně 5 desátků bolestného růžence.

Vzorové apoštolátu.
19. Sv. Ludmila, kněžna a dědička země české.

(Pokračování)

Bylat sv. Ludmila zbožnou a věrnou manželkou, byla však také zbožnou a
pravou matkou, a proto neměla pouze o to péči, aby pro zem vychovala schopné a
rázné vladaře, ale spíše k tomu zřetel obracela, aby králi všech králů věrné vazaly,
náboženství svatému nejvřelejší vyznávače svým poučováním, povzbuzováním a pří
kladem od útlého věku jich připravovala. Když tedy Bořivoj, jak zbožná pověst
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vypravuje, při honu v hlubokém lese nalezl zbožného a sv. poustevníka Ivana pod
sráznou skalou, kde ještě posud zbytky bývalého kláštera Benediktinské-ho se nalézají,
když od něho zvěděl, z jak vysokého rodu Ivan sv. pochází, totiž že jest synem
horlivého, křestanského krále Dalmatského, a že sice sestra jeho Miloslava jest chotí
moravského krále Radislava, anaž mnoho k povolání a přivedení sv. apoštolů slo
vanských jakož i k obrácení celé říše Moravské byla přispěla, — on však že z lásky
k P. Ježíši si předevzal, zříci se práva vladařského, pohrdnouti slávou tohoto světa,
a vyhlednouti sobě někde, daleko od otčiny své poušť, aby tam, od celého světa
nepoznán, mohl po všecky dny vezdejšího života svého s P. Ježíšem na modlitbách,
postech a bděních se zabývati: když i také sv. Ludmila o tom všem zvěděla, bylat
její největší péče, vejíti v známost s tím sv. mužem, jeho modlitbám odporučovala
své syny, od něho dávala je žehnati, často přávala si jej u dvora svého na Vyšehradě
viděti, aby od něho poučení a povzbuzování ke cti Boží a k spáse své i svých dítek
čerpala. K němu posýlávala své syny, aby vidělía obdivavali jeho kamenné, kajícné
lůžko, jeho tmavý příbytek a divokou poušt, a tak živé dojmy a pojmy do sebe
vsáli o pohrdání světem, o Bohu povinné službě a přísném živobytí, jež i urozeným
rekům dobře sluší,pakli se opravdově o říši neb. snaží. Tam také na její povzbuzení
vystavěti dal Bořivoj kostel na počest sv. Jana Křt., kterýž se na tom místě měl
zjeviti sv. Ivanu. Dle starobylého podání prý sv. Metoděj kázával i v chrámě matky
Boží před Týnem, zajisté že i tam vodívala své dítky, a jim od něho vštěpovati
dávala zásady křest. bohabojnosti a křestanského vladař-ení.

Než vypravuje se o jiném ještě činu jejím, jenž dává důkaz o její cnosti a
svatosti a jenž jak úcty tak lidům hodným se jeví. Umínilat sobě, dobrovolně vzdáti
se panovnické slávy, zříci se žezla a trůnu vladařského. U skrovném průvodu oddálila
s velebným kmetem, knězem Pavlem Kejchou, jejž prvního všech kněží byl ssebou
vzal Bořivoj do Čech, na hrad svůj Tetín, kdež kostel sv. Kateřiny vystavěla, a ted
jedině skutky křest. milosrdenství a rozjímáním věcí Božskýcb, vzdálena hluku
světského, v tichosti se zabývati sobě umíníla. Vymohše sobě královští manželé na
panstvu Českém, aby starší syn jejich a dědic trůnu Spytihněv dosazen byl na
stolec knížecí, a odevzdavše ho modlitbám a povzbuzování sv. Metoděje, vedli život
svatý, tichý, blažený, překonávajíce sebe vespolek skutky pobožnosti a cností kře
sťanských. Při tom blažilo je to vědomí, že zprávu země do dobrých rukou odevzdali,
a že syn věrně kráčí v šlépějích svých rodičů, nebot dějepisec kláštera sv. Jirského
řečenýP. Rajmund uvádí následující výňatek z prastarého brevíře kláštera sv. J irského,
jakožto 3. čtení 2. nokturna o slavnosti sv. Václava: „Když pak tento výtečný muž,
Spytihněv, dosedl na stolec knížecí, a měl se na něm za utvrzena, počal ihned
k rozkazu Božímu milovati vřele služby B. křesťanské, ostříhati zbožně zákon P.,
nenáviděti modloslužebníky a všecky, jenž v jediného Boha věří, jako vlastní dítky
milovati. Pročež také Spytihněv, jsa pokřtěn a ve víře v nejsv. Trojici moudře utvrzen,
bořil ihned chrámy pohanské, a vzdělával králi všech králů a jeho svatým více domů
a modlitebníc, v nichž kněží a bohabojní lidé světští P. Bohu líbezné oběti a prosby

'přinášeli, za jeho a všeho lidu nevědomost v ustavičných modlitbách se Bohu
klaněli.“ — Jak krásné ovoce sliboval tento proutek z českého stromu křestanského,
jakou radost to působilo v duši zbožné jeho matky sv. Ludmily? Avšak slyšmeihncd
brzký její zármutek: „On začal stavbu mnoha kostelů“, tak zní dálší čtení brevíře,
„avšak nedokonal toho, anat ho smrt nenadále překvapila.“ O jak tu želela úmrtí
jeho sv. Ludmila, když tak brzy v nejlepším věku, sotva počal panovati již po roce
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zemřel! Ješto zemřel bezdětný, připadla opět zpráva země zpátky Bořivoji a Ludmile,
zvláště proto, že 2. syn jejich Vratislav jsa neplnoletý nezdál se ku vládě ještě býti
schopným. Přec však ani ted nedali se rodičové odtrhnouti od nohou P. Ježíše, byli
však volní odepříti sobě duchovní poklid a rozjímání sladké, aby mladému knížeti
radou a povzbuzováním po ruce býti mohli, za to získali tolik, že útlý mládenec byl
přijat za knížete a za vévodu potvrzen. Maje takového rádce po ruce prospíval mladý
kníže vedením jich tak dalece, že i o něm řečený brevíř kláštera sv. Jirského takto
pochvalně se pronáší: „Když tento chvály hodný vévoda (Spytihněv) zemřel a v pokoji
pochován byl, zvolen jest za knížete mladší jeho bratr Vratislav, protože všem u dvora
přebývajícím byl pro svou nábožnost milý a známý. Ačkoliv co do stáří mladší byl
bratra svého Spytihněva, rovnal se mu, ba předčil ho v cnostech. Neb vše, co bratr
jeho započal ohledně staveb kostelů, a smrtí překvapen nedokončené zůstavil, to vše
přivedl tento sluha Boží Vratislav s největší ochotou mysle ku konci. Proto také,
aby ničeho nedokončeného nezanechal, cožby sloužiti mohlo ku chvále Boží, vystavěl
ctih. vévoda Vratislav v městě, jenž slove Praha, blah. mučeníkovi Jířímu podívání
hodnou basiliku čili chrám čestný“ Nemohlo ani jinak býti leč, že radostí plesalo
srdce zbožné matky, vidoucícnosti syna svého, jeho obezřelé vladaření, jeho péči o
čest Boží, jeho náklad štědrý na rozšíření víry křest. Jedna věc činila jim ještě
starost, by totiž Vratislav také tak náhle nezemřel,a tak knížecí rod jejich nezanikl.
I vzali útočistě své k Bohu na modlitbách a radili se, kteráže nevěsta by se hodila
pro jejich milovaného a cnostného syna. Svatá horlivost náboženská, jež srdce jejich
oživovala, vedla je k tomu, by zvláště takovou si vyhlídli, kteráž by již k víře
křesťanské náležela, neb aspoň k ní přistoupiti volnou se ukazovala. Takovou býti
slibovala Drahomíra, dcera knížete Lutického. Uvolivši státi se křesťankou a zříci
se modlářství, byla pak u slavném průvodu do Prahy přivedena, a zde od Vratislava
u slavném sňatku za choť pojata. Z manželství tohoto zrodili se tři synové: Václav,
Boleslav a Spytihněv a pak čtyry dcery. Avšak dobří rodičové zklamali se v Drahomíře,
kteráž sice s počatku křesťankou se stati slibovala, však pohanství se zříci nechtěla.
Darmo pokoušel se zbožný manžel Vratislav vymýtiti jí ze srdce náklonnost k mo
dlářství, marně povzbuzoval ji zbožný tchán Bořivoj, dávno prosila a napomínala ji
sv. tchýně Ludmila, Drahomíra tvrdošíjně vzdorovala všem a pohanství výhost dáti
nechtěla. To strpčovalo velice život nábožných rodičů, ano na Bořivoje bolest ta
působila tak, že brzy zemřel v lítosti nad tvrdošíjnou Drahomíry v pohanstvo zatvr
zelostí. Draháť byla před oblíčejem Hospodinovým smrt muže toho svatého. I byl
na Tetíně v kostele, jejž nedávno před tím vystavěl, pochován. Takť byla svého
časného ochrance, svého spoludruha v pobožnosti zbavena. Nad to musila den co den
patřiti na úklady a příkoře, jež zatvrzelá její nevěsta, Drahomíra, nábožnému lidu
křesťanskému strojila. Při všech těchto srdce i ducha jejího tísnicích zármutcích
musela přec sv. Ludmila tolik mysle a poklidu zachovati, aby synu svému vládnou
címu radou a pomocí přispívala jakož i utlačovanému lidu křesťanskému. Statečné
apoštolka přec se vzmužila, štřídala svou pobožnost s vládou, přispívala synu svému
Vratislavu radou, jak by křest. náboženství mohl povznésti, a souvěrce naproti zjev
nému násilí Drahomířinu opatrně chrániti. Sama postavila okolo své nevěsty vyzvě
dače, aby tajné zamýšlené vraždy vyzvědčli, a tak od křesťanů zhoubu odvrátili.
Avšak po úmrtí Bořivoje byla Drahomíra ještě drzejší, ha v pronásledování kře
sťanstva až šílenství jevila. Obávajíc se Ludmila sv. úplného zvrácení křesťanství
v Čechách, aby tomu aspoň nějak ještě předešla, vyžádala si mladého knížete Václava
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na vychování. S ním odstěhovala se opět na Tetín, aby modlitbou a pobožností lidu
utiskovanému pomoc u Boha vymáhala.

Však nebylo dosti na těchto strastech; přišly ještě větší, nebot Vratislav,
náděje a štít křestanství v Čechách, zemřel v květu věku svého, zanechav po sobě
nástupníka trůnu Václava téprv v 18 letech stáří. Úmrtí jeho zajisté hodno bylo“
slzí krvavých, jakéž křesťané nejednou jsouce od Drahomíry utiskováni prolévali.
Bylt on Vratislav tím jediným ještě štítem, jehož hadí její zloba šetřiti musela, a
tak dlouho v sobě chovaný jed zadržovati nucena byla. Ted podlehl; ted shodila
se sebe škrabošku, a jakoby vyzdvižena byla hráz zloby její, chrlila ji ted plnou
měrou a celým proudem na křesťany. Kdo Krista vyznával a modlami pohrdal,
propadl již smrti před soudem jejím. Křesťané byli ihned se všech státních důsto
jenství sesazení, a na místa jejich ti nejhořší pohané dosazeni. Nyní následovalo
veřejné a krvavé pronásledování křesťanů, svatyně Páně byly zneucteny, mezi _nimi
i kostel krásný sv Jirský na vzdor tomu, že v něm Vratislav pohřben ležel; dalat
jej zbořiti a ohněm spáliti. Pomysleme si ted, jak muselo býti sv. Ludmile u srdce,
ona byla takořka matkou všech věřících, milující každého z nich jako vlastní dítko.
Plakala, hořekovala, vzdychala, napomínala svou snachu, snažila se býti prostředníci.
Avšak nadarmo ujímala se Ludmila nevinně ntiskovaných křestanů, nadarmo při
mlouvala se za ně, Drahomíra tím více podrážděná dávala jí tím spíše cítiti svou
zlobu a trýznila právě ty krutěji, za něž se Ludmila přimlouvala. To pak tak dlouho
se dělo, až to sv. Ludmila s mladým vévodou Václavem, s českými pány, ano i
s panujícím císařem římským vyjednala, že kníže Václav, ač se to pokoře jeho pří
čilo, přece vládu země na se přijal.

Milé dcery křesťanské! viděly jste, jak sv. Ludmila byla trpělivá a stálá
v rozličných utrpeních a protivenstvích. Stihla ji ztráta dítek, ztráta manžela, ale
světice naše nereptala, nepodávala se málomyslnosti, jako mnohé jinak za zbožné
platící osoby, které při ztrátě časné osob příbuzných a známých jsou nepotěšitelné,
nad ztrátou velkou duší nekajících sotva že slzičky vyroní. Apoštolka také sice cítí
ztrátu bolestnou, také si zapláče, ale brzy se vzpamatuje, že tomu tak P. Bůh
chtěl, odevzdává se do Jeho sv. vůle a modlí se za duši zesnulých, ba rozmnoží své
modlitby, přijímá častěji velí Svátost, spojuje se tím úžeji s Bohem v naději blahé,
že jedenkráte s těmi, jenž na krátko ji předešli, Boha požívati bude. Jěstě více
naříkají a hořekují mnohé duše zbožné, když jim Bůh duchovního vůdce neb zpověd
níka vezme, že prý je Bůh opustil, vzav jim zpovědníka. O těch blahových! ne
zpovědník, ale Bůh vás musí učiniti svaté. Bůh chce, bychom neopouštěli našeho
vůdce duševního, bychom od něho se dovídali, co Bůh „od nás žádá. Vezme-li nám
jej, postará se nám zas o jiného neb jiným způsobem nám ztrátu nahradí. Proto
býti nepokojnou, když schází neb odešel zpovědník, není duchem dokonalosti, nýbrž
nedokonalosti a to veliké, neb ten nepokoj pochází buď z pozemské příchylnosti neb
z nedostatku důvěry v Boha. Máš-li zpovědníka svého, přičiň se, býti v duchu od
něho veždy prostá, veždy býti připravena, býti jeho zbavenu, kdykoliv by tomu Bůh
chtěl. Následuj také poučení a rozkazu jeho, jejž tobě zůstavil, až jsi opět jiného
schopného duševního vůdce sobě nalezla. V rozpacích a pochybnostech ptej se kněze,
jemuž se zatím zpovídáš, a když jsi nalezla sobě jiného, řid se ve všem podle tohoto.
Proto vždycky at jei Bůh od tebe vzdálí, aneb k sobě na věčnost povolá, říkej trpě
livěsJobem: „Pán Bůh dal, Pán Bůh vzal, budjméno Páně pochválenol“
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Zlaté kl a 3y.
Sobral na nivách protestantské literatury & m. p.

„Jestit velmi pravdou, že právě poetičnost ku katolické bohoslužbě poutá;
tato jest ve světle víry zářící se dómant. Kdo tuší podstatu poesie, kdo cítí věčnou
potřebu, 'její tušení, jejího touhy plného ducha ve všem zase nalézatí, a kdož ví a
cítí, kdo že králem její říše jest, a proto nám ho jen sama zas dáti může, ten se
cítí ku katolicismu přitažena.“

Isidorus (hrabě von Leben) Lottosblatter, 18“7 ; díl 1.
„Věčně pohnutlivon zůstane materskost, přístupnost a básnickost katolicismu

a srdce nalezne vždy odpočinek v tichých kapláeh, před vánočními svícemi, v jemném,
čistícím vzduchu kadidla, v unášejících rukou hudby a nebeské matky, a ponoří se
před tento v dětskosti, v pokoře a v rozjímání lásky Spasitelovy. Katolická církev
s jejími vždy otevřenými dvéřmi, s jejími vždy svítícími lampami, s jejími stále
volajícími hlasy jejího chvalozpěvu, s její mší, s jejími vždy vděčnými výr-očními dny
a slavnostmi — praví všdycky s pohnutlivou věrností, že tu materské ruce otevřeny
stojí, hotovy, občerstviti každého, kdož bídným a obtíženým jest, že zde všem sladká
večeře lásky připravena jest, že tu ve dne v noci útočiště. Pozorujeme-Ii tuto stálou
činnost kněží, plnost důmyslnosti, denně se jako květinství proměňující ozdobu, tedy
se jeví katolická církev jako hluboká, vždy na vodu bohatá studně uprostřed místa,
jež všecky jeho obyvatele kolem sebe shromažďuje a vše neunavně občerstvuje, křísí,
posvěcuje a proniká“

Isidorus (hrabě von Leben) 1. c.
„Klečí-li poutník po dokonané pouti, unaven, avšak pln zbožné radosti "a po

božnosti, na stupních chrámu, vzdávaje svůj dík tomu, kterýž jeho cestu urovnal, a
jeho kroky řídil a chránil; poklekne-li matka na úpatí oltáře v tichém a prázdném
chrámu, odevzdávajíc její nemluvně ochraně vyvoleného Svatého, obrazí-li se zapadající
slunce v temnobarevné nádheře gotických oken, posílajíc své poslední papršlekové
svčtlo jednotlivým, kteříž tišší hodiny po dokonané úloze dne kn jejich pobožnosti
volí, září-Ii oltářové světlo při nešporách pod tmavými klenbami, a proudí-li hlasy
varhan do svatého zpěvu kůru — ohlašuje-li se i půlnoc a východ slunce klášterním
zvonem. jenž mnichy z jejich celí volá, aby velebilí Boha noci i dne, a aby za trpící

. na blízku a v' dálce se modlili — tu se jasně znázorňuje — a katolická církev
má tu zásluhu, že tuto vznešenou moudrost názornější činí — že život stálým se
klaněním Bohu býti musí, že příroda i umění věčnou a všeobecnou mají řeč ku“ jevení
a probouzení nejvyššího citu v prsou lidských, a my musíme církev, kteráž to může
a s to jest, aby si tuto řeč v jejím celém objemu osvojila co šťastnou velebitil“

(Prof. Dr. Clausen, Kirchenverfassnng, Lehre und Ritus der Kath. u. Prot.
1828, sv. III., str. 790.)

' „Katolická církev povstala s Jezu Kristem samým. Vyvolil Petra za hlavu
církve sv. Sv. Petr umřel v Římě, avšak na jeho místo nastoupil jiný, a stává nad
míru dostatečná jistota, že posloupnost od onoho dne až na dnešní nebyla přetržcua.“

(William (historia protestantské reformy v Anglii a v Irsku), 1824, 4 svazky,
[. sv., str. 126, Cobbet (vyslovz Kabett.) A Hystory of the Protestant Reformalion
vin England and Greland.)

„Nikdy se Řím před kacířstvím nepokořill“
(von Herder, Ideon zur Philosophie der Geschichte der Menschheit.)
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„Hledíme-li nazpátky a napřed přes časy a vidíme-li, kterak zařízení pa
pežství všecka jiná zařízení přechovává, jak všecky státy povstávati a zapadati viděla,
jak v nekonečném střídání lidských věcí ona sama nezměnitelně toho samého ducha
zachovává a drží: smíme se pak diviti, zírají—li mnozí k ní, co ku skále, jež z hlu
šících vln času nepohnutě ční zhůru ?“

(Kazatel Dr. Friedr. Hurtcr, Geschichte Papst Innoccnz III. und seiner Zeit
gcnossen. Hamburg 1834.)

„Řím dokazoval už záhy svou moudrost tím, že na jednotu církve, na čistotu
učení, na pravověrnost a katolictví doléhal. První roztržka židovských a pohanských
křesťanů se bezpochyby vyrovnala z Říma.“ '

(von Herder, Ideen z. Phil. d. Geschichte der Menschheit.)

„Katolická církev zachránila ideu krásné, celou duši uchvacující bohoslužby
a náboženského umění, kteréž jest co nejvyšší květ života národův, spolu hodným jest
Boha, a právem kárala vypuzení všeho krásného z protestantské bohoslužby.“

(Wolfgang Menzel, Geschichte der Deutschen)

„Lutheráné nakládají s Bohem jako s rovným jim; reformáté s ním nakládají
jako s jejich služebníkem; katolíci však s ním nakládají jako s Bohem.“

(Bedřich II., král pruský, když byl přítomen slavným službám Božím, kardi
nálem Zinzendort'em slouženým.)

„Katolické náboženství jest takořka již zužitkovaným (angewandt) křesťan
ským náboženstvím. Útvar této víry co víra v Krista, jeho matku a Svaté — její
všudypřítomnost v životě, její láska k umění, její hluboká humanita, nezrušitelnost
její mauželstev, její lidumilná soudílnost, její radost na chudobě, poslušnosti a věr
nosti činí ji velejasně pravým náboženstvím.“

(Novalis, Moral. Ansichten. Viz: jeho spisy, 4. vydání, ve Stuttgartě 1826,
str. 461 a 481.)

„Zrušení katolické církve bylo by zrušením všeho kladného křesťanství.“

(Lavater, List ku hr. F. L. Stolberg-avi) _

„Bez soudní stolice zpovědi nemožno, cnost, spravedlnost a mravnost na nej
menším stálém základě zakládati, poněvadž tato soudní stolice, nejdůraznější ze všech,
lidského svědomí se zmocňuje a vydatněji, než každá jiná soudní stolice, je spravuje.
To však přináleží výhradně katolické církvi.“

(Lord Fitz-William: Listy Atticovy, aneb rozjímání o katolickém náboženství
a protestantismu, od anglického protestanta. Do němčiny přeložil Filip Muller, 1831,
str. 53.)

„Kterak jest v skutku duchovní souvislost sedmi svátostí, v nichžto jako
skvělým kruhem hodných konů kolébka a hrob v stálém kruhu spojeny jsou, v pro
testantismu roztříštěna !“

(ron Gothe, Aus meinem Leben, 1812.)

„Katolicismus, dale_k toho, že by je byl vysílil, dal národům sílu & pružnost
zase, již byli pod římským panstvím pozbyli, a již onino novější národové, jež se
byli od katolicismu odtrhli, po druhé ztratili.“

(Ludwig Bórue, v „Reformateur-u.“ V-Paříži 1835.)
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„Nemožno, založiti vládní soustavu, iná-li. stálou a šťastnou býti, pakliže se
na katolickém náboženství nezakládá; všecky jiné základy jsOu klamnými.“

(Lord Fitz-William, b. e.)
„Katolík jest klidnějším, méně světáckým, v sobě samém spokojenějším, a

s osudem více smířeným, než protestanství.“
(Profesor Kern, Orthographisches Denkmal etc. 1825, str. 350, poznámka.)

Lék.
Matka těžce chorá na posteli leží;
Dítky pláčí — jedno pro lékaře běží.
Přišel lékař k choré —---matka již to cítí,
Že se blíží konec — nechce však to díti.

Lékař citlivý se vůkol poohlídá,
Soustrastí se chvěje, jaká, ach, tu bída!

A au oči zvédá, na zdi kříž zří pněti;
Myšlénka mu zvláštní vznikne na paměti.

„Tohoto se držte,“ takto k dětem vece,
„Já jsem sláb, — ten může výpomoci

přece.“

„Pro takou-li slabost nějaký lc'k chcete,
Jediný lék mocný tamto naleznete.“

Krvácí mu srdce, an se odebírá,
Bol a soustrast nitro nad tou bídou svírá.

Lék že předepsán jí, matka chorá tuší;
Naděje jí zvláštní naplňuje duši.

Probírá se z mrákot, na své dítky volá,
Volá, šepce —šepce, seč jen síla zdolá.

„Podejte mi léku !“ ——Dítky na ni hledí —
V okamžiku ale, kde lek vzíti, vědí.

V kříži lék! — jej se zdi sundávají;
Naškrabavše prášek matce podávají.

Dychtivě tu matka po tom léku sahá,
A pak užívá ho --- k čemu vše ta snaha? —

Přišel lékař dítek ujmouti se chtěje,
Dítek osiřelých — než, co se tu děje?

Matka mimo lože sedí pozdraven-á —
Okolo ní cháska jásá potěšená.

S úžasem se lékař na ten obraz dívá,
S podivením nad tím svojí hlavou kývá.

„Kterak se to stalo?“ jednoho se táže.
Dítko prstíčkem svým na kříž poukáže.

„„Pomoci ten může! k nám jste pravil
včera;

Za ten lék Vám budiž vzdána díka sten/L.““

„„My lék matce daly —nemoc ustoupila --
Moeným lékem tím se matka pozdravila. “*

Výroky + Maximiliana, císaře Mexického.
Z jeho spisů — VIII svazků — sděluje 6 m. p.)

V knize: „Mein erstor Ausílug. Wanderungen in Griechenland. — Leipzig,
Dunker und Humboldt 1868,“ praví ve hlavě: „Jitro u pašete ve Smyrně“

„Zdá se, že turci zkušeností, jež z revolucí čerpali, dobře použíti věděli, an
se palác gubernátorův v bezprostředním sousedstvu bytu vojska nachází. Ač jest také
turecká monarchie vnitř spukřelou a slabou, předc ji není revolucí, a. umírání starého
kolosu, jenž má velkou minulost, :_neuítak mizeráckým, jako bázlivá slabost evropejsko
křesťanských státův, kteréž, revoluci nenávidíce, rády by ji zničily, avšak prostředků
k tomu z dětinské slabosti se štítí & jen někdy ze zadu na výpad se odvažují. Je-li
Mohamed jedenkráte pochován, tak také půlměsíc nesvítí více nad nejkrásnějšími a
nejbohatšími zeměmi země. Má-li Turecko zahynouti, tak at se podkopává jeho
náboženství. Chtějí-Ii se evropští národové poraziti, at se pilně podřezává kříž.“
(Str. 202 a 203).
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Ze VII. svazku, Aus meinem Leben.“ Leipzig, V v Dunker und Humboldt,
1867; z oddělení: „Aforismy“:

.18 januara181.Pietismus musil vynalezen býti,aby se mnohé
protestanské duše od návratu ku katolicismu zdržovaly, takové duše,
jimž nahý protestantismus jest příliž prázdným. —-Musí také býti
cit při bystrém duchu.“ (Str. 188 a 189).

*

„Láska, ta blouznivá, jest uplkaným citem obrazotvornosti, jenž se umělým
štváním' stává tak nazvanou náruživostí.“ (Str. 194.“)

*

„Jak mnoho lidí myslí — a nejedná; jak mnohem víc ještě jich jedná »—
a nemyslí; jak málo jich myslí a jedna!" (Str. 199).

*

„17. junia 1860. ——Náboženství z povinnosti jest potřebným, utěšujícím a
udržuje samojedině člověka v rovnováze; náboženství z libůstky jest náruživostí jako
každá jiná, a zvrhuje se obyčejně na fanatismus, sužuje a mučí své oběti — obracuje
se však také velmi často v pravý opak!“ (Str. 205).

*

„Málo lidí má dobré svědomí, mnozí mají špatné, a největší díl lidí nemá
-— pražádné. Žádné nemíti, jest nejšpatnějším zvykem a může vésti daleko. Náš čas
trpí hlavně nedostatkem svědomí: schází vyšší síla pro dobré a zlé vlastnosti, a tu
nastupuje co náhrada -—netečnost“ (Str. 205).

*

„Kdo se nebojí smrti, učinil veliký pokrok v umění života.“ (Str. 206).
*

„Kdyby se mohli lidé nutit, aby jejich noční sny vypravovali, mohli bychom
hluboké hledy do temných stínů jejich historie činiti“ (Str. 206).

*

„Rozkošnot to, kterak lidé vlastně nic jiného nečiní, než že ustavičně se vespolek
klamou. Jeden klam honí druhý. Přes pochybnosti, jež někdy klam ve svědomí vy
burcuje, pomáhá rychle jiný chytře ven, čivy utišujíc. Jen Bůh jest jedinou pravdou;
ten však také divně (curios) při posledním soudu bude vyčist'ovati, a mnozí pak budou
hořce nahlížeti, ze se až přes smrt klamali.“ (Str. 207). '

„26. augusta 1860. Jenom at se nikdy neříká: náboženství jest pro lid
dobrým; tot nejhanebnější pýcha a. největší nesvědomitost; osvícenec, jenž takto mluví,
stojí s otrokářem na jednom mravním stupni.“ (Str. 209).

*

„Stává-li se zlý čin, hned klade už msta její vejce k němu.“ (Str. 210).
*

„Běda ženě, již jiné jejího pohlaví výhradně chválí; tu jest bud nudnou aneb
hloupou, Žena, již jiné mnoho posuzují, má bezpochyby velké vlastnosti.“ (Str. 217).

*

„14. jauura 1861. —- Kdo seje nenávist, klidí slzy.“ (Str. 220).
*

„Pro plné srdce jest básnění potřebou; žádnou prácí, nýbrž ulevou.“ (Str. 221).
„Jenom nemravnost pochybuje na onom životě.“ (Str. 221).

*
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„Atheista jest strašným; atheistka jest ošklivou.“ (Str. 221).

„Atheistská žena nemůže mravnou býti, poněvadž příčina k nucení by od
padla.“ (Str. 221).

„Atheismus lichotí tělu.“ (Str. 222).
*

„Atheismus a pravá síla ducha se nesvovnávajíf (Str. 222).
*

„Co jest filosofie? Nezdařený, suchý pokus, chtíti věčné neznámé známým a
poněkud pochopitelným učiniti.“ (Str. 222).

*

„Každý člověk pochází z rukou Božích & má přirozené právo, aby v mezích
společnosti co samostatný činitel vystupoval; kdo tuto subjektivnost bližního neuznává,
jest a zůstane despotou.“ (Str. 227.) *

„Řeči bez logiky jsou plkem, a plk unavuje.“ (Str. 222).
*

„Co jest Bůh? Síla, jenž prahmoty v pohyb, v soustavu a ve spojení uvádí:
této prasíle propadáme, onat to, jenž nakládá s látkou, v nás v útvar uvedenou; její
přítažnostinemůžeme se nikdy sprostiti a také se jí nesprostíme; jí se podrobovati
jest povinností, blahoslavenstvím a proto také moudrostí. (Str. 231).

*

„Kdo přísahy zruší, bude zrušen.“ (Str. 233).
*

„16. septembra 1861. —- Lítost jest slabostí, polepšení jest sílou.“ (Str. 233).
*

„$. decembra1861.— Nic ošklivějšího nad natřenou ženu, jenž
se modlí růženec“ (Str. 236). *

„Nová škola Nihilistův nikdy nic vlastního nevyvede, &jiné
od jejich snažení ku předu odstrčíl“ (Str. 238.)

*

„Nejlepším přítelem a proto nejlepší společností jest člověk sobě sám; kdo
svou bytost na obcování s jinými zakládá, jest odvislým.“ (Str. 241).

*

„V samotě má člověk kdy, aby sebe sama uspořádal, k čemuž v hnutí života
nikdy se nedostane.“ (Str. 241). *

„Kdo sestraní světa, uchází jeho *ostrěmu, urážejícímu úsudku.“ (Str. 242).

„Ve styku s jinými povstávájí náruživosti, a kde námživosti řádějí, utíká
klid.“ (Sti. 242).
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Hlasatel odpustků plnomoonýoh
v měsíci .dubnu.

()byč ejn é podmín ky k získání pln. odpustků jsou: sv. zpověď a sv. přijímání, pak návštěva
kostela neb kaple veřejné. a tam modlitba konaná na úmysl sv. 0th za potřeby církve sv.

Dne

1

CO

.;.

Sv. Hugona b. Členové: 1) brat. modrého škapulíře (protože pašij. středa

Zelený čtvrtek.

obyč. podm.) Z; 2) brat. škap. P. Mar. Karm. (kaž.
středu návštěva farn. kost.)
a) Vůbec: 1) v metr. kost. sv. Víta v Praze (obyč.
podm.); 2) u Karmelit. na Hradě. v Praze (obyč. podm.);
3) ti, jenž navštíví dnes neb zítra vel. Svát. (sv. přijí
mání dnes neb na hod B. Vel. obyč. podm); 4) ti, jenž
věnují 1 hodinu k rozjímání a modlení na upomínku a
poděkování za ustanovení vel. Svát. (ob. podm.) Z;
b) Členové: 1) brat. nejsv. Svát. olt. (súčastní-li se
průvodu s vel. Svát. ob. pod.) Z; 2) brat. modrého škap.
k tomu ještě 2 odp. z římských štací (ob. pod.) Z;
3) arcibr. drahé krvi J. Kr. (ob. pod.); 4) arcibr. k po—
těše duší v očistci (z římských štaci ob. pod.) Z; 5) brat.
nejsv. Srdce Jež. (bez zvláštní návšt. kost); Z; 6) brat.
sv. růžence (z řím. štací návšt. 5 kaplí neb 5kráte oltář
brát.) Z; 7) brat. „dobré smrti“ (z řím. štací návšt. brat.
kost. neb kaple) Z; 8) černého škap. (z řím. _štací táž
podm.) Z; 9) brat. škap. P. M. Karm. (farní kost. návšt.);
10) brat. andělského škap., k tomu ještě 2 odp. z řím.
štací (návšt. farn. kost); 11) jedn. klanění se vel. Svat.
a podp. chud. kost. (protože 1. čtvrtek návštěva vel. Svát.);
12) modlit. spolku: „Maria, Paní nejsv. Srdce“ (kaž.

(1. čtvrtek měs..)čtvrt neb ned. ob. pod.) Z.

Veliký pátek. a) Vůbec: u Karmelitek na Hradčanech v Praze (stačí
přítomnost sv. obřad.bez přijím.;) b) Členové: l.)brat
škapul. P. Marie Karmel. (táž podm); 2) brat. modrého
škap. (táž pod.) Z; 3) apoštolátu modlitby (táž pod.) Z;

(1. pátek měs.) 4) brat. červeného škap. (kaž. pát. táž pod.)
(sv. Benedikta z Filed) Vůbec: v kostelích PP. Františkánů (táž pod.)
Bílá sobota. Členové: modrého škap. (kaž. sob. postní stačí přítomnost

mši sv. bez přijím) Z.
llod B. Velikonoční. a) Vůbec: 1) ve všech farních kostelích (ob. pod.);

2) v metr. kost. sv. Víta spojené s apošt. požehnáním,
jež nejdůst. p. arcipast.udělnje (obyč.podm); 3) u Karm.
na Hradě. (obyč. podm.); 4) ti, jenž poslouchávají pravi
delně výklad sv. evang. při ranních službách Božích, jakož
i duchovní, jenž výklad ten činí (obyč. podm.) Z; 5) ti,
jenž mají chvalitebný obyčej, že vykládají katechismus
neb výklad ten poslouchají (bez zvláštní návšt. kost.) Z;
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11

12
13

14
15
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6) ti, jenž konají určité modlitby k nejsv. ranám P. J.
od ned. smrtelné až do bílé soboty (súčastní-li se průvodu
s vel. Svát. v tento den bílé sob.) Z; 7) ti, jenž nosíce
při sobě křížky, penízky, růžence atd. papež. odp. obda
řené konají jisté modlitby a.dobré skutky (obyč. podm.) Z;
8) ti, jenž činí totéž nosíce při sobě svěcený peníz neb
křížek sv. Benedikta (ob. pod.) Z. b) Členové: 1) brat.
n. Srdce P. Jež. (z řím. štac. návšt. brat. kostela s ob. pod.)
Z; k tomu ještě 2 odp., protože spolu 1 ned. v měsíci
(bez zvláštní návšt. kost.) Z; 2) brat. sv. růžence (návšt.
brat. kostela neb kaple) Z; k tomu ještě 2 odp. z řím.
štac. (órá návšt. brat. oltáře neb návšt. 5 kaplí brát.)Z;
a ještě 3 odp., protože jest spolu 1 ned. v měsíci (návšt.
brat. kost. neb kaple s obyč. podm.) Z; 3) brat. modrého
škap. (ob. pod.) Z; k tomu ještě 2 odp. z řím. štac.(ob.
pod.) Z; a 3 odp., protože spolu 1 ned. v měs. (ob.
podm.) Z; 4) brat. „dobré smrti“ (návšt. brat. kost. s ob.
pod.) Z; a 2 odp. ještě z řím. štac. (táž podm.) Z;
5) aroibr. k potěše duší v očistci (ob. pod.) Z; 6) spolku:
„živého růžence“ (ob. pod.) Z; 7) arcibr. drahé krvi J. Kr.
(neb během oktávy ob. pod.); 8) brat. černého škap.
z řím. štac. (návšt. b_rat. kost.) Z; 9) brat. škap. P. M.
Karmel. (návšt. far—n.kost. s ob. podm.); 10) brat. anděl
ského škap., k tomu ještě 2 odp. z řím. štac. (návšt. farn.

(3. ned. měs.) kost); 11) brat. sv. Benediktakuctění vel. Svát. (táž podm.)
Pondělí Velikonoční. Vůbec: 1) v Praze v Emausích (ob. pod.); 2) ti,

jenž hrd. skutek atd. vykonali (kaž. pond. stačí přítomnost
mši sv. bez přijímání); Z.

sv. Heřmana (úterý)
sv. Alberta b. Členové: brat. škap. P. M. Karmel. (kaž. středu návšt.

středa. farn. kost.)
sv. Marie Kleof. Členové: modl. spolku: „Maria, Paní n. Srdce“ (kaž.

čtvrtek. čtvrt. neb ned. ob. podm.) Z.
sv. Ezechiele pr. Členové: brat. červeného škap. (kaž. pát. rozjím.

pátek. umuč. P.)
sv. Lva. Vel. pap. (sobota.)
ned. 1 po Velik. (bílá ned.) Sv. Julia pap.
sv. Hermenegilda m. Vůbec; ti, jenž hrd. skut. atd. vykonali (kaž. pond.

pondělí. stačí mše sv. bez pfii-); Z.
sv. Tiburcia m. (úterý.)
sv. Theodora m. Členové: brat. škap. P. Marie Karm. (každou středu

středa. farní kost.) .
sv. Kalixta. p. a m. Členové: 1) všech 3 řádů sv. Františka sv. professi

obnovujících (návšt. kostela neb kaple řádu 8 ob. pod.);
2) modlit. spolku: „M. Paní n. Srdce“ (kaž. čtvrtek

čtvrtek. neb ned., s obyě. podm.); Z.
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sv. Aniceta p. a m. Členové: brat. červeného škap. (kaž. pat. rozjím.
pátek. 0 umuč. P.)

sv. Apolonie p. a m. (sobota.)
ned. 2 po Velik. Členové: 1) jednoty sv. Vincence z P. (súčastní--li se

val. schůze s ob. pod:) 2) brat. nejsv. Svátosti olt. (ob.
podm.); Z. 3) spolku: „živého růženec,“ (obyč. podm.) Z;

3. ned, měs.) 4) brat. černého škap. (k obyč. podm. průvod brat) Z.
sv. Marcellina m. Vůbec: ti, jenž hrd. skutek atd. vykonali (kaž. pond.

pondělí. stačí přítomnost mše sv. bez přijímaní); Z.
sv. Anselma b. (úterý).
sv. Sotera a Kaja m. Členové: brat. škap. P. M. Karm. (kaž. středu

středa. farní kost.)
sv. Vojtěcha b. a m. Vůbec: v metrop. kost. sv. Víta v Praze (obyč.

podm.); b) Členové: modlit. spolku: „Maria, P. nejs.
čtvrtek. Srdce“ (kaž. čtvrtek neb neděli s obyč. podm.) Z.

sv. Fidelise ze Sigm. m. a) Vůbec: v kostelích PP. kapucínů (obyč.
podm.); b) Členové: brat. červeného škap. (rozjímání

pátek. 8 ob. pod. kaž. pat.)
sv. Marka Evg. (sobota.)
ned. 3 po Vel. Ochrana sv. Josefa p. a) Vůbec: u karmel. na Hradě.

v Praze (ob. pod.); 2) ti, jenž konají nepřetržitou po
božnost 7 nedělní ke cti 7 bol. a rad. sv. Josefa (bez
zvláštní návšt. kost. obyč. podm.); 3) ti, jenž se aspoň
3krát týdně modlívají společně 5 desátkový růženec (ob.
pod.) Z. b) Členové: l) spolku ustavič. ctění sv. Josefa

(posl. hod.) (ob. pod.) Z; 2) arcibr. k potěše duší v očistci (ob. pod.) Z.
Zjevení se obrazu P. Marie „dobré rady.“ Vůbec: v kostelích PP.

augustianů (v Praze u sv. Tomáše obyč. podm.)
sv. Anastasia 11.Vůbec: ti, jenž brd. skutek atd. vykonali (kaž. pond.

pondělí. stačí přítomnost mše sv. bez přijímáno; Z.
sv. Pavla z Kříže. Vůbec: v kostelích Pl). kapucinů (obyč. podm.)

úteiý.
sv. Petia m. Členové: brat. škap. P. M kaim. (kaž. stredu fainí kost.)

středa.

sv. Kateřiny p. Členové: modl. spolku: „M. Paní n. Srdce“ (kaž. čtvrt.
čtvrtek. neb ned. ob. pod.) Z.

Mimoto mohou ještě věřící pln .odp.'v tomto měsíci získati, když tytéž
podmínky plní jako v předešlých měsících a sice:

I. Jednou v den dobrovolně sobě zvolený: &) vů becz" konají-li po celý měsíc
denně některou tam uvedených modliteb a rozjímání, neb b) jsou-li: členové
některých tam naznačených spolků a bratrstev (viz leden str. 20.)

II. Dvakrate ve 2 sobě dobrovolně zvolených dnech, a) vůbec: modlí-li se
denně ráno: „Zdrav. Král.“ a. večer: „Pod ochranu Tvou,“ neb b) jsou-li
členy tam uvedených spolků (viz leden str. 20 neb únor str. 47.)

IlI. Jednou lze též v tomto měsíci získati pln. odp., jež jen jednou v roce se
uděluji, pak'li již v předešlých měsícíchvna to pomýšleno nebylo, a) vůbec:
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konají-li s určitými podmínkami některou tam uvedených modliteb a pobožností,
neb b) jsou-li členy tam uvedených spolků & bratrstev (viz únor str. 47 a48.)

IV. každou neděli konají-li bud 7 nedělní pobožnost ke cti sv. Jesefa neb 6 ne
dělní ke cti sv. Aloisia (viz únor str. 48.)

V. na závěrku nov eny konané bud ke cti nejsv. Trojice neb Srdce P. Jež.
(viz únor str. 48.)
po každém sv. přijímání: a) vůbec: konají-li naznačené pobožnosti a
modlitby aneb b) jsou-li členy uvedených spolků a bratrstev (viz březen str. 77.)

. v den přistoupení neb příjetí do spolkuneb brat. jako noví členové:
1) jednoty sv. hrobu (ob. pod.) Z; 2) spolku ustav. ctění sv. Josefa (ob. pod.) Z;
3) brat. sv. růžence (ob. pod.) Z; 4) apoštolátu modlitby (ob. pod.) Z; 5) brat.
modrého škap. (ob. pod.) Z; 6) brat. červeného škap. (ob. pod.); 7) arcibr.
k potěše duší v očistci (ob. pod.) Z; 8) brat. andělského škap. (ob. pod.);
S)) modlit spolku: „Maria P. n. Srdce“ (ob. pod.); 10) brat. k uctění vel.
Svát. pod ochranou sv. Benedikta (návšt. farního kost. s ob. pod.); 1:2) jednoty
sv. Vincence z P. (bez zvláštní návšt. kost. ob. pod.); 13) mariánské kongre
gace (táž pod.); 14) spolku: „živého růžence“ v nejbližší svátek (táž pod.) Z;
15) brat. „dobré _smrti“ (táž pod.) Z; 16) brat. nejsv. Srdce Jež. (táž pod.) Z;
17) brat. nejsv. Svát. olt. (táž pod.) Z; 18) brat. sv. Michaela arch. (táž pod.)
Z; 19) brat. černého škap. (táž pod.); 20) brat. škap. P. M. Karm. (táž pod.);
21) arcibr. Srdce P. Marie (táž pod.); 22) arcibr. drahé krvi J. Kr. (táž pod.);
23) jednoty klan. se vel. Svát. a podp. chud. kost. (návšt. vel. Svát. a ob. pod.)-,
24) brat. sv. Benedikta v Emausích (návšt. brat. kost. a ob. pod.); 25) brat.
sv. Jana Nep. (v Praze na Skalce táž pod.); 26) brat. kajícího pásku sv.
Františka Seraf. (ob. pod.) (Pokrae. a dokonč. budoucně.)

V .|—(

V |— |—(

Zhoubnost klášterů.
V Lotariukách zákonem vypovídacím stížen jest i klášter Teterchen, na. který

se tisíce Prusů pamatovati bude, jenž tam v poslední nedávné vojně pomoci a ošetření
nalezli. Klášter leží 6 hodin od Met, a ranění za čerstva sem přicházeli z bitvy.
Celý klášter obrácen byl v lazaret; bytně zde bylo 60 až 70 těžce raněných, tolikéž
mnoho na horečku nemocných. Otcové i bratři sloužili dnem i nocí ubohým vojíuům;
4 lékařové bydleli v klášteře spíce dobře na postelích, kdežto Otcové lihali na zemi.
Denně se mimo klášter na silnici 300 vojáků, jenž podle táhli, stravovalo. Jeden
lékař z Královec, protestant, odcházejc pravil: „Nyní vím, co klášter jest, a chci se
dle sil přičiniti, aby Ligouriané i v Královci se usaditi mohli.“ Každý lékař měl
denně 4 tolary, stravu pak a ležení mu poskytoval klášter zdarma. Jeden protestantský
polní duchovní dal se na outěk, jak medle vypukla horečka.. zanechav ubohé pro
testauské vojín;r otcům.

A nyní — mají za to odplatu. — Klášter Teterchen, jenž si nesmrtelné
zásluhy o německé vojáky vydobyl, a o němž se v jednou úředním památním psaní
čte, že se zásluhy téhož kláštera nikdy splatiti nedají, -—-jest vyzdvižen: dobrodincové
ti musí jísti chleb vypovězenců. I vyrážejí prach s nohou svých a nechávají jej ležet
ve své nevděčné německé vlasti.
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Bratrstvo ]: uctění nejsv. Svátosti oltářní u násčítá.396 členů,
z nichž ale od začátku až do dnešního dne zemřelo 24. Od roku 1870 přistupování
k bratrstvu silně se zmenšilo následkem osočovaní a tupení bratrstev vůbec. Jakmile
by někdo z členů něčím se provinil aneb některému se z jakýchkoliv příčin nehoda
stala — hned přičítáno to od zlomyslníků bratrstvu Svátosti oltářní a údové jeho
měli nemalé úšklebky a potupy k snášení. Tím slabí byli odstrašení a upustili od
věci tak krásně a vznešené. Neb co jest účelem bratrstva nejsv. Svatosti? Klaněti
se Bohu — Spasiteli. Jest to něco potupného? Ano -—jest, ale jen ďáblu. Kdo má
pravý účel našeho bratrstva, smýšlí zcela jinak, než-li vlažný svět. Vzdor všem ná
tiskům & úsměchům konají členové našeho bratrstva pilně povinnosti své. Každoročně
odbývají se shromáždění a sice v úterý masopustní a na sv. Annu v chrámu Paně,
kdež se odbývá. řeč a kona slavná mše sv. za živé i zemřelé údy. Při poslední schůzi
objasnil kazatel, že my katolíci, ovšem jen praví a horliví — jsme věrní poddaní
statu, že milujeme zeměpana & vlast, že se držíme pevně slova Kristova „dávejte
císaři, co jest císařovo,a Bohu, co jest božího“ Vysvětlil slova sv. Pavla k Římanům
13, 1—9, kde-napomína nás, abychom vyšším mocnostem poddaní byli. Vyslovil
kazatel, že i v tom pádu, kdy nařizuje zakon něco, co se svědomím křesťana se ne
srovnává, pravý katolík jen trpný odpor aneb mlčení ma, řídě se slovy apoštolovými:
Boha sluší více poslouchati než lidí. Za to — dí dale ——nemají katolíci považovaní

býti co nepřátelé státu aniž býti pronásledováni. — Členové šli s pravým potěšením
z chrámu a mnohému cizinci, který ze zvědavosti se do chrámu vloudil, bylo snad
krušno kolem nekřesťanského srdce jeho.

Něco k povšimnutí.

Na začátku prosince zběhla se v jednom městečku západníhof Pruska násle
dující udalost: Měla se provozovati veselohra, v níž by se pokoušení katolického kněze
představovala. Hlavní hru takové kloudné pokušitelky převzala paní katolického učitele
gymnasialního, který o své radost-i nad odpovědí na papežovo psaní v"jedné adresse
vlastnoručným svým podpisem veřejně svědectví vydal. Všecko bylo již k provedení
připraveno. Pouze jen ještě hlava hry, paní, měla svou zkouškou vyniknouti. Než
ale ——noh)r ji nechtějí nésti, a ona polomrtva se nese do postele, kterou posud hlídá
(21. ledna 1874). Jina donna, též chot, srdnatě odhodlava se k jevišti, aby hru
převzala, ale i ona, mrtvicí raněna, klesá, aby víckrát nevstala. Druhého rana byla
v posteli mrtva nalezena. („Pilger.“)
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Zprávy a drobnosti.
Bulharské obyvatelstvo v l-[acedonii (pod

vládou Turecka) skoro Veškeré hotovo jest —
jak „Cech“ dle zal—učenýchzpráv oznamuje —vejíti vlůno církve římsko-katolícké.
Unítský biskup Raí'aelo jest nejěinnějším ší
řítelem a zastavatelem této myšlenky a získal
Jí, soluuského biskupa Nila. Ujištnje se, že
sem cařihradský bulharský exarcha není ne
příznív myšlence spojení se s Římem. Propa
ganda má již dva listy a sice anglický „Levant
Times“ a bulharský „Šutos“ Podivem napl
ňuje každého, jak lid bulharský jest nakloněn
změně té. Do Soluně spěchají zdaleka široka
velike zástupy Bulharů, aby přítomni byli
katol. službám Božím, a vracejí se do svých
dědm zpět 5 přesvědčením, že změnou ničeho
neztratí, ničeho neobětují a že zbaví se jha
řecké církve. Nadějcme se, že slovanští am
štolé ze Soluně, sv. Cyril a Method vyprosí u
Boha svým rodákům vysvobození od nepravé
nadvlády rozkolníků a aspoň částečné ulcveni
jejich útrap.

_ Boj zjevný proti katolické církvi započal
již na celé .čáře; nepřátelé je'í cítí se již dosti

silnými zřejmě vystoupiti. ako ale v prvníchtřcc ), stoletích křesťanství uprostřed nejtuššíhn
pronasledování církev nejvíce kvetla, nejvíce
jarosti a čistoty je-íla, tak nadějeme se i pro
nynější krutou dobu. Nebo doba pronásledování
jest vždy dobou velké obětavosti a sebezapření
a nadpřirozených zakročení. si libuje
v tom, i ze zlého vyváděti dobré. Ku Bismark
a všichni ostatní v Evropě v ostatních dílech
světa jeho duchem vedení nemohou přece zabrá
níti vzrůstu církví, když právě ji zničit chtěji.
Nemusíme v tom již vid/ati hlavní nákresy
velkého díla Boží prozřetelnosti? Nebo hlc!
kněží a řeholníci, obětí to nesnášelivosti zbožno
vsného liberalismu, jsou nuceni se vj stěhmati;
avšak oni jdou do nejdelších krajin, kde jejich
apoštolování hojnou žeň slibuje. hlásat jmeno
Spasitele Ježíše. Katolící v Německu a “vý
cařich a i v jiných zemích vzd chají v stejném
pronasledování, vnuknutém 0 téhož ducha;
ale toto pronásledování neodstraní-li všechny
u_elady, které ještě různily ty, jenž chtěli se
Sjednotiti'rl Ejhle oběti rozšířily se po celém
světě, od jednoho konce k druhému, a spojují
vespolek _svoje modlitby, svoje vzdechy, a oni,
jenž stejného jsou přesvědčeni, stejné víry,
v ostatních ještě klidných zemích, probouzejí
se, vstavají, aby svůj hlas spojili s oním svých
bratři a proti nepravosti se vyslovili.

Toto jsm ty otěšné vzpomínky, jenž se
maně vzbudí v sr cích křesťanských vzhledem
na to katolické bratrství, jenž každím dnem
VICE,se ev'í v mnohých psaních plnýcli povzbu
zovaní, ai blahopřání, v častých shromáž
děmch, každým dnem velebnějších a četnějších,
kde se scházejí bratři a přátelé, jenž věří a
se modlí jako my

Spolek „svatého dětinslvi,“ jehož úče
lem jest, modlitbon a malými říspěvky pod
porovati křest. misionáře ve vyku ování a vy
chování dítek v íně nelidsky o hozených a
kruté smrti vydaných, nejvíce souhlasu dosud

měl ve Francii, Belgii, Špančlich a Italii,
Bavorsku a západním Německu. Podirno, že
právě země poslední válkou německo-francouz
skou nejvíce utrpivší jež doma dobročinnosti
obyčejnou zdvojnásobit musely, účelu spolku
„sv. dětinství“ v minulých 2 letech nejvíce vě
novaly, — . p. Francie as 410W, zl., Belgie
více 850„„ zl., Nizozemsko 28000zl., Italie (il.,o.,
zl. est dobročinnost doma příčinou či m
sledkem dobročinnosti na venek? V zemích
rakoaske' říše málo jest zmíniný spolek známý,
ba kdesi prý b 1 zakázán vládou samou, snad
ze strachu, že y se peníze vyvážely do ciziny.
(Kolik ale peněz se vyváží do ciziny, ovšem ne
k účelu .tak šlechetnému !) Nicméně snaží se
centrální ředitelstvo lid v Rakousku s dobrým
tím skutkem víc obeznámíti vydáním a rozdá
váním k tomu směřujících výročních zpráv a
zejmena spiskem „die Mission der Kinder“ a který
iv češtiněvydán jest „Misie maličkých“
a který nevaháme odporuěití a rozeslati, )ře
svědčeni jsouce o duševním i hmotném do ru.
které i pro naše chudé doma plyne z oběta
vosti povzbuzené “třebas pro íňanské děti.
Ve spisku tom najdeš stručné poučení o spolku
„sv. dětinství,“ povzbuzení k jeho podporování
a kam se máš obrátiti v jeho žáležitosti.

Jak podivně působí milost Boží *.'V Tá
boře žil před několika lety krajský komisař
Sch. Ten onemocněl těžce. Lékař navštívív
ho poznal hned těžkost jeho nemoce a do
mlouval mu přátelsky (byl vždy jeho přítelem).
aby se dal zaopatřiti. Než komisař přes všechnu
prosbu zaopatřiti se dáti nechtěl. Nemoc o
malu zdála se obraceti k lepšímu. Tu navštívil
p. P. M. P. bývalý farář v Machově od pruských
hranic onoho lékaře Frant. 'ebka v Tabo e
Bylt' jeho dávným věrným přítelem. Sotva se
byli tito srdečně uvítali, poprosil p. Šebek p.

. M. aby šel s ním k nemocnému příteli Sch.
To p. páter rád učinil. Jakmile vstoupili do
pokoje nemocného a tento p. P. M. spatřil.
zvolal: „Prosím, nechtěl byste mne zaopatí'iti?“
,.I s chutí rád“ odvětil P M 1 zaopatřil ho
a -—pan komisař za dvě hodiny skonal Divné

jsou cesty prozřetelností Boží. Až zdalekapovolala něze, kterému by se bylo podařilo
ůsohití svou návštěvou k smíření s Bohem
uše umírajícího. — Věrné vypravování z úst

očitého svědka.

V brntrstvu nejsv.—Svátosti odporuěují
se následující v Pánu zesnulé údově spol '.
modlitbám: Anna Svorčíkova, Marie Klimšova
a Františka Ríuglova, Josef Kol, Veronika
Tícháčkova. Marie Knitlova, Anna Drápsčova,
Františka Šorfova, Josef Cihlář, Gertruda Ko
pecká ze Suchdola, Teresie Poleva a Anežka
Vackova z Pěkova, Antonie Tolova z něm.
Cermy a Veron. Johnova a Anna Špačkova
z Maršova, Vincencíe Cejpova z Dřevčic, Vero
nika Šorfova z Ledhuje, J. Ther ze Slaného,
Anna Klemtova z Hutbergu, Josefa J obnova a
Helena Strauchova z Police, — všickniv Polici
zaznamenaní. Odpočinuti lehké dej jím Pane
a světlo věčné ati jim svítí. Amen.



Émoll mobliteb na měfíc ?uben:
%"emoboucíměčnú iBoše! obřtuiiIobě míieďo ímé bobré Truth; a mobiitbo me ipojení o 293mm „RL-inoma

nonemí l:,bognímia imatúmibnííemi w nebii na zemi za mfíeďo to, co 11“DánSezíš me imám 5_B_o3íf'émthcipřeje,
jmcnoxoitěare mtomto mčííci, aa mitěaftmí cítfme ím. nah neanaboaltwtm

' a m bneffní prdmě ben:

men ke di Gbgmlúu'tě
. Gm. .bugona, biif„ za :poíiIu m boji :proti neměře; sa íířaítnou bobinu ímrti.

Belenxj čtwrtef, na poběfomání aa miloft neiím. Gmátofti; za 3 tčšťomuílné.
iBeIEtj páteř, aa amužiloft a wgtrmaloít paíhjřům bucbomnim; za 2 chubc'robim).
58Má íobota, aa abat mifiím míš.; aa bma manžele pro ímou bobročinnoít íďmblé.
%ebčlt melifonoční, sa mítěsítmí mambo-, aa ím. Dtce a jeho měrné.
?Boubčlí welifonoční, aa aha!: fat. ípiíomnichoi; aa hitů) 7 robin; sa 2 cbore'.
(što. S'geřmana, aa fmornoft a Iáíťu ID4 řeoolu. bomech; aa iiíhj úftam pro nemocné.
5m. albem, aa círfem fat. m mufťu; za učitele pro nowou íífoíu. „
Gm. SDcmettía a foubr. muč., aa (Dubina nousi moítamcnou; sa ímiřenísíe přátel.

10. Gm. Gseóicle, prot., aa pomabuaení obhájců min); aa miloft ncipotřebuěíííí.
11. (“I—m.Ema, pap., aa ím. Dtcc a aa panomnifr) (Ewropífé ; za íEtocení břííine' máíínč.

12. “Bílá ncbčíc, aa outbomní fprárou we mojim-, za cbubé přátehn za 2 mm) u wojířa.
13. 6511).germenegilba, aa řřefřant)me Španii; aa Inabuaeni pobporomatclů Eat. literaturu.
14. Gm. Iiburtia muč., ga fřcířam) m Iurcďu; aa šiloč i acmřclé přátclftmoL
15. Gm. Ebeobom, muč., sa ípoIef ťřcíř. matcf; ga obrácení opilce; aa T řeholníci.
16. Gm. Sřaligta, pap., ga oímícení buchu bobuoítářům w círhoi; 5a :poIcpí'íeníapuítléíjo.
17. Gm. QIniceta, pap. muč., aa aáfouobárcc a wIabařc; sa íífoh) nárobní a opatromm) Děti.
18. Sw. %lpolonia, muč., aa učitelítmo; sa mííedgm) naňim moblitbám fc obouručuíící.
19. Web. 2. po mclfonocí, iw. Ema, pap., ga sbor ípolfúm fat. tomutnííů.
20. (5113.mneáh), p., sa poboblné počaií pro orbu; sa 2 přátele; aa úftaml) lltííulincf.
21. (5113.QInfeIma, biífp., aa řřeíř. mgcbomání m robinácb; aa prdýímčbo otce a bceru.
22. Gm. Gotcta a Rain m., aa shaw:miíiím w americe-, ga poflib a mír 1m 1 robinč.
23. (šlo. %oitědja, biífp. m., aa círfem ím. mesi (Šecboílomamn aa bratu) we wíře 10103116.

24. Gm. Siří, m., za obíltanční gíoamoťů 3 obcí; za ochranu 4 panen.
25. Gm. Matta, emanb., aa úrobu semnou; sa poíitu proti máňni alá.
26. mm. 3. :po meli., fm. RIeta a?)tatcclina, m., 3a upřímnémuřonáníwelfonočníspotočoi.
27. (510. %naííafia, :pap., aa čaíopiíectmo fatoI; ga 323. :pomoc w boji proti círEwi fm.

28. Gm. Ellamla 3 Ščříáe,řeb., sa řábl) ím. íšrantiiífa; aa gbařilé muchowání ťatoI. fnčšftwa.
29. Gm. 213mmSDL,m., aa círfew fm. w Stalii; aa 2 četné oíiřcíé robim).

30. C510.Ratcřim) Gen., :p., aa mífedmt) úbl') apoh'tolátu mobí. šímé i mrtmé.

$ 0 o l i t h a.
$ošffě Srbce Sešíííe Rrifta, Ěobě obětují pro ncpoíífmmčué Erbce žBanm) 'DJÍaric

míícc'ťt)moblitbt) fřuth) a utrpení tohoto bnc že mfícmi úmoílt), £ jařtjmi Íl) íe Dea
ořcftáni obětnješ na fm. oltáři. Dbětuii iobě mííeďo pro ím. círťem, ben obe one wíce
utiffowanou ob nepřátel. Il) icbině můžeš ji órániti o bošífú Goaíitcli, neboť neftáwá
téměř jiného, jcnš Bt) boiomal sa ni. SRi-ijoiš ípaíit ji. 21mm.

?Bune Sešíííi aaftřiš ochranou íwébo SBošffčbothce naííebo fm. Dtce papeže!
Srbce Sešíííe a Marie! gacbrm'ttcš cirťcm, řiíii Staťouífou a wIaft nafíi čcíEozmoramiťou!

£) přeílabfc' Srbce íBanm) Skal—ic,bubiá mou ípáíou!
Ěmatú imichalc urcbanbčli, imati Gorila a \lftgctbobc,orobuitc aa nás!
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Šifra—m26. iš'utfarta 1D Bl.-ně.
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MILost DuCha sVatěho posVěCuj a posILuj Vás k staLostI 11We!

0 Maria, k tobě voláme, vyhnaní synové Evy.
I.

V pusté jedné krajině Syrské vystavěl si jistý poustevník, Patroklus jmenem,
svou chýši, aby vzdálen jsa hluku světského v práci a modlitbě dny svého života
skončil. Ale pouhým útěkem nepřekoná. se svět, a tak se dělo i Patroklovi. Opět
se probudily v jeho srdci upomínky na svět a rozličnými vábivými obrazy naň dorá
žely. Přemožen okouzlujícími těmi lákadly přemýšlel již, kam nejdřív by se měl
obratit, když svou pouštku opustí. V tomto přemýšlení, umdlen jsa bojem duševním,
upadl ve tvrdý spánek" a. obraz docela jiného způsobu, než jeho dřívější myšlenky
byly, ukázal se ve snu duší jeho. Zdálo se mu,_ že anděl se mu přiblížil, jej zdvihl

9.
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a zanesl k Vysokému sloupu, u jehož paty ho položil, takto k němu mluvě: „Tys se
vzdálil světa, bys jeho nebezpečí ušel; nyní, an se tobě opět líbí, šálí tě snad do
měnka, že zatím, cos byl na poušti, k lepšímu se změnil. Vystup tedy sem na tento
sloup a podívej se poznovu na svět.“ Uposlechl Patroklus slovům andělovým; ohlédnuv
se ale vůkol, spatřil na všech stranách bídy a trapoty, a k tomu ty mravní nepo
řádky a zlořády všude ve společnosti lidské, způsobené zpozdilostí a sobectvím. Tu
zvolal v ustrnutí: Pane nedopust, abych se vrátil do světa, doprostřed těch bíd, jimž
sotva jsem byl ušel!

Pravdivost toho, o čem vykládá legenda, shledá každý, kdo se nedal úplně
uchvátiti, nýbrž čas od času se staví na výšinu stupně, t. j. na stanovisko nepřed
pojatého posuzování světa, při čemž arcit nejvíce na tom záleží, jak dalece duševní
zrak je bystrý a hlava bez závratu. Nebo mimo to, že svět svým leskem oslňuje
nezkušeného a hlupce, hlučným svým zevnějškem mámí aneb zastrašuje, nad to vše
zaznívá se všech stran, že v nejnovější době v hmotném i mravném ohledu se daleko
polepšil a daleko vzdálen je dřívějšího barbarství, surovosti, že vzdělanost a mravnost
obrovsky pokročily, tak že u porovnání s dřívějšími věky sotva sebe sama by poznal.

Kdo ale se nedá mýlit ani tím, co všichni lidé praví, ani zevnějším leskem
nyní všeobecným, neuzná za pravdivou onu samochválu světa. Nebot mimo to, že
každý jednostranný pokrok spojen jest se zpátečnictvím, kde jedna hvězda vychází
druhá že se zastiňuje, nemůže o opravdovém „lépe,“ o pokroku a blaženosti lidské
ani řeči býti, dokud tak mnohá zla život lidský trudící pouze podobu, jmeno promě
ňují, a dokud vše ovládající smrts stvrzuje výrok sv. Pavla, že veškerá příroda, i my
lidé, úpí a strádá, čekajíc vysvobození z poroby této pomíjecnosti. S každé strany
.nahrnují se nám důvody,že jsme skutečněvyhnaní synové Evy, jenž v tomto
slzavém údolí pláčeme a lkáme po vysvobození. Nebo oko nenasytíse
diváním ani ucho posloucháním; a srdce lakotných zlatem se nevyplní.

Když slovutný mučeník z Noly, sv. kněz Felix (znamená tolik co šťastný) od
pochopů dostižen otázán byl, neználi kněze Felixe, odpověděl jim: „Neznám žádného
Felixe", mínil že žádného šťastného na tomto světě. Směle mohl tak odpověděti,
nebo nesčíslny jsou trapoty, jež stíhají bezvýminečně všechny lidi. Povzbuzující je
sice přislíbení: Řekněte spravedlivému, že s ním to stojí dobře, nebo ovoce svých
prací má pojištěné. Avšak jaká síla ve víře musí tu v člověku býti, aby v temnostech
vezdejších nátisků nebyl sveden a pomaten! Onen veliký trpítel starověku, Job, cítil
veškerou míru bíd na sobě dovršenu, když zvolal: „Chci mluviti v úzkostech svého
ducha. Jsem já rozsápané moře, či nestvůra hlubin, že mne zděmi uzavíráš? Pakli
jsem zhřešil, což mohu, o strážci lidí, tobě činiti? Proč mne postavuješ proti sobě
za terč svého kárání, proč mám sám sobě býti břemenem? Těší tě to, když utis
kuješ a odstrkuješ mne, dílo svých rukou? Pakli jsem bezbožně jednal, běda mně,
avšak i když spravedliv jsem, nesmím pozvednouti své hlavy, nýbrž nasycenu býti
hanbou a bídou.“ »

Když tedy i spravedlivého, ve kterém žije to vědomí, že Bohu věren jest,
takové tělesné i duševní útrapy souží, dřív než víra úplného dosáhne vítězství; jak
ukrutně musi zmítáno býti srdce těch, kteří v nevěře žijí a povědomí si jsou nespra
vedlnosti, když nějaká víc než obyčejná pozemská bolest je navštíví. Pak se staví
vždy v popředí ta otázka: Což má smrteluík ze všech svých obtíží a týrání ducha,
jimiž tu pod sluncem byl zaujat? Ten k. p. porušil ba roztrhl ve své pýše a své
volnosti útlý svazek, který s Bohem ho pojil, a nyní vzdychá nad ztrátou krásného
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dětinného smyslu, který prostě a neučené tak ohlašuje; onen zase promarnil ve zví
řecí bezuzdnosti mladistvé síly své a naříká nyní ve své pusté omrzolosti na prázdnotu
života, na zmizení všech krásných ideálů a svěžích snů. Většina těch, jenž semeno
zlého nemírně rozsévali, s ustrnutím žalují na hojné vzcházení a zrání jedovatého
ovoce a nenalezají odpovědi na starou otázku: odkud to zlo pochází? ve svém vlastním
vědomí, ač jest tak blízká. _

Opravdu v slzavém údolí nalezáme se a kvílíme a pláčeme po lepším životu. —
Když ale bezbožní kvílí, pochOpitelno, ale že i spravedliví úpí a celá příroda s nimi,
odkud vše to? Kvílení to nemá za nejhlavnější příčinu tělesné bolesti, chudobu
a ostatní od světa pronásledování, nýbrž zajisté vnitřní onen boj žádostí, na který si ztěžoval
i sv. Pavel řka: „Libuji si v zákonu božím, co se týče člověka vnitřního, cítím ale
jiný zákon ve svých údech, který mne uvrhuje v porobu hříchu.“ A vzdychaje;
„Já nešťastný! kdož mne osvobodí od těla této smrti?“ t. j. od panství vzdorovitých,
duchovní smrť. za sebou táhnoucích náruživostí a žádostí, odpovídá sám sobě: „Milost
boží, skrze Pána našeho Ježíše Krista.“ Ničím jiným tedy nemůže nám pomoženo
býti v slzavém tomto údolí, než oživující láskou Stvořitele, což jest ona nadpřirozená
milost boží. A ta se nám přístupnou stala Prostředníkem mezi Bohem a námi lidmi,
Ježíšem Kristem, který, jsa pravý Bůh, se nám stal ve všem rovným (vyjímaje hřích),
stal se mužem bolestí a nejtrpčí smrt vytrpěl, aby za ty nás stihající trapoty náhradu
nám dáti mohl. náhradu své lásky a jistotu věčné odměny.

Komu ale máme nejpředněj to děkovati, že Syn Boží sstoupil s nebe a vzav
všechnu naši bídu na sebe útěchu nám skýtá v pozemském tom putování, korun
jinému vež nejčistší Pan ně Marii? „Slušno, praví sv. Bernard, aby oči všech tvorů —
aspoň tedy rozumných, lidí. ——k ní byly obráceny, nebo v ní a skrze ni obnovila
ruka Všemohoucího všechno, co na zemi byla stvořila“ Čím více celé její smýšlení
a dychtění spojeno bylo s Ježíšem Kristem, tím více spoluúčinkovala na našem
spasení a jsouc matkou J. K. našeho Vykupitele jest i matkou nás vykoupených a co
matka naše spolucítí naše bídy a vždy ochotna jest, od svého Syna nám vydatnější
milosti vyprositi.

Blíže jistého města u moře jest kaplička zasvěcená Panně Marii pod názvem
„Naše Paní strážní“ Sem putuje každý námořník, chtěje nastoupiti plavbu, a odpo
ručuje se její ochraně. My neplavíme se sice na moři skutečném, zajisté ale jsme
na moři daleko nebezpečnějším, zmítáni trudem a žalostí a pronásledováni okamžitou
smrtí duševní. Což tedy rozumnějšího, což nutnčjšího, než abychom v těchto trudných
časích, které hrozí ještě se zhoršiti & zajisté plnou mírou pekelné zloby nás obdaří,
každodenně,zejmena.v tomto měsíci Marianském, se utíkali pod plášt
naší nebeské Paní a milující Matky, která co taková vždy se osvědčila a osvědčí
a potěší nás lkající a aspoň do'bezpečného přístavu šťastné smrti uvede skrze milost
Ježíše Krista.

II.

Bylo to polovici XI. století, když mezi údy tenkrát již rozšířeného řádu
sv. Benedikta se skvěl výtečný muž, potomek hrabat Weringských, jmenemlHeřman.
jemuž dlouho trvající dnou všechny údy schromeny byly, proč také vůbec Heřman
Contractus (schromený)nazýván byl. vaklý Bohorodičkus dětinnou důvěrou
ctíti, vzýval ji jedenkráte také o pomoc ve své chorobě. “Ačkoli žádným způsobem
jeho prosba nebyla vyslyšena, dosáhl jako za náhradu zvláštní světlo a bystrost ducha
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ve věcech spasení. Jemu také připisuje církev sv. onu modlitbu, jež svou vznešenou
krásoutak vyniká: Zdrávas královno.

Jaké to pevné předsvědčení mluví z té modlitby, že Maria, ačkoli matka
všech lidí, přece nejhlavněj bídným a ztrápeným materskou svou lásku věnuje. Kdož
jsouale v pravémslovasmysluti bídní, lkající a plačící v tomto slzavém
údolí? Nejsou to chudí na statky pozemské, ani bolestmi těla sklíčení, jako
Heřman Contractus, ale nejhlavněj ti, jenž v nebezpečí jistého věčného zahynutí vězí,
jenž spoutání jsou okovy viny a jejich následků. K vysvobození zajatých v temnosti
smrti přišel syn člověka; skrze Marii ale ukázalo se milosrdenství Boží na světě,
jak dobře to ona praví: „Veliké věci učinil na mně Hospodin, který mocný jest
a svaté jmeno jeho; nebo jeho milosrdenství sahá od pokolení k pokolení nade všemi,
kteří se ho bojí.“ Pročpak ale nenazýváme Pannu Marii — ač bychom také mohli —
matkou božské moci, božské spravedlnosti, které přece její Synem v novém způsobu
světuse ukázaly;pročvýhradněmatku milosrdenství ji jmenujeme? Proto
že Syn Boží přijav lidskou přirozenost na sebe svou božskou moudrost, moc a spra
vedlnost nemohl zvýšiti, zajisté ale, jak nám dle sv. apoštola mluviti dovoleno, vroucnost
svého milosrdenství, milosrdenství totiž, které se neobmezuje na to, aby útrapy lid
ského pokolení spolu cítilo, nýbrž spolu i onu činnost ukazuje, která člověku opět
jenom od člověka můše přijíti, co od jeho přítele, vůdce, zastánce. Kdož může úplně
ze zkušenosti porozuměti všem žalostem a zkouškám pokolení lidského, kdo jemu
býti v životě příkladem, kdo se za ně úplně dáti, neli jen pravý a dokonalý člověk?
A tak se stal Syn Boží pravým člověkem, aby z vlastní zkušenosti milosrdným mohl
býti, všechny bolesti, všechna pokušení sám na svém těle snášel. Toto když si roz
myslíme, patrno, že Maria ve svém postavení a pro božské dílo skrze ni matkou
milosrdenství se stala a že za takovou se také považovati mohla a považovala.

Zajisté působí v záležitostech spasení všechno Bůh svou milostí — aniž
by snad zkrátil svobodnou vůli člověka ——a dává jí vždy dostatečně člověku ke
spolupůsobení; ale jako skrze Marii nám chtěl plnost milostí prokázati v Ježíši
Kristu, tak až dosud skrze Pannu Marii uděluje nám nejhlavnější a oslavuje ji povždy
co matku boží milosti.

Když Gonzalez Pizarro, bratr pověstného vydobytele Peru v Americe, se
zrádné pokoušel o to, celou tu velkou říši odejmouti panovnictví Karlu V., avšak po
ražen byl a celé jeho voje rozprášeny, bylt mezi uprchlíky také muž stejného záměru,
který velkým, slavným ve světě se státi chtěl, jmenem Gundisalvo z Barcelovy, a ve
vojsku Pizarra nejvyšším jenerálem byl. Přestrojen v cize šaty potloukal se v houšti
nách a s tíží našel si skrovnou potravu. Jednoho nedělního rána zaslechl zvonek
blízkého kostelíčka a cítil se puzena, tak že odolati nemohl, obcovati mši sv. Neznán
a nepovšímnut ;,tál za sloupem a chtěl po skončené bohoslužbě spokojeně odsud jíti.
Jak hrozné ale bylo jeho překvapení, když najednou s kazalelny nařízení místokrále
se ohlašovalo, kterým všem revolucionářům milost se oznamovala, vyjímaje jediného —,
a to byl on sám, který na milost a nemilost vydán byl. Pln strachu, že výraz
uděšení a bledost tváří by jej mohly prozraditi, odstranil se do vyklenku, kde byl
oltář Panny Marie.

Tu poklekna prosil v tichosti, avšak s vroucností srdce Bohorodičku, aby
z trapného toho postavení, ač samo zaviněného, mu pomohla A aj zableskla v jeho
mysli myšlenka a vší sílou jej zaujala. tak že ji ihned ve skutek uvedl. Lesy a neoby
dlenými úžlabinami putovav došel až na. výšinu hor Cordilleros; tam zvolil
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za obydlí jeskyň, kde živ jsa plody lesními v skroušenosti & lítosti rozmýšlel 0 do
savádním & příštím svém životě. Brzo cítil se puzena polodivokým tuzemcům, jichž
řeč již znal, sv. evandělium zvěstovati. Věnoval se tomu přetěžkému povolání s takou
chutí a obětavostí, že zvěst o něm brzo do hlavního města Limy došla. I pospíšil
si místokrál netoliko jemu milost uděliti, nýbrž pozval jej také ke dvoru svému,
nabízeje vysoké státní služby. Gundisalvo ale uspokojil se s dosavádním svým zaměst
náním, jež později proměnil v službu nemocným v chorobinci, kdež svůj život
i skončil. Ejhle z vysokomyslného, pyšného rebella stal se sluha Páně & naučil 'se
od své nebeské vysvoboditelky Panny Marie i jiné k světlu pravdy vésti.

Nuže, ve vší své tísni pozřime k Matce Spasitele, která jako zora na krásu
věčného světla nás upomíná a nechává zapomínati na ty bídy vezdejší, způsobené
nazvíce lidem neznajícím ani Boha ani sebe a podobajícím se více lité zvěři, která
toliko okamžitou svou choutku hledí ukojit. Panna Maria vyprosí nám milost, že
přečkáme všechny ty strasti a v nich že se budeme moci těšití slovy proroka:
Neumru, ale budu žíti a milosrdenství Boží velebiti.

Zrcadlo lásky Božského Srdce Páně.
v.

„ já s vámi jsem o všecky
dny až do skonáni světa. “ ( at.28, 20.)
Evang. na slev. nejsv. Trojice B.

Svátostná láska B. Srdce Páně.
3. Láska B. Srdce P. stala se ustavičnou obětí za nás. — Láska

B. Srdce nemá dosti na tom, že mezi námi přebývá, ona se klade do rukou kněze
a podává se na nesčíslných místech po vší zemi dnem i nocí neb. Otci v oběť za
živé i za mrtvé. Ona ustanovila tuto oběť, bychóm i my v ní & zkrze ni B. veleb
nosti přinášeli důstojnou poctu a díkůvzdání za všecky dary a milosti, jakož i dů
stojné dostiučinění za všecky hříchy a urážky, spolu i nejtklivější prosbu za vše, čeho
nám ku časnému i věčnému blahu třeba. Tat jest spolu oběť všech obětí, a kromě
ní není jiné oběti Bohu líbezné.

Když tedy láska B. Srdce tak daleko jde, že chce býti ustavičně za tebe
obětována, aj jak slušno a spravedlivo, bys i ty se snažil(a) býti podobnou obětí
lásky! A tou se staneš, odumřeš-li světu & sobě samé(mu) & budeš-li pouze žíti pro
Boha. I tvoje tělo může se státi obětí Bohu líbeznou, budeš-Ii ho užívati v práci,
sebezapírání a. utrpení k službě Boží! Pán přijímá za. _oběťi ty skutky tvé, jež z lásky
k Němu blížnímu prokazuješ, zvlášť když se to pro jeho spásu děje. „Není oběti
Bohu příjemnější“ dí sv. Řehoř, „nad horlivost pro duše.“ Největší však oběť přináší
člověk sám P. Bohu, když se Mu zasvětí ostříhati povždy rady evangelické; neboť
slibem dobrovolné chudoby obětuje člověk P. Bohu všecky statky pozemské, slibem
čistoty obětuje Mu své tělo a slibem poslušnosti svou duši, tak obětuje Mu sebe
i se vším ostatním. Ba takovýto život zvláště v stavu řeholním rovná se dle sv. Otců
mučenictví. „Veliká koruna přináleží, a palma mučenická tomu přisluší“, dí bl. Tomáš
Kemp. „kdo statně bojuje a poslušnosti až do své smrti přirozenost podmaňujef“
A sv. Bernard praví: „Toto mučenictví není sice tak kruté jako ono, při němž bý
vají oudy mečem usekány, ale délkou trvání svého jest tím traplivější.“
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O Bož. Srdce Ježíše! láska má jest ještě velmi nedokonalá a slabá. Ach prosím
Tě, dej mně lásku, lásku právě velikou a obětavou, z celé duše své volám k Tobě
slevy sv. Ignaciaz“ „vezmi a příjmi všecku moji svobodu, mou pamět, můj rozum
a celou vůli mou, vše co jsem i co mám. Tys mně to dal, 6 Pane! Tobě zas to
navracuji, Tvé jest všecko, nalož s tím dle vůle Své. Dej mně jen Svou milost a
lásku a já mám na té'dosti !“ —

4. Láska B. Srdce P. spojuje se s námi. —- Láska B. Srdce P.
chtěla nám dáti za pokrm tělo a krev Bohočlověka. P. Ježíš měl se s námi spojiti
jako pokrm a nápoj, ale ne tak, aby v nás přešel jako pokrm a nápoj, nýbrž aby
chom my přešli v Něj & z Něho jsme žili. „"Kde jí mne, živ bude pro mne.“ Tento
B. pokrm proměňuje nás v sama sebe, sdílí nám svou podobu a své vlastnosti, činí
nás s sebou jedno. Neb jak praví sv. Hilarius: „On sám dí: tělo mé právě jest
pokrm a krev má jest nápoj. A ty, když se přijmou, působí, že jsme v Kristu a
Kristus jest v nás.“ Sv. Cyprian dí: „Jako obyčejný chleb, jejž denně jíme, jest
život těla, tak i nadpřirozený ten chleb jest život duše.“ Ve sv. přijímání spojuješ
se s Kristem P. i podle těla, a všickni jenž hodně přijímají a skrze milost s Kristem
spojeni zůstávají, bývají s duší i tělem spojeni v jedno, tajemné, duchovní tělo
Kristovo, a stávají se mezi sebou tělem jedním, jehož jsou oudy a jehož hlava jest
Kristus. „Tak stáváme se“, jakž dí sv. Cyrill: „Kristonosiči přijímajíce tělo a krev
Jeho do svých oudů, a stáváme se dle slov ap. sv. Petra účastnými přirozenosti
Božské.“ - \

Tato krmě Božská sděluje i tělu tvému svoje vlastnosti a ukládá v něm
símě slavného vzkříšení & blaženého života věčného, neb dí sám Kristus: „Já jsem
chleb živý, jenž jsem s nebe sstonpil. Bude-li kde jísti z chleba toho, živ bude na
věky“ ,.Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřisím v den
nejposlednější“ — Jako tedy tělo tvé, protože pochází od prvního, pozemského hříš
ného Adama, upadá v porušení, bude ono, protože ve Svátosti této tajemné přivtěleno
bývá druhému, nebeskému, Božskému Adamovi J. Kristu, z porušiwlnosti povýšeno
ku slavné nesmrtelnosti, jak sv. Pavel dosvědčuje řka: „rozsívá se v porušení, vstane
v neporušitelnosti.“ Hle, tedy v tomto svátostném spojení s P. Kristem leží nový
důvod a nové právo, že i ty jednou své vzkříšení a oslavení s Ním slaviti budeš.

O Bož. Srdce Ježíšovo! Zdaž mohla laska Tvá k větší důstojnosti a slávě
povznésti duši i tělo lidské, nežli jak to zde učinila? — Kde nalézti lze užšího,
přátelštějšího spojení jako zde ve sv. přijímání ? ——0 sv. hostina, v níž se Kristus
přijímá; památka smrti Jeho se obnovuje, smysl se milostí naplňuje, a budoucího
oslavení se nám rukojemství uděluje! po „Tobě žízní duše má, po Tobě touží mno
honásobně těle má.“ Amen.

Věneček Marianský. V nejuzším spojení stála Maria P. s tělem a duší
P. Ježíše zde na zemi, i když je pod srdcem Svým nosila i když od něho odloučena
žila. — Ona obětovala samu sebe se vším, co byla i co měla P. Ježíši, s Ním jest
i spojena na vždy v nebesích, kamž On ji předešel a pak milostí ducha sv. plnou
k sebe vzal, a kdež On ji korunoval. Tam ted v nejuzší blízkosti u Něho jest nade
všecky svaté oslavenu; a abychom i my, až z hrobu vstaneme, se tam dostali, vřele
ji o přímluvu prosme, _a proto na počest Srdce Jejího zcela Bohu v obět podaného
a se Srdcem B. Pána Ježíše tak úzce spojeného a za podobný dar skrze Její pří
mluvu prosíce, obětuje-me Srdci Pá„ě 5 desátků Vítězného růžence.



—107-—

Vzorové apoštolátu.
19. Sv. Ludmila, kněžna a dědička země české.

(Pokračování)

Nastoupením vnuka svého zbožného, Václava sv. na stolec knížecí, potěšila
se poněkud sv. Ludmila v zármutku svém, ana viděla ted konec tyranské vlády své
nevěsty jakož i osvobození křestanstva z nejkrutšího utiskování. Tcd teprv dávala
sobě práci, panujícího vnuka svého v pravé zbožnosti vzdělávati, s ním, sdílela péče
vladařské, a aby od své tyranské máteře docela byl odloučen, provedla rozdělení
země, tak že Drahomíře a synu jejímu druhému vykázána jest Boleslav Stará s celým
okršlekem k obývání v majetek.

Vše se tedy v Čechách dobře dařilo, všecko žilo pod novou vládou v kýženém
pokoji. Jen mysl Drahomíry zůstala nepokojná a pobouřená, závist ji rozhořčila. Zá
viděla Václavovi svěřenou mu vládu, již by raději byla viděla v rukou jí podobně
smýšlejícího Boleslava, závidčla Ludmile, paní zbožné, že syn jeji spíše jest jí, bábě
nakloněn nežli své matce a nemohla toho snésti, aby křesťanství pod spoluvladařstvím
této paní v Čechách vzkvétalo, závistí a nenávistí jsouc poháněna umínila sobě, ježto
neměla moci křesťanství škoditi, matce jeho ránu smrtící zasaditi, hledala cesty, po nichž
by tchýni svatou se světa sprovoditi mohla doufajíc, že zavražděním jejím všeho do
sáhne: Václav že se podle její mysle bude říditi, a že brzy" a snadno zpět dostane
vládu země pro sebe i syna svého Boleslava, a tak že opět moci nabude, by dala
pocítiti křesťanům svou mstu a svou zášt zarytou. Pojednou stálo vše zlobě její po
ruce, našla příležitost. Ludmila chtíc zivezdějších péčí zotaviti se trochu s Bohem
na duši a na modlitbách, odebrala se na čas do Tětína. Drahomíra nalezla pomocníky
a vykonávatele šeredných a ohavných svých záměrů. Dva z jejich důvěrníků nabídli
se státi se nástroji zuřivosti její a náčelníky sbčře vražednické, již sama nasbírala.
Bylit to 2 rytířové pohanští, bratři: Tuman a Kuman, jenž jsouce u dvora zbožné
Ludmily vychováni, ted stali se zrádci a vrahy jejími. Předstírajíce přátelství upřímné
přibyli časně z rána před východem slunce na hrad Tetín jako na návštěvu. Avšak
Ludmila vnitřním světlem a obzvláštním darem milosti Boží poznala ihned své ne
přátele, a povolavši k sobě štařičkého sluhu P., svého kněze domácího: Pavla, prosila
jej, aby sloužil mši sv. Odkryla mu také své svědomí a poroučejíc svou duši P. Je
žíši, chystala se na cestu do věčnosti a přijala pravé tělo a krev P. našeho Ježíše Krista.
Po mši sv. dala ustrojiti skvostné hody a pohostila své vrahy pohanské co nejpří—
větivěji! po hostině kázala povolati k sobě všecko služebnictvo, vyplatila každé mzdu
její zaslouženou, objala jela políbila na rozloučenou, a udělivši jim všem požehnání
odebrala se do ložnice své modlit se. A tu v noci, když Ludmila na lůžku svém
k Pánu všemocnému co nejvróucněji se modlila a svou duši v ruce Jeho poroučela,
vrazili oba dva ti zákeřníci v komuatu její. Tiše a mírně oslovila je Ludmila řkouc:
„Proč tak zuřivě mne napadáte? což jsem vás, dříve, nežli vás Drahomíra velkými
dary obmyslila, u dvora svého nevychovala jako své vlastní milované dítky ?“ Ti však
vražedníci nedbajíce výtky její s lůžka ji strhli a na zem porazili. Opět pravila jim
Ludmila: „Scčkejtež trochu, až vykonání svou modlitbu!“, a dokouavši ji, zvolala:
„O mě drahé dítky! prosím vás neškrtte mne tak hanebné, abych nebyla od vás
oběšena, nýbrž, pak-li vám libo, utněte mi hlavu, abych pro J. Krista, Spasitele
mého, svou hříšnou krev .prolíti mohla. Avšak zákeřníci nedbajíce prosby její, otočivše
krk její vlastním jejím závojem, šmýkali a vlekli ji v komnatě sem a tam, a když
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ji přivlékli až ke kamenu, na němž při modlitbách klečívala, tak hlavou její o něj
narazili, až krev vyštříkla a veskrz kámen prosákla.

Duchovenstvo, jež při sobě měla, jakož i dvořeniustvo obého pohlaví brzy
po mučenické smrti paní a ochraňkyně své se rozuteklo a v rozličných koutech us
chovalo, aby aspoň tu ukrutenství vrahů ušlo. Když pak katané odtáhli, tu sešli se
u velkém strachu a s přehořkým pláčem u mrtvoly milované, ukrutně zavražděné
paní své. Snažili se tedy aspoň poslední úctu jí prokázati, a chystali vše ku slavnému
pohřbu jejímu. Třetího dne uložena jest tělesná schránka milované, ode všeho lidu
oplakávané paní a kněžny české jakož i apoštolky katolické v lůno posvěcené zemi
na Tetíně u chrámu Páně sv. Kateřiny.

Navrátivše se zákeřníci zpět k Drahomíře, spravili ji o všem, co se stalo.
Drahomíra, necitelná žena, uchvátila si všecken nábytek sv. Ludmily, a uěinila
vrahy ony takřka svými spoluvládci. Aě sobě již na Tetíně osvojili všecken poklad,
ještě ted obdarovala je, rodiny a přátelstvo jich zlatem, stříbrem a drahokamy,
drahocennými rouchy, i vypínali se a hráli si na nejváženější a nejmocnější knížata
v Čechách; žilit co nejnádherněji v samých rozkošech a radovánkách. Avšak brzy mělo
se ukázati, jak mnoho u Boha platila svatost a cnosf. sv. Ludmily. Vypravujít kro
niky, že brzy po pohřbu jejím vystupovala z hrobu jejiho příjemná, líbezná vůně,
a že nad hrobem jejím nebeská zář a světélka se vznášela. Patrný však zjev, jímž
oslavena byla sv. Ludmila, jest, že brzy na to oba vrazi i s rodinami svými zahynuli,
a ani stopy po nich nezůstalo. Drahomíra totiž pozorujíc jich zpupnost a pánovitost,
počala se jich obávati, a přemýšlela dnem i nocí, jak by se jich zbavila; Toho
spozorovav Tuman hleděl čím dřív tím líp s celým svým příbuzenstvem ze země
se dostati. Poštěstilo se mu to, avšak všude nenáviděn, opovržen, nemohl se nikde
usaditi, nýbrž jako pravý Kajnův potomek, těkal sem tam, až ode všech opuštěn a
nenáviděn bídně zhynul, žádný z jeho příbuzných se však vícekráte zpátky do vlasti
nevrátil. Kuman však, jenž taktéž hleděl útěkem se vyhnoutí pomstě Drahomíry,
byl i se svým bratrem chycen, k stětí odsouzen a ztratil brzy na to hlavu pod
mečem katovým Drahomíra neukojila se však pouze jejich smrtí, nýbrž dala i všecky
jejich dítky a příbuzné odpraviti. Divy však, a znamení, jež se sbíhaly u hrobu
Ludmily, nemohly zůstati tajny Drahomíře; jakkoliv přála sobě veždy utlačiti a sni
žiti čest tchýně své, nic méně čest a sláva její šířila se vždy víc a více, jakož i
pověst o zázracích těch. Přemýšlila ustavičně, jak by tomu přítrž učinila, a zloba
její hnedle lest ďábelskou jí pošeptala. Stavic se nábožnou a plnou úcty k svaté
mučenici dala do křiku, že na hrobě jejím dá postaviti překrásný chrám a to ke cti
sv. arch. Michaela, ale to jen proto, aby se na jmeno Ludmily spíše zapoměla, a
divy, jež by snad se přihodily, Spíše tomu přičítaly, jehož jmeno ta svatyně nesla.
Proto i, jak dí pověst, mrtvolu její mezi tím dala vyndati z hrobu a jinam zakopati.
Avšak i tu přivedla prozřetelnost Božská tělesnou její schránku ku slávě a poctivosti.
Zbožný a oddaný vnuk její Václav nechtěl sice zlým za zlé odplatiti ani matce
ani vrahům, pamětliv jsa slov písma sv.: „mát jest pomsta, a já odplatím časem
svým, aby klesla noha jejich“ (Dent. 32, BB); avšak za to byl tím bedlivější, aby
svatost muěenice dosáhla patřičného oslavení a zásluhy její veliké veřejného uctění
od věřících. Proto popiloval sobě, nešetře ni práce ni útrat, aby stavbu kostela
sv. Jirského ku konci přivedl, aby tam co do hlavního chrámu, ku hrobu milovaného

chotě jejího Bořivoje a syna: Vratislava, obou knížat českých, také její posvátné
ostatky tělesné přenešeny a pochovány býti' mohly.
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Když byla stavba chrámova ukončena, radil se s mnohými duchovními a
bohabojnými osobami, jak by se měly vyzdvihnouti a přenésti posv. ostatky její.
I vyslal tam jich několik do 'l'etína, ti ovšem sami nevěděli, kde by měli hledati a
kde by mohli nalézti kosti její. On však dostav vnitřní světlo a vnutknutí od Ducha
sv., svěřil to několika důvěrníkům svým, že zajisté s pomocí Boží nějaké stopy
naleznou.

Přišedše na Tetín tázali se stařičkého sluhu P. Pavla Kejchu, byv. domácího
kněze sv. Ludmily, o radu, i vedl je de chrámu sv. Michaela a tam jim ukázal
místo, kdeby měli kopati, jakž sobě ještě některé známky místa toho pamatoval.
I začali kopati, až přišli na víko rakve, jež již shnilobou chyceno bylo, proto báli
se kopati dále řkouce: „pakli již dřevo zevnější jest shnilé, jak shnilé teprv bude to,
co v něm ukryto bylo.“ Již chtěli znovu zase hrob zaházeti. Avšak ctihodný stařec
Pavel protivil se tomu a stál na tom, aby po přání a rozkazu knížete se dělo, vy
jádřiv se, že kdyby jen malinký prášek z spráchnilého těla Ludmily sv. měl nalézti,
že ho s sebou vezme. I pracovali tedy dále, zvedali víko, to se jim však v rukou
rozpadlo tak, že řečený Pavel přes mrtvolu padl; vzchopiv se a odstraniv hlínu, jež
se dolů svalila, nalezl tělo sv. zcela neporušené beze vší skvrny a hniloby, s obli
čejem čistým, s vlasy pevnými, s rouchem neporušeným, jakoby téhož dne bývalo
utkáno, ač již 3 roky ležela v hrobě, všem nepohodám vzduchu vystavěna. Radostí
nevýslovnou naplnění vyndali tělo sv. z hrobu, obvinuli v hrahocenná plátna, položili
na oltář sv. Kateřiny, a vzdavše Bohu chválu a díky, vložili je na nosítko, a v noci
odnášeli je do Prahy, bylo to ve středu, dne 7. listopadu r. 929. V pátek v noci
dorazili ku Praze a uložili sv. tělo zatím na velkém oltáři kostela sv. Matouše na

Pohořelci, jenž byl farním a ku Praze se již nepočítal. Ihned spěchali poslové ku kní
žeti, vzbudili jej a vyřizovali poselství radostné. Hned byl Václav sv. vzhůru, spě
chal do onoho kostela a chválu a díky ěinil Kristu Pánu za tu milost velikou.
Druhého dne na. to, dne 10. listap. 929 uspořádal pak slavný průvod veškerého
duchovenstva -s nesčíslným zástupem lidu jdoucí vstříc drahocennému pokladu. U
kostela sv. Matouše setkal se zbožný zástup s vyslanstvem, jež sv. tělo na. Tetíně
našlo, s radostí vzali od nich duchovní Pražští drahocenný ten poklad na své ra.
mena, a při slavných zpěvích a hlasitých modlitbách dorazili až do chrámu P. u sv.
Jíří; kdež před oltáře posv. ostatky složili. Václav sv. rozkázal, aby drahá mrtvola
zůstala po několik dní odkryta a očím věřících vystavena., tak aby všichni na své
vlastní oči se přesvědčili, kterak Bůh zázračně tělesnou schránku báby jeho sv. ne
porušené zachoval, .a tím svatost její osvědčil. Zde ve chrámu P. sv. Jiřském na
určitém místě mělo tělo její býti uloženo k úctě potomstva, avšak zrovna na témž
místě vyprýštil se pramének, museli ěekati, Václav odeslal posly k bisk. Řezenskému
Tutonovi, k jehožto dioecesi i celé Čechy náležely, tázat se o radu a prosit zároveň,
by obnovený chrám sv. Jiřský i s hrobem Ludmily sv. ráčil zasvětiti. Tím se věc
zdržela, lid zbožný mohl takto déle ruce i sv. kosti milované paní a máteře své vi
děti, líbati a ctíti; z pohanů však nejednoho pohánělo to, aby s obrácením a pokřtěním
déle neotálel. Od té doby oslavil Bůh mnohými zázraky hrob světice a mučenice
naší, tak že vřaděna jest od církve sv. do počtu mučennic svatých a vykázána jí
pocta od všech věřících po celém světě katolickém.

Tak obohacen jest národ Český krásným vzorem mučenice svaté. Křesťanské
dívky a paní naše! Černé chmury stahují se na obzoru církve naši kat., však to
dobře víte, jak v některých zemích & státech se církev sv. pronásleduje, biskupové
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zavírají, duchovenstvo do vyhnanství zapuzujc, a což, křest. apoštolky, kdyby to přišlo
i u nás k pronásledování? ——zradíte snad svou církev? ——budete snad se styděti
věrnost svou k ní na jevo dávati? — Když nedávno odváděli biskupa Trevirského
do žaláře, byly to zvláště dívky a paní katolické, jež veřejně s pláčem jej d0pro
vázely, ruce mu líbaly, klekaly a o požehnání prosily, zajisté že i vy, naše dcery,
se zahanbiti nedáte, ale věrné zůstanete pastýřům svým duchovním, a tu k nim
příchylnost a věrnost vštčpovatí a šířiti budete v srdcích Vašich bohužel u většině
chladných, netečných, neuvědomčlýchkatolických bratří a sester. „Bůh otců našich
dejž vám milost a všeho úmyslu srdce vašeho posilniž svou mocí,
aby měla z vás chválu církev sv. a bylo jmeno vaše v počtu svatých
a spravedlivých“ —

Trni a růže.
Odďm.p.

Zkrocená nenávist zpovědí.
Do Gernsheimu na Rýnu, co do

svého rodiště vrátil se z ciziny krejčí;
ve světě slyšel všelijaké hany své svaté
katolické víry, tak že ji pozbyl; mluvil
doma jen o samé osvětě, o vyproštění
ducha z otroctví a hlouposti lidstva. Aby
spoluobčany neurazil, chodil sice někdy
do kostela, nikdy však nešel ku sv. zpo
vědi, ba ani ne ve velikonočním čase.

An tamnímu tehdejšímu faráři Adamu
Kauthovi, knězi to opatrnému a vtip
uému, někdy však i trochu ostrému, avšak
přec vždy laskavému, neodvedl cedulku
o vykonanénl sv. přijímání, nesl bolestně
farář takové necírkevní smýšlení. Šel
do „Maria Einsiedelnu,“ kde se velké
poutě konají a potkal milého krejčího.
Dal se s ním do řeči a přišel až na
náboženství, na služby Boží, na zpověd
a na svaté přijímání. '

„Ale, přítelil“ pravil najednou,
„právě mi napadá, že jste Vy letos ne
byl u sv. zpovědi! Proč pak ne?“ Krejčí,
vztýčív se ve zpupném citu své osvěty,
odvětil:

„Já bych rád šel ku stolu Páně;
avšak napřed se zpovídati a praviti: „„J á
bídný, hříšný člověk,“ to nemohu,
to se protiví mému citu, mému rozumu,
mé celé bytostíl“

„Pakliže Vás od stolu Páně a od
zpovědi zdržuje jen to,“ pravil laskavě

farář, Ítomu se dá lehce odpomocil“„ ak ?“

„Rekněte v zpovědi: „„J á pyšný,
nadutý krejčí zpovídám a vy—
znávám“ atd.l“ Slovo to, vážně pro
nešené, krejčího bodlo; mlčel a odchá
zeje podal l'arářovi ruku.

Od té doby chodil nejen do kostela,
nýbrž i ku zpovědi a ku stolu Páně.

Hledáni duše.
Lékař materialista ve F . . . hádal

se s mladým bohoslovcem, tvrdě, že pry
není duse; co důkaz uváděl tento vele—
vtipný důwd:

„Já jsem už tolik lidských těl roz
řezal, duši jsem však nenaleznuí v žádném !"

„Věřím, snad to byla těla mrtva?"
„Ovšemb
„Pak Vám ovšem také věřím, že

jste v žádném ncnaleznul duše! Musíte
jedenkráte rozřezavat zive tělo, pak
v něm zajisté naleznete dušil“

Dobré to argumentum ad homincm.
Zasluhlqe následování.

l..

Byv za mladších let v Brně, řekl jsem
žákynírn, aby nikdy nečetly knihy, dokud
rodičové, učitelové atd. jim je byli ne
schválili. Když jsem jednoho dne k nim
přišel, hrnuly se ke mně, tázajíce se,
smí-li tyto knížečky čísti? Podávaly mně
samé hezké, malé knížečky s obrázky
do textu tištěnými.

„Milé dcerušky, těší mne, že jste
tak hodny a poslušny; kde pak jste si

- těch knížeček nabraly ?“
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„Když jsme včera šly ze školy, stál
_venku p. Ž. (známa to v Brně osobnost,
jenž už nežije. Ten muž byl rozšiřo—
vatelem špatných spisků v Německu,
obzvláště v Hořelici a ve Švýcarsku
tištěných). „„To jste hodny, milé děti,
že tak pilně do školy chodíte! Musím
vám dát co odměnu za to tuhle krásné
knižečky!““ pravil a vytahoval z kapes
tyto knížečky a rozdával nám je !“
_ _„Přečtu je; jsou-li dobré, dám vám
je; —jsou-li špatny, spálím je místo vás
sám! Ptal jsem se: Odevzdaly jste mi
ty knížečky všeckyP“

Děti ukazovaly na jednu, ta že prý
také dostala.

„Adelaido,“ ptám se jí, „dostalas
také knížky?“

„Dostala jsem _2!“
„A proč pak mi je také nedáváš'ť“
„Já už je nemáml“
„Kam jsi dala?“
„Když jsem přišla domu, ukazovala

jsem je tatínkovi !“
„A co řekl tatínek ?“
„Ptal se mne, od koho jsem je do

stala; když jsem řekla, že od p. Ž.,
hodil je hned do pece, již právě vytápěl!“
(Byl pekařem na tétéž ulici, kde Ž. měl
dům svůj )

NB. Bylyt to knížečky jedovatě — samé
urážení katol víry i dobrých mravů.
Spálil jsem je.

2. ,

Jednou se v podzim vraceli poutníci
z Vranova, lid to Slovácký; šli přes
Brno. Odpočinuli si na té ulici, v níž
Z. přebýval. l přišel tento mezi ně:

„Byly jste u Panny Marie na Vra—
nově? ——No, to jste hodní křesťané!
Tuhle vám dávám pěkné čtení; čtěte
v něm pilně a sdělujte je také jinýml“

Vytahoval z kapes české spisky a
rozdával je. Lid dobrý je ovšem bral
a hned počal čísti. Nedaleko stála prostá,
chudobná žena z ulice; vidouc, co se
děje, počala z plna hrdla volati:

„Lidi, neberte to, to jsou samé
kacířské knížky! Roztrhejte to !“

Slováci uposlechli a trhali knížky
na kusy a házeli je na zem. Ž. musil
honem utíkati, sic by mu byli Slováci
natloukli; už zdvíhali proti němu hole své.

-3.

Nebožtík saský král Anton jel jednou
do Vídně. Stavil se v m. B. v jednom

hostinci na oběd. 'Byltě právě postní den.
Král se dal ptáti hostinského, zda-li mu
přístroji postní pokrmy? Hostinský pravil,
že žádných postních jídel nemá, že však
může sloužiti pokrmy urasnými. Král
pravil :

„Uvařte nám vejce na mčko!“
4.

Venkovská, od rodičův nábožně vy—
chovaná dívčice, sloužila v městě 11pani
uotářové. Chodívala každou neděli na
ranní služby Boží, an později nebylo jí
možno pro práci domácí. Najednou jí
milostpaní pravila:

„Nany, ty mi už nesmíš chodit do
kostela!“

„Proč pak bych nesměla chodití"
„Ty donášíváš z kostela sebou ška

redý puch; ten pochází z kožichů těch
sedláků; ten je mi protivnýml“

„Milost paní,“ odvětila holka, „mu o
hem protivnější jest Pánu Bohu
pejcha; ještě dnes půjdu z Vaší služby
a vyhledám si jinou, kde mi nebudou
brániti, do kostela choditl“

D.

Bývalý moravský zemský rabín
Marcus Benedict, jenž bydlel v Mikulově,
najal si jednou od jednoho z tamních
hostinských povoz, že někam pojede. Jel.
Netrvalo to půl hodiny, už se vrátil.
Hostinský, vyběhnuv ven, ptá se, co že
se mu stalo?

„Nic se mi nestalo; aby se mi však
nic nestalo, prosím Vás, pane hostinský,
dejte mi jiného kočího; s tímto já ne
pojedu !“

„Udělal vám něco?“
„Neudělal mi nic ; jeli jsme však vedle

kříže, a ten kočí před ním nesmeknul;
snad se styděl za kříž; pane, takovému
člověku, jenž se stydí za své náboženství,
já svůj život nesvěříml"

NB. V skutku onen kočí asi za 3 neděle po
této události spáchal vraždu.

6.

Před více než 30 lety měli bratři
G.Vé na nové ulici v Brně továrnu na
sukne, byly Belgičané a velmi hodni
katolíci. Po času velikonočním požado
vali každoročně od svých dělníku, aby
se vykázali. zdaž vykonali velikonoční
zpověd? Ríkávali:

„Kdo není věren Bohu a církvi, ne—
může býti věren lidem !“
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7.

Když se za onoho času zařizovaly '
spolky střídmosti, učinil také jistý piják
kořalky slib, že už nebude více kořalku
píti. Držel slovo. Žida to mrzelo. Když
soused jednou šel vedle palírny, zavolal
ho tam žid; ukazoval mu zásoby beček
a věder kořalky a rosolky. Najednou
pravil:

„Ale -— shosedhe, pi oč phak nephijete khcřalkuP“
„Slíbil jsem to slavně, že jí nechci

víc píti.'“
Žid nalil dobré rosolky a podával ji

sousedovi řka: „Phite — šádní to nevidhí !“
Soused nepil, řka: „Nesmím !“
Za nějaký čas šel žid vedle souse

dova statku. Soused zavolal žida, uka—
zoval mu hospodářství své a i komoru,
kdež měl špiži. Ukrojil kousek uzeniny
a dával ji židovi, řka:

„Abrahame, tu máte a jezte kousek
šunky, je dobrál“

„Nesmím!“
„Vždyť vás tu nikdo nevidí.'“
„!Nesmím'“
“Tak já také nesmím pit kořalku,

slíbil jsem to slavně! „Chcete-li vy
držet svého náboženství. držím
já se svého! Tak, milý Abrahame,
teď jsme kvit, s Pánem Bohem! Vy ke
mně víckrát nechoďte, já k Vám také
víckrát nepůjdu!“

Nebe & peklo.
Moderní vzdělanec pravil ve spo

lečnosti, že není ani nebe ani pekla, že
prý to i Písmo praví: „Nebe a země
pominou.“ Přítomný kněz pravil mudrci:

„Pane, vidíte ty krásné krajky na
šatech oné dámy? Z čeho pak jsou?“

„No, tot přec známo, že jsou ze lnu !“'

„Vidíte, len pominul a jsou z něho
krásné, jemné krajky! Tak Pán Bůh
promění svět, nebe t. j. oblohu a co na
ní vidíme, slunce, hvězdy a měsíc — a
zemi, aby se staly krásným obydlím
hlahoslavených; podoba nebe i země po
mine, t. j. věc však se přemění v krá
snější, tak že celý vesmír bude nebem
t. j. stánkem blahoslavenýchl“

„No, at si, a kde bude to peklo?“
„To nevíme, an nám to není zje

veno. Ale vidíte, i při krásných hradech
a zámcích s jejich bohatě ozdobenými
komnatami a dvořanami byly přec tmavé
žaláře. Což pak není všemohoucnosti
Boží možno, aby též utvořila věčný žalář
t. j. peklo?“

Zahanbený materialista.
Za našich dnův člověk nemůže cesto

vati ani po poště, ani po železnici, aby
nebyl zapleten do hádky -— tof: zname
ním času!

V Anglii jel jednou vlak do noci.
Mezi cestujícími byl také moderní vzdě
lanec, jenž svou vzdělanost dokazovati se
snažil tím, že ustavičně rýpal do nábo
ženství. Přítomný duchovní ho porážel.
Ostatní spolucestující mlčky poslouchali.
Svobodomyslník, stydě se, že jeho ná
mitky kněz srážel, rozdrážděn konečně
pravil:

„Člověkjest zrovna tak jako pr.
umřel-li, jest všemu konec,jako u pr..

Kněz chtěl právě ústa svá otvírati,
aby na toto rouhání odpověděl, tu se dal
z kouta vágónu slyšeti hlas jakési ženy:

„Reverendl Prosím Vás, nechte to
hovado býti! Což pak nevíte, že pr. ..
tím více kvičí, čím pevněji je za nohy
chytáme?

Všeobecný smích a — materialista
umlknul.

0 odpustcich.
(Pokračování)

2. Cheešll odpustky ziskat-i, musíš předepsané modlitby neb
pobožnosti &jiná cvičení náboženská věrně tak plnitl, jak

předepsáno.
Odpustky jakožto milost duchovní, propůjčená Bohem skrze církev svatou

uděluje se křesťanům ne vlažným, ne lenivým, l)(brž horlivým, spásychtivým, kajícím,
cnostným, a ani těm ne zbůhdarma, nýbrž na jisté modlitby neb dobré skutky.
A tyto modlitby neb dobré skutky právě, na kteié odpustky uděleny jsou, musí se
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věrně tak plniti, v tom čase a tím spůsobem, jak to udělovatel odpustků, ten neb
onen sv. Otec čili papež žádal neb žádá. Nic se nesmí vynechati, nic měniti ani
jinak konati ani v jiném čase, ani lepším (jak by si kdo myslel) spůsobem ne,
nýbrž docela věrně a doslovně tak, jak to sv. církev žádá.

Zde nevědomost neomlouvá; kdo neví, jak se ta neb onapobožnost odpust
ková konati má, ačkoliv si přeje odpustků, nezíská jich, pakli že ji nevykonává
předepsaným spůsobem. Ba ani nemožn ost, úplná. nemožnost neomlouvá.

Dám příklad. Vůbec známo, že na modlitbu „Anděl Páně“ odpustky 100
dní uděleny jsou, kteréž pokažd é získáme, když se ji ráno, v poledne a večer modlíme,
a plnomocné jednou za měsíc, kdo to denně koná. Avšak to se vždy modliti máme
1) kajicně neboli se srdcem skroušeným, (litnjíce při tom hříchů svých, pro
které musel Syn Boží člověkem se státi ;) kdo se to tudíž modlí sice, a třeba nábožuě,
ne však s kajícím neb skroušeným srdcem, nezíská těch odpustků. Neboť,skroušeně
se modliti jest něco docela jiného než nábožná. Někdo se modlí: děkuje Bohu
za všecky obdržené milosti, raduje se z všemohoucnosti a dobrotivosti Boží, chválí
Boha se všemi anděly a svatými, touží po společnosti těchto blažených nebeš
tanů . . . . beze vší pochybnosti jesti to modlitba nábožná, velmi nábožná, horlivá,
vroucná; ale skroušená není, nebot nemyslí na hříchy, aby jich litoval, že Boha
urazil, že Kristu Ježíši spůsobil přebolestné umučení atd. -— Dále: „Anděl Páně“
se máš modliti dle vůle toho, jenž na tu pobožnost odpustky udělil (Benedikt XIII.
a XIV.) 2) kleče, kdo se tudíž tu modlitbu modlí stoje neb sedě, nehřeší sice,
neb to není přikázaní žádné, modliti se ji kleče, ale nezíská odpustků na tu mod
litbu uložených. Poznámka. Od soboty večer pak a celou neděli máme se
„Anděl Páně“ modliti sto jíce, a nezíská zase odpustků ten, kdoby se modlil kleče;
nad to po celý čas velkonoční (až do nejsv. Trojice) máme se modliti sto jíce místo
anděl Páně mariánskou modlitbu: „Královna nebes raduj se Alleluja“ atd. avšak
kdo tu modlitbu nezná-,může se stoje vždy modliti „Anděl Páně,“ a získá
předce odpustky: tak dovolil Benedikt XIV. 10. dubna 1742. Dále zní vůle udělovatele
těch odpustků na modlitbu „Anděl Páně:“ 3) modliti se ji přiznění zvonu (třeba.
i nesvčceného zvonečku); jest tudíž vždycky dobře na znamení zvonem pozor dáti,
ačkoliv snad i ten odpustky ty získá, kdo neslyše znamení „Anděl Páně“ asi
v tu dobu se modlí, když se obyčejné znamení dává; pravím snad, neb něco
určitého zde nemáme, jen souditi se dá z toho, že Pius VI. 18. března 1781 pojištuje
odpustky i těm, jenž bydlí v krajinách takových, kde se žádného znamení
ku klekání nedává, jen když se modlí časně ráno, v poledne a večer. Konečně
4) večer se míní dle zřcjmého vyjádření se Benedikta XIII. „po západu slunce-,“
když se tudíž někde dává znamení ku klekání večernímu ív letě jak v zimě
v stejnou dobu k. p. v 7 hodin večer, kde slunce ještě nejméně celou hodinu svítí,
aneb až do sv. Jiří v 6 hodin, kde předce od sv. Josefa slunce ještě dlouho po
6. hodině svítí, nezískají se odpustky na klekání večerní leč jen ty měsíce, kde už
je „po západu slunce.“ Nedáli se čas zvonění toho změniti, musí se, kdo těch
odpustků žádostiv jest, po západu slunce „Anděl Páně“ modliti.

Zde vidíme na jedinkénr příkladě, jak mnoho, velmi mnoho se požaduje
k získání odpustků; a že nikoliv tak snadnou věcí není nýbrž velmi těžkou, od
pustky získati. Jaké tu pozornosti, jaké bedlivosti potřebí! jakého tu dlouholetého
cvičení se v pobožnosti, než jsi to tak daleko s pomocí Boží přivedl, abys v ničem
nepochybil, abys odpustky získal! Pak at mi někdo naříká, že papežové příliš volní
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byli v udělování odpustků! vidím dnes na jedinkéin příkladě, že jsem snad ani jedno 11
v celém živobytí svém nezískal odpustky v plné míře a platnosti, ato sice je posud
řeč jen o odpustcích částečných (neplnomocných), jen několika dní, což teprv
odpustky plnomocné! tu se toho, jak budoucně uslyšíme, ještě více požaduje.

K uvedenému. příkladu o modlitbě „Anděl Páně“ budiž ještě jen to podot—
knuto, že dobře jest, navykati si každou modlitbu konati skroušeně, by se někdy
na to nepozapomenulo, an se to častěji požaduje stran získání odpustků; mame
každou svou modlitbou také želeti hříchů svých; navykejme si vždycky k modlitbě
jakékoliv přistoupiti se srdcem skroušeným (jakožto bídní hříšníci, potřební odpuštění
i milosti Boží). Dále dobře jest, když někdy ve společnosti se nacházejíce nemůžeme
klečíce vykonati „Anděl Páně,“ bud před klokani neb po něm hledět se dobře odstraniti
na chvíli, a tam soukromě kleče „Anděl Páně“ třeba jen dost kratiěce se pomodliti
(neb toho verše: „Oroduj za nás“ atd. a modlitby: „Milost Tvou prosíme Pane“ atd.
není třeba).

Nemůžeme si proto dosti hluboko v pamět vštípiti obsah dnešního tohoto
článku:Chcešli odpustky získati, musíš předepsané modlitby neb po
božnosti a jiná. cvičení náboženská. věrně tak plniti, jak předepsáno.

Protestantské požehnání.
Popisuje ď m. p.

Ubytovali jsme se v nejčelnějším hostinci ve Vratislavi, „u bílého orla“
v Olavské třídě. Vzor to hostince: všudy největší čistota a ozdobnost ——kuchyně
pod zemí v celém hostinci není viděti ženské, nýbrž obsluhu zastávají sami hezci
mladíci, a to velmi ochotně a zdvořile. Měli jsme 2 komnaty v 3. patře s okny na
ulici. Jednoho dne jsme se vrátili od table d'hot do bytu; byl u nás právě jeden ze
sloužících, jemuž jsme nějakou komisi dávali. Okna byla otevřena. Tu zazněl líbezny'
zvonek.

„Co je to?“ ptám se mladíka.
„Zvoní na služby Boží u sv. Maří Majdaleiiy!“
Přistoupil jsem k oknu. Tu vidím veliký a vysoký kostel asi přes jednu

třídu. Sotva mladík odešel, pravil jsem mým společníkům:
„Pojdte jen honem se mnou na ty služby Boží! Uslyšíte a uhlídate něco,

co jste ještě nikdy neslyšeli a neviděli!“
Šli jsme. Prošedše nedlouhou příčni ulici, vstoupili jsme pobočními dvéřini

do velikého, prostranného chrámu. Z kůru zněla krásna, plna hudba ryze církevního
slohu. Zůstali jsme v poboění chrámové lodi státi. Když hudba přestala, vystoupil
na krásnou kazatelnu jakýsi kazatel — maje na sobě komži bez rukávů. Kázal, t. j.
povídal o lásce k bližnímu, že jsme povinni bližního milovati. Povídal to chladně,
nechutně, neslanč a neniastně, jako kdyby se mazal chleb na chleb. Nedivil jsem
se tomu. Povídal to prázdnému kostelu. Čítal jsem všecky poslouchaěc, pod kazatelnou
klečící a sedící. Také jsem počítal nás 4 katolíky, a také spící nemluvňátko, jož
jakási chůva v náručí držela. Takto jsem přede napočítal 17 poslouchačů a poslouchaěek,
n. b. is tím spícím,nem1uvňatkem!
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Kázaničko to netrvalo déle než 10 minut. Ku konečku kázanička. toho, nebo
čeho, vyšel ze zákristie kosteluík s rozžatou svíčičkou v rukou. Šel k oltáři a roz
žehnul na dvou svícnech 2 malé drobky špinavých svíček. Pak postavil před oltář
pultík a položil na něj jakousi knihu. „Pane Bože, co pak to bude za požehuáuí ?!“
myslím si. Pan Povídal řekl Amen, nad čímž jsme se radovali, a v tom vyšel ze
zákristie jiný pastor, maje též na sobě komži bez rukávů. Přistoupil k pultíku, ne,
sklouiv kolena před oltářem, otevřel knihu a antifouoval: „Ora pro nobis sancta
Dei Genitrix.“ (Oroduj za nás sv. Boží Rodičko). Z kůru odpovídali: Ut digui
efficiamur promissionibus Christi.“ (Abychomhodní učiněníbyli zaslíbení
Kristových). Pak pastor ten říkal modlitbu: „Gratiam tuam, quaesumus,
Domine, mentibus nostris in funde atd.“ (Milosttvou, prosíme,Pane, ráčiž
vlítidomyslínašichatd.) Pak antifonoval:„Ora pro nobis beatissime Joseph!“
(Oroduj za nás sv. Josefe); pak četl na hlas modlitbu: „Sanctissimae Genitri
cis tuae spo usi, quaesumus atd.“ Všecko to povídal ten pastor tak chladně, ne
chutně, neslaně a nemastuě, jako ten kazatel —-jako kdyby se mazal chleb na chleb.
Zavřel knihu a odešel, nesklouiv před oltářem kolena, do zákristie. V tom už kostelník
zhasínal ty 2 drobky svíček, aby jich neubylo, aby déle vydržely.

To bylo protestantské požehnání u sv. Maří Majdaleny ve Vratislavi. Kdo
tam snad jednou přibydeš, neopomeň tam o 2 hodinách, v kterýkoliv den, zajíti,
uslyšíš a uvidíš totéž, co jsme my tam před 23 lety slyšeli a viděli.

Mezi tím požehnáním se moji společníci na sebe dívali udiveni, uevědouc, co
o všem tom mysliti mají. Ptali se mne potichu, co že to?

„Povím vám to, až vyjdeme z kostela; zatím si jej prohlédnemei“
Kostel jest gotický o 3 lodích; postranní oltáře jsou zachovány tak dalece,

že na nich jsou ponechány obrazy Svatých; před jedním jsem viděl lampu z mosazu,
pozlacenou, na níž jest c. k. rakouský orel. Okno za oltářem jest malbou ve skle.
představující sv. Maří Majdalenu, jak Vám vidí co zahradníka. Daroval jej kostelu
+ král Bedřich Vilém IV., bratr nynějšího císaře Viléma I'. Stál 242000tolarů & za
dňlávání okna stálo 1200 tolarů. Na straně evangelia stojí tak nazvaná svátostnice
(saorarium), ovšem nyní prázdná; jest z kamene, jenž uměle spracován jest ve způ
sobu plamene až do stropu sáhajícího. Na stěnách u hlavního oltáře visí velké obrazy
dra. Martina, Hussa a dra. Johannese Hesse. reformátora Vratislavi, jenž tam byl
'..veden (:o ]. pastor v říjnu r. 1527. Opomíjím další popisování & zajímavou událost,
již jsme zažili, ohlédajíce krásnou zákristii.

Když jsme vyšli, hned se mne všiekni tázali, co že to jest s tím požehnáním?
Vyprávěl jsem jim to, jakož to zde stručně kladu. — Když se moravský

historiograí p. Dr. Béda Dudík ubíral do Švédska, doprovodil ho až do Vratislavi
1- Victor Schossar, opat Rajhradský. Vrátiv se, něco mi o tom protestantském po
žehnání u sv. Maří Majdaleny vypravoval. Proto, když jsem od mladíka uslyšel, že
budou služby Boží tam, pobízel jsem mé společníky.

Staří vévodové Slezští založili u sv. Maří Majdaleuy velkou nadací, aby denně
0 2 hodinách se odbývalo požehnání; aby se Loretánské litanie provozovaly hudbou,
pak aby se drželo krátké kázaní a po něm, aby se konaly modlitby k Panně Marie,
a konečně aby se udělovalo požehnání

Když chrám sv. Maří Majdaleny v říjnu 1527 kostel se dal Lutheránům, bylo
jim líto příjmů z bohaté nadace; proto ji vykonávají až doposud. + kníže-biskup,
kardinál Melchior von Diepenbrock několikráte T krále prosil, aby ee nadaci: ta pře
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nesla na některý katolický kostel; že odbývání jí protestanty jest profanací. Král
miloval kardinála co přítele; avšak přede k jeho žádosti nesvolil. Proč? Poněvadž
by královská komora musila, co by kostelu ušlo, sama nahraditi; nebot u kostelu
toho jest 7 protestantských duchovních! _

Odtud pochodí, že celé to požehnání, vyjma hudbu, i s tím kázaním jest
nechutným, neslaným a nemastným. Říkají modlitby ku Panně Marii proti svému
přesvědčení—pro zisk. Apotom říkají,že se „modlí v duchu a v pravdě! —

Pastýřský list.
Biskupové církevní osady moravské, arcibiskup olomoucký a biskup brněnský

vydali na Velký pátek pastýřský list, z něhož, nemohouce celý uveřejniti, následující
odstavec 0 církevních zákonech vynímáme: „Také nad naší drahou—vlastí stahují se
mraky děsné bouře proti církvi. Známo Vám zajisté, že se jedná o zákony, jimiž
žádoucí mír mezi církví a státem jest nebezpečně ohrozen, jimižto se práva církve,
kterýmižto ji nebeský zakladatel opatřil, urážejí, volnost její správy a jejího řízení
na nejvejš zkracuje a duchovní záležitosti moci státní podrobují v takové míře, že
o nich příště mají rozhodovati mužové moci světské a. nikoliv viditelná hlava k tomu
Kristem Pánem ustanovené ani biskupové jakožto nástupcové apoštolů.

Kdo nechápe, jakou ujmu zákony tyto církvi připraviti musí?
Rakouští biskupové, jenž se byli před nedávnem ve Vídni shromáždili, vyslo—

vili se o tom zřetelně. 1 sv. Otec jakožto opatrný strážce a nejvyšší pastýř stáda
Kristova velmi jasně a bez obalu uznal za nutné, vyjádřiti se o nebezpečenství dot
čených předloh, takto v okružníku ku všem kardinálům, arcibiskupům a biskupům
ze dne 7. března t. r. o nich soudě:

„Zákony tyto považují církev ve všech její poměrech & činech, dotýkajících
se správy věřících za cele podřízenou všemocenství státnímu, přisuzujíce moci světské
právo, vydávati zákony o záležitostech ryze církevních. Zákony tyto“ dokládá sv.
Otec „usilují, nezadatnou svobodu církve, již k ublahoslavování duší, k řízení věřících,
k nábožnému vedení lidu i duchovenstva, ku pěstování dokonalého života evan
gelického “na i ku spravování a užívání svého majetku a jmění potřebuje, obtížnými
pouty sklíčiti a oblomiti. Zákony tyto berou nekázeň v církvi v ochranu a podporují
odpadlictví od ní. „Jelikož“ dle slov papežových „nebezpeěenství, jež stádcům Nám
Svěřeným hrozí, v skutku jest veliké, svornost a mír církve ohroženy jsou, církev
svobody, kterouž sv. Tomáš Canterburský její duší nazývá, pozbavena býti má, napo
míná Nás biskupy ku konci, abychom spolu s ním u víře a v lásce Kristově se na
obranu církve zvedli, aby důstojnost, kteráž jí přísluší jako choti Christově, zachovala;
nebot jest dle výroku sv. Anselma vůle Boží, aby Jeho církev, užívajíe plné svobody,
nebyla služebnou“ —

Tudíž jste milí naši svěřenci seznali, že Vás neoslovujeme toliko sami,
nýbrž že k Vám mluvíme zároveň ve jménu nejvyššího kněze, abychom Vám byli
v smutných těchto ěasích útěchou, Vás poučili a posilnili, jak na biskupy sluší.

Proto Vás napomínáme především, abyste pevně důvěřovali v Božskou
hlavu církve, jež jest: Ježíš Kristus. Ač jest nebezpečenství, jež Jeho církví, Nám
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Vaším duchovním správcům i Vám, hrozí, veliké-, doufáme v Pána., že církev neo
pustí, nýbrž že jako osvědčený kormidelník tuto lod svou z nastávající bouře šťastně
vyvede: vždyť připověděl, že s námi zůstane až do skonímí světa, aby žádná lidská
zloba církev nepřekonala, aby ani brány pekelné ji přemoci nemohly.

Kdo dotud u víře byli vlažní, necht at oživne v srdci jejich víra.. Kdo byli
v činění dobra líní, necht at se rozhorlí ku konání všech křesťanských cností, abychom
kde kdo skutky dokazovali, že jsme křesťané katoličtí, učňové a následovníci Kristovi,
hotovi na sebe bráti kříž Jeho, pro víru všeliké strasti a úkory snášeti a ji (víru)
před celým světem neohroženě vyznávati a zastávati.

Rovněž klademe Vám na srdce svornou jednotu za příkladem církve, jež jest
vírou, svátostmi i hlavou — jedna. “Jakož se biskupové shromažďují vůkol středu
této jednoty, r-- vůkol papeže, zrovna/tak musí se shromáždovati veškeří pravověrní
křesťané vůkol svých kněží a prostředkem těchto svých kněží vůkol svého biskupa.
Držtež se svých pravých pastýřův, kteří církevním spůsobem Vám dáni byli a kteří
v jednotě se svým biskupem trvají; nebot jedině takové duchovní správce, kteří
s církvi, s biskupem a římským papežem nerozlučně obcují a jimi v úřad uvedeni
byli, lze za pravé pastýře považovati. Dávejtež na slovo &následujtež. jedině takových
pastýřův, kteří k Vám bránou biskupského poselství přišli. jedině těchto budtež
poslušni, jelikož jedině ústy jejich k Vám církev mluví.“

Hlasatel odpustků plnomocných
v měsíci květnu.

Obyčejné podmínky k získání pln. odpustků jsou: ev. zpovčda sv. přijímání, pak návštěva
kostela neb kaple veřejné, a tam modlitba konaná na úmysl sv. Otec v Římě za potřeby

církve sv. n. p. 5 Otčenášů a Zdrávasů, l Věřím v Boha.

Dne

1 Sv. Filipa a Jakuba zip. a) Vůbec: ti, jenž nosíce při sobě křížky, pe
nízky, růžence atd. papež. odp. obdařcné konají jisté mo
dlitby a skutky dobré (obyč. podm.) Z; b) Členové:
1) brat. „dobré smrti“ (návšt. brat. kost. ob. pod.) Z;
2) apoštolátu modlitby (ob. pod.) Z; 3) brat. nejsv. Srdce
Jež. (neb až bud. ned. ob. pod. bez zvláštní návšt. kost.)
Z; 4 brat. červeného škap. (kaž. pát. rozjím. o umnc. P.

(1. pátek měs.) 3. ob. pod.)"
2 sv. Zikmunda m. Vůbec: l) v metr. kost. sv. Víta v Praze (ob. podm.)

sobota. .

3 ued. 4. po Velik. Nalezení sv. kříže. a) Vůbec: 1) u Křížovníků v Praze
(ob. pod.); 2) u Karmel. na Hradě. v Praze (ob. podm.);
3) ti, jenž konají aspoň 10krát za měsíc určité modlitby
k 5 ranám P. J. (ob. pod.) b) Členové: 1) jednoty sv.
hrobu (ob. pod.) Z; 2) spolku: „dílo k rozšiřování víry
sv.“ (farní kost. a ob. pod.)-, 3) miss. jednoty sv. Ludvíka
(táž pod.); 4) brat. skap. P. Mar Karni. (tá-ž pod);
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5) arcibr. předrahé krvi J. Kr. (ob. pod.); 6) brat. sv.
růžence (návšt. brat. kostela neb kaple s obyč. podm.) Z:
7) brat. modrého škapulíře; k tomu ještě 2 odp., protože
jest spolu 1 ned. (ob. pod.) Z; 8) brat. n. Srdce Jež.

(1. ned. měs.) (neb již min. pát., viz podm. tamže) Z.
sv. Moniky vd. a) Vůbec: 1) v kost. PP. Augustianů (v Pr. u sv. To

máše ob. pod.); 2) ti, jenž hrd. skut. lásky k duš. vykonali
(kaž. pond. stačí mše sv. bez přijím.) Z; b) Členové:

pondělí. brat. křest. matek (návšt. brat. kost. s ob. pod.)
sv. Angela. a) Vůbec: u Karm. na Hradě. (obyč. podm.) Z; b) Čle

nové: brat. škapul. P. Marie Karmel. (farní kost.
(úterý) s obyč. podm.)

sv. Jana před br. Členové: brat. škap. P. Marie Karm. (každou středu
středa. farní kost. s ob. pod.)

sv. Stanislava b. a m. Členové: 1) jedn. klanění se vel. Svět. a podp.
chud. kost. (návšt. vel. Svát. s ob. pod.); 2) modlit.
spolku: „Maria, Paní nejsv. Srdce“ (kaž. čtvrt. neb

(1. čtvrtek měs.) ned. ob. pod.) Z.
Zjevení se arch. Michaela. Členové: l)arcibr. k potěše duší v očistci

ob. pod.) Z; 2) brat. červeného škap. (kaž. pát. rozjím.
pátek. s 01). pod.)

sv. Řehoře Ni'l.. b. (sobota.)
ned. 5 po Velik. Přenešeni sv. Norberta. Vůbec: .v kostelích řádu

Premonstrát. (v Praze na Strahově (ob. pod.)
sv. Františka Hier. ř. Vůbec: 1) v kost. řádu tov. Jež. (u sv. Ignáce

v Praze ob. pod.); 2) ti, jenž hrd. skutek lás. k duš.
pondělí. vykonali (kaž. pond. stačí mše sv. be'l. přijímání); Z.

sv._Pankráce m. (úterý).
sv. Petra Regal. ř. a) Vůbec: 1) v kost. PP. Františk. a Minoritů

(v Praze! u sv. Jakuba ob. pod.); 2) u PP. Redemtoritů
(u sv. Kajetána v Praze ob. pod.); b) Členové: brat.

středa. škap. P. M. Karmel. (kaž. středu farn. kost. s ob. pod.)
Na nebe vstoupení Páně. a) Vubec: 1) v metrop. kost. sv. Víta v Praze

(obyč. podm.); 3) u Karmel. na Hradě. (ob. pod.); 3) ti.
jenž nosíce při sobě křížky, penízky, růžence atd. pap.
odp. obdařené, konají jisté modl. a. skutky dobré (ob.
pod.); 4) ti, jenž totéž činí, nosíce při sobě svěcený peníz
sv. Benedikta (ob. pod.) Z; b) Členov é: 1) brat. nejsv.
Srdce Jež. (z řím. štaci ob. pod.) Z; 2) brat. modrého
škap.; k tomu ještě 2 odp. z řím. štac. (ob. pod.) Z;
3) spolku: „živého růžence“ (ob. pod.) Z; 4) arcibr. drahé
krvi P. J. (ob. pod.) Z; 5) arcibr. k potěše duší v očistci
(ob. pod.) Z; 6) modlit. spolku: „Maria, P. nejs. Srdce“
k tomu 2 odp. jako kaž. čtvrtek neb ned. ob. podm.) Z;
7) brat. sv. růžence; k tomu ještě 2 odp. 7. řím. štaci,
(navštíví—115 kaplí neb 5kráte oltář brat. s ob. pod.) Z;
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8) kongregace Marianské (návšt. brat. oltáře neb kaple
neb kost. s ob. pod.) Z; 9) brat. „dobré smrti“ k tomu
ještě 2 odp. z řím. štaci (táž podm.) Z; 10) blat. čer
ného škap. (z řím. štac. táž pod.) Z; 11) brat. škap. P.
M. Karm. (farní kost. s ob. pod.); 12) brat. andělského
škap., k tomu 2 odp. z řím. štac. (táž pod.); 13) brat.

čtvrtek. k uctění vel. Svát. pod ochranou sv. Benedikta (táž pod.)
sv. Žofie p. a m. Členové: brat. červeného škap. (rozjím. s ob. pod.

pátek. kaž. pát)
sv. Jana Nep. patr. a m. a) Vůbec: 1) v metr. kost. sv. Víta spolu

s apošt. požehnáním pap. skrze nejdůst. arcipast. (ob.
pod.); u sv. Jana N. na Skalce (ob. podm.); 3) ti, jenž
chodívají častěji k stolu Páně, totiž aspoň jednou za
měsíc, dále o svátcích P. Marie a sv. apoštolů, obyč.
podm.) Z; b) Členové: brat. sv. Jana Nep. (návšt. brat.

sobota. kost. s ob. pod.)
sv. Šimona Stocku ř. Členové: brat. škap. P. M. Karm. (bez zvláštní

návšt. kost. ob. pod.)
ned. 6. po Velik. sv. Paschala ř. a) Vůbec: v kostelích PP. Kapuc.

a Františkánů (obyč.podm.); b) Členové: 1) brat. nejsv.
Svát. olt. (ob. pod.) Z; 2) spolku: „živého růžence“ (ob.
podm.)Z; 3) brat. černého škap. (súčastní-li se průvodu

(3. ned. měs.) brat. ob. pod.) Z.
sv. Felixe ř. Vůbec: 1) v kost. PP. Kapucinů ob. pod.) Z; 2) ti, jenž

hrd. skutek lás. k duš. vykonali (kaž. pond. stačí pří
pondělí. tomnost mše sv. bez přijímání ob. pod.) Z.

sv. Ivana b. Vůbec: v kost. PP. Minoritů (v Praze u sv. Jakuba
úterý. ob. pod.)

sv. Bernardina Sien. ř. a) Vůbec: v kost. PP. Kapuc. a Františkánů
(ob. pod.); b) Členové: brat. škap. P. M. Karin. (kaž.

středa. středu farní kost. s ob. pod.)
sv. Ubalda b. Členové: modl. spolku: „M. Paní n. Srdce“ (kaž. čtvrt.

čtvrtek. neb ned. ob. pod.) Z.
sv. Julie p. Členové: brat. červeného škap. (kaž. pát. rozjímání ob.

pátek. pod.)
blah. Krišpina ř. Vůbec: v kost. PP. Kapucinů ob. pod.)
Hod B. Svatodušní. a) Vůbec: 1) v metr. kost. sv. Víta v Praze (ob.

pod.); 2) u Karmel. na Hradě. (ob. .podm.); 3) ti, jenž
pravidelně poslouchávají výklad sv. evang. při ranních
službách B., jakož i duchovní, jenž ten výklad činí (ob.
pod.) Z; ti, jenž nosíce při sobě křížky, penízky, růžence
atd. pap. odp. obdařené, konají jisté modlitby a skutky
dobré (táž podm.) Z; 5) ti, jenž totéž činí nosíce při
sobě svěcený peníz sv. Benedikta (ob. pod.) Z; b) Čle
nové: 1) brat. škap. P. Mar. Karm. (farní kost. s ob.
pod.); 2) brat. k uctění vel. Svát. pod ochranou sv. Be
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nedikta (táž podm.); 3) brat. modrého škap. (ob. pod. Z;
4) brat. sv. růžence (brat. kap. neb oltář s ob. pod.);
5) brat. „dobré smrti“ (táž pod.) Z; 6) spolku: „živého
růžence“ (ob. pod.) Z; 7) arcibr. drahé krvi J. Kr. (ob. pod.)

24 P. llarie spomocnice křesťanů. Členové: 1) spolku: „živéhorůžence“
(ob. pod.) Z; 2) arcibr. drahé krvi J. Kr. (ob. pod.)

25 Pondělí Svatodušní. Sv. Gerláka ř. Vůbec: 1) na Strahově (ob. pod.);
2) ti, jenž hrd. skut. lás. k duš. vykonali (kaž. pond.
stačí mše sv. bez přijím.) Z.

— sv. Magdal. z Pazz. a) Vůbec: u Karm. na Hradě. (ob. pod.); b) Čle
nové: brat. škap. P. M. Karm. (farní kost. s" ob. pod.)

26 sv. Filipa Nor. (úterý.)
27 sv. Jana p. a m. Členové: brat. škap. P. M. Karm. (káž. střed. farní

středa. kost. s ob. pod.)
28 sv. Bonifacia p. Členové: modl. spolku: „Maria Paní n. Srdce“ (kaž.

_ čtvrtek. čtvrt. neb ned. ob. podm.) Z.
29 sv. Maximina 1). Členové: brat. červeného škap. (rozjím. s ob. pod.

pátek. kaž. pát.
30 sv. Ferdinanda kr. Vůbec: v kost. PP. Minoritů (v Praze u sv. Jakuba

sobota. ob. pod.)
31 ! ned. po sv. Duchu. Nejsv. Trojice. a) Vůbec: 1) ti, jenž nosíce při

sobě křížky, penízky, růžence atd. pap. odp. obdařené ko
nají jísté modl. a skut. dobré (ob. pod.) Z; 2) ti, jenž
činí totéž nosíce při sobě svěcený peníz sv. Benedikta
(ob. pod.); 3) ti, jenž se společně aspoň 3krát týdně mo
dlívají 5 desátkový růženec (ob. podm.) Z; b) Členové:
1) brat. modrého škap. (ob. pod.) Z; 2) spolku: „živého
růžence“ (ob. pod.) Z: 3) brat. andělského škap. (farní
kost. s ob. pod.); 4) brat. „dobré smrti“ (návšt. brat.
kost. neb kaple ob. pod.) Z.

— Slavnost nejbl. Marie, Pani nejsv. Srdce. Členové: modlit. spolku:
„M. Paní n. Srdce“ (obyč. podm.) Z.

— sv. Angoly p. řeh. Vůbec: v kost. ctih. pp. Voršulek (ob. pod.)
(posl. ned. měs.)

Mimo to mohou ještě v tomto měsíci dosíci pln. odp. a sice:
1) jednou: &) Vůbec: ti, jenž po celý měsíc konají pobožnost má

jovou (bez zvláštní návšt. kost. ob. pod.) Z: b) Členové: jednoty sv. dětství (od
2. ned. Velik. až do konce tohoto měsíce táž podm.) Z.

2) každou neděli: ti, jenž v tomto měs. konají 6 ned. pobožnost nepře
tržitě: a) na počest Srdce P. Jež. (ob. pod.) Z; b) ke cti sv. Alojsia (bez zvláštní
návšt. kost. ob. pod.) Z.

3) když tytéž podmínky plní jako v měsíci lednu neb únoru, březnu neb
dubnu, a sice:

I. Jednou v den dobrovolně.sobě zvolený: a) vůbec: když po celý měsíc ko
nali denně některou na str. 20 uvedených modliteb & rozjímání, neb jsou-li:
b) členové některých tamže uvedených bratrstev a spolků.



—121—

II. Dvakráte ve 2 sobě dobrovolně zvolených dnech, konají-li denně modlitby

II

IV.

VI.

VII.

)— .

a. patří-li mezi členy na str. 47 uvedené.
Jednou lze též v tomto měsíci získati pln. odp., jež jen jeanu v roce se
udělují, pák-li již v některém z předešlých měsíců nebylo na. to pomýšleno, a
sice: když konají modl. a. patří mezi členy na. str. 47 uvedené.
každou neděli a V. na. závěrku noveny, konají-li pobožnostina str. 48
uvedené.

po každém sv. při j ímání konají-li modl. & skutky pobožné & patří—limezi
členy na str. 77 uvedené.
v den přístupu neb příjetí do brat. & spolku v měs. dubnu na. str. 97
uvedených.

VIII. V hodinu smrti konečně mohou ti, jenž se v tomto měs. na věčnost budou
odebírati, získati pln. odp. a sice: a) Vůbec: ]) ti, jenž častěji vzbuzovali
v životě svém: víru, náději a. lásku; 2) ti, jenž se denně modlivali ráno:
„Zdrávas Král.“ a večer: „Pod ochranu Tvou“; 3) jenž se denně modlívali ráno
a večer: „Anděle Boží, strážce můj, mne od lásky svrchované Tobě svěřeného
opatruj“ atd.; 4) říkáváli křest. pozdrav.: „Pochválen bud J. Kr.!“; 5) říká
váli: „Staniž se, budiž chválena. a. věčně velebeua“ atd.; 6) říkávali modl. k Srdci
P. Marie: „0 Srdce Marie, matky Boží a matky naší“; 7) modlívali se aspoň
jednou týdně ?) desátků růžence sv; Brigitty; 8) ti, jenž nosíce při sobě křížky,
penízky, růžence atd. pap. odp. obdařeně, konávali-li jisté modlitby a. skutky dobré;
9) ti, jenž totéž činili, nosíce při sobě svěcený peníz sv. Benedikta. '

(Pokraě. a dokonč. budoucně)

Zprávy a drobnosti.
Pětadvadcitiletá nmátku. Dne 23. bře

zna slavili v Dolní Do rouči blíž Lanškrouna
vojenští vysloužilci '/, sta letou památku vítěz
ství u Novary vojenskými službami Božími, při
nichž hudba. hrála píseň mešní před oltářem
a. její částky se rozhlašovaly mimo kostel ra.
nami z hmoždiřů. Vypravovali s nadšením o
„tatíěkovi“'generáiovi Radeckém, jak prý se
rád modlíval, a kterak vojáky vřele vybízel
k stálé modlitbě, pravě: My bojujeme pro
spravedlivou věc, VŠBIDOhOIlClPán nám dá
vítězství. Po oba rok , praví vysloužilci, jsme
se posilnili sv. zpově í a sv. přijímáním nej
světší svátosti a hle všemohoucí Pán nás vy
slyšel n dal mím slavné vítěztví nad mocným
nepřítelem. Po mši sv. zanotil se zpěv Ambro—
sianský.: Tebe Boha. chválíme.

V znávajicc, že pod ochranou Panny Marie
téhož vítězství dosahli, dávají svou vděčnost
a. nznalost tím na jevo, že složili u mne
5 zl. 50 kr. na dostavení chrámu Páně Fili s
doríského v důvěře, že se tam za ně bu ou
poutníci vždycky modlit: J. St. Kř.

Výstrulm. Tiskem paní Josefy Berger—ove)
v Litomyšli 1874, min. měsíce vyšla: ovn
píseň o zázraku Panny Marie, blíže George
valdu a Rumburku na hranicích Snských,
písmem švabašským, na 7 stránkách, na. první
stránce s obrázkem Srdce Penn Marie, která
v levé ruce drží lilium. Tato písnička. v české

i německé řeěi stejně tištěná, hemží se přímo
lžemi a. nepravdivými udanimi, tak že posvátná
poutní místo Fili sdorfské jí jen zlechčováno
jest. I dává se vystrahn, aby žádný tu píseň
nekupoval a kdo ji koupil, pro čest Pann
Marie obrázek třebas vyřizl, ostatní pak spálil.
Takové kramářské písně, přijdou-li do rukou
leckoho, vzbudí to domění, bohužel dosti roz
šířené, že křest. pobožnost—ktera s takovými
kramářskými škváry se stotožňuje — ozů
stává, jen v pověře n pobožnustkářství & církev
kat. že to rozšiřuje a podporuje. Žádoucno,
ab ito zřídlo hanobení církve sv. zncpáno
by o a na. jeho místo se podával písně 0 při
běhách tak jak seskutečně udály, & návody
ku zdravé zbožnosti.

Slavnost korunováni soch P. Marie, paní
nejsv. Srdce, a. Ježíška v Inomostí má, se diti
letos, asi v říjnu, den ještě není určen. Očekává
se velké množství poutníků z Německa & Ra
kouska a byla by to pak velkolepá slavnost,

ppvzbuznjíc k důvěřev mocnou přímluvu Pannyarie & následování její cnosti, čímž se její
přímluvy nejdřív účastny činíme. Ku zhotovení

důstojných korun bůylojiž mnoho darů. zlata,stříbm & drahokam , obětováno a jest to pře
krásné znamení. že ještě dosti jest v lidu
pravé viry katol. & záruka„ že Bohorodička
tu dětinuon lásku & důvěru zajisté odmění.
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a ro bnenní prámč ben:

Ben ke cti minutami
1. (5m. išilipa a Sařuba, apofít., aa oíměáení abramé úctr) Šoborobičťn; ga nemocného tněae.

. C'šm. &ltlganaíía, biít., aa mnttroaloft m boji ljobnoítářům círřem; aa obrácení otce.
Walesem jm. řříše (Web. 4. po melřon.)„aa fm. Dtce a jeho měrné obhájce.
©et). išloriana, muč., aa bar bomácfgo pořoje; aa bucbom. fprámu m 1 ofabč.
Gm. Gotharba, biftp., aa ošiment řatol. polit. ípoltů; aa přemožení náružimofti.
6m. Sana přebbranou, sa pofilu pronájlebomamjm řněším; aa 3 (hubě robim).

. 6m. staniílama, muč., aa cirřem ím. w ašolsce; aa oímícent bucba mlabíťomi.

. Bjemení fm. Michala, archanb., aa fw. Dtce a jebo aaftance ; aa mir to 1 robině.

. Gm. Šteboře Stas., bifřp. aa mabuaení mýtečntjď) učenců třefř.; za 3 jeftrr; íirotfr).
10. Cfšm.QIntonina, bili., (Web. 5. po melřon.), ga círtem m Stalii; aa cboréljo přítele.

11. Gm. žUtaíola, opata; aa řatol. bratrftma; aa 3 (bore řněae; sa 2 přátele.
12. Gm. žBantráce, muč., abl) úroba aemjtá aacbomáwa byla; za obftranění pořufíení.
13. Gm. Germáce, biíř., aa mčajnou pomoc rolnítům; sa íjtaftné léčení řněae.

14. maltebemítoupení EB., aa probuzení řřefř. buďga m robinácb; ga mnobo 'neřajícmjcl).
15. C511).Šoíie, muč., ga Dubné mnťonánf mclfon. ůpoměbi; aa řřeíř. math).

16. Gm. Sana Snap., muč., aa nárob četboílowanítrj, abr) rozbalen byl neměrn; aa 1- otce.
17. 6m. Spaícbala, řeboln., (Sletu. 6. welřon.) aa obítranční poborííeni při pouttcl).
18. Gn). išelire, řeboln., aa sbor abož.bratrftmu toftelnítů; aa cborou mattu.
19. Gm. S.Betra (Seleítina, pap., aa fm. Dtce; za úplné napramení bčmn.

20. Gm. Sbernarbina Gen., řeb., aa abar tatol. jpolřiim panen; za 3 metr) lněae.
21. Gm. líbalba, bijtp., aa 6 biffp. puebol. jeminářů; sa 3 ftubujtcf.
22. Gm. žRomana, opata, aa přetažení slomůle nepřátel; za 2 jiročince.
23. blal). Rrifpina, řeb., aa abar tatol. literarntmu pobniřu; aa něřoliř neřaiícíďj.
24. GeíIúní fbuďjn ím, aa bucbomenfimo a řřeit. lit) m %Ralouffn; aa umčsnčnč tněae.

25. Gn). urbána, pap. (2. ljob. fmatobufínl), aa poíilu řatol. čaíopiíectmu;
26. Gm. %ilipa meri, řeb., aa úítann) firotčí ; ga obrácení apuítlé oíobn; za 1- řeholních

27. 6m. mughalem; Spams, řeb., aa abar ípolřům panen; aa jirottg to nebeapečí.
28. Gm. Smana a iBetra, řeb., aa bocílení buďgomntljo ušitřu 3 pobož. majomé.

29. Gm. íTRagimina, biftp., aa abar miíiim na iBtjcbobě; aa řebole m ?Rařonjřn.
30. 611). %erbinanba, tr., sa rábce řníšat a panoronířů; aa 4 1- ípolubratrr).
31. i)?ejfm. Stojíte, aa míjecbnr)úbrfapoíjtolátu mohl. šimé i mrtmé; aa ocbranu 4 panen.
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$ošífé Srbce Sešffie. .Qrijta, %obě obětují pro nepof'ítmrněné šrbce S.Bannr)EDEarie
mííec'fr)moblitb ftuttr) a utrpení toboto hne že mfíemi úmoflt), $ jařrjmi ír) fe bea
přeftánf obětuje na jm. oltáři. Dbětnji Slobě mííeďo pro ím. círřem, ben obe bne mice
utiftomanou ob nepřátel. Str) jebině můžeš ji chrániti o bošító Spojitelt, nebot neítámá
téměř jinébo, jenž br) bojowal sa nt. žBřijbiž,jpaíit ji. almen.

marne Sešíííi aaítřiž. ochranou ímélgo $ošítéljo Srbce naíjeljo fm. Dtce papeže!
(šrbce Sešííje a EDtarie! gacbraňtež, círřem, řtíii žRařouítou a mlaft najít čeíto=moramířoul

D přejlabřé Grbcc íBanm) Marie, bubiš mou ípáfou!
ěmattj micbale archanbčli, jmatl (Emile a Metbobe, orobujte aa náš!
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Zrcadlo lásky Božského Srdce Páně.
VT.

„Plesej &chválu vzdavej, příbytku
Sienský: nebo velí jest u prostřed

tebe Svatý israels [sei-Tai12, G.)Epišt. na. slavnost .uSr ce J.e

Projevenů láska B. Srdce Páně.
3. Láska B. Srdce P. měla i po době apoštolské vždycky

ctitele své. ——Během věků stávalo v církvi křest. vždycky vyvolenců, jimž
nebyla neznáma tajemství B. Srdce, & jimž pocta, Jeho byla takořka potřebou životní.
Tak vyznává sv. Augustin: „Longinus otevřel mně kopím bok Kristův, a já tam
vešel, a přebývám v Něm s bezpečnosti;“ a sv. Bernard dí: „Jelikož jsme již jednou
přišli ]: nejsladšímu Srdci Jež. a dobře jest v Něm přebývati, tož nedejme se tak
snadno od Něho odtrhnoutí.“ — „Srdce Kristovo,“ dí sv. Petr Dam., „jest nebeská
pokladna a zásobna.“ — Sv. Klára ctila. každodenně B. Srdce P., a čerpávala z po
božnosti té nejsladší útěchu, tolíkéž i sv. Gertrud. — Sv. Luitgard hořela láskou
k B. Srdci P., a. když se ji jednou P. Ježíš tázal, co si od Něho žádá, pravila:

11'
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„Srdce Tvé!“ — Když jednou sv. Mechtilda přijala vel. Svátost a s P. Ježíšem
sladké rozpravy vedla, zdálo se jí, jakoby Pán jí bral srdce a je se Svým Srdcem
tisknul tak, až v jednu hmotu byla sloučena, tu řekl Pán: „tak bych si přál, aby_
se mnou srdce lidská byla sloučena“ —- V sv. Kateřině Sicn. vykonal Pán tajemství,
jež sám naznačil slovy: „hle, dcero nejmilejší ! vzal ' jsem ti srdce tvé, a dávám ti
Srdce mé, abys z Něho veždy živa byla.“ — Totéž dosvědčuje pap. Klement XI.
také o sv. Magdaleně z Pazzis. '— Sv. Terezie píše: „Pozorujte Srdce Jeho a lásku
toho Srdce a milujte Jo.“ — Ku sv. Roze z Limy řekl Pán: „Růže Srdce mého!
budiž mou nevěstou !“ —- Sv. František Sal. psal sv. Františce ze Chantal: „Jak
milování hodné toto Srdce !“ ——Také o sv. Alojziovi dokazuje sv. Magdalena z Pazzis,
anaž jej viděla v slávě nebeské, že „pokud ještě živ byl v tomto životě smrtelném,
vysýlával šípy lásky své k Srdci Slova.“ — Také tobě nelze leč v hluboké úctě
velebiti to nejsv. Srdce, i k tobě volá sv. František Sal.: „zůstaň v tomto sv. příbytku,
nechat žije Srdce to vždy v Srdci tvém, nechat se proudí krev ta veždy v žilách
duše tvé !“

O Bož. Srdce Ježíšovo! z lásky k nám prohnané, ó prožeň i srdce mé šípy

lásky Tv_é, aby v sobě nemohlo nic pozemského uchovávati, nýbrž aby toliko silou
Tvého Božství zaujato bylo!

4. Láska B.Srdce P. zvolila si bl. Margarethu Alacoque
za nástroj k uvedení pobožnosti k nejsv. Srdci Jež.—Vypravujet
ona sama v životopise svém, jejž z poslušnosti sepsati musela, takto: „Když jsem
jednou kleěela před vel. Svátostí a více než kdy jindy pokdy měla, cítila jsem se
přítomností Boží jako zahalenou a to tak mocně, že jsem zapomněla na sebe i na
místo, kde jsem byla. Můj nejsladší P. Ježíš přišel ke mně, celý slávou ozářený
s pěti ranami, jež jako slunce zářily. ' Odevšad vycházely plameny, ale zvlášť 7. ve
lebných Jeho prsou, jež se otevřely a mně na nejmilostnější Srdce Jeho patřiti daly.
I stěžoval na lidský nevděk a pravil, že Jej více bolí, než všecky ostatní bolesti.
Ty aspoň dej mně tu útěchu a nahrad ten nevděk, pokud můžeš! Když jsem na svou
mdlobu ukazovala, pravil: „Viz, zde máš, čím můžeš všecko nahraditi, co tobě
schází.“ Ihned se otevřelo to Srdce a vyšel hořící plamen, kterým jsem byla pro
niknuta, a prosila jsem. aby měl útrpnost s_mou slabostí. „Já budu tvojí silou,“
řekl mně, „nic se neboj !“

Když jednoho dne v oktávě B. Těla před Vel. Svátostí se modlila, otevřel
jí Pán Srdce své řka: „Viz to Srdce, jež tak lidi milovalo, že ničeho nešetřilo, ani
vyčerpání a strávení se. Za to od veliké části lidstva nedostávám leč nevděk pohr
dáním, neuctivostí a svatokrádeží, jíž se proti mně dopustějí ve vel. Svátosti. Ještě
více mne bolí, že i Srdce, jež jsou mně zasvěcena, tak si počínají. Proto žádám od
tebe, aby první pátek po oktávu B. Těla byl určen ku zvláštní slavnosti na počest
Srdce mého, by se Jemu v ten den odprošováním a sv. přijímáním zadost činilo, aby
se ty křivdy napravily, jakýchž zakusilo, kdy na oltářích (v vel. Svát.) vystaveno
bylo. Slibuji ti, že štědře vyleji proudy B. lásky na ty, jenž Mu tu poctu prokazovali
a se starati budou, aby také od jiných se Mu vzdávala. Obrat se na sluhu mého
(P. Colombiéra S. J. vůdce duchovního) a mi mu ode mne, aby, seč může, se o
zavedení této pobožnosti přičinil. At neztrácí mysle pro těžkosti, s nimiž se setká, ony
nebudou scházeti, ale má věděti, že všecko zmůže ten,'kdo sobě samému nedůvěřuje,
a zcela & úplně ve mne se důvěřuje“
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o Božské Srdce Jež! děkuji Tobě, že i já „smím v ten den něčím přispěti
ku poctě Tvojí, ó dej, abych nejenom tento den, alebž po celý život svůj, zde i na
věčnosti, Tebe ctíti a zvelebovati mohl(a). Amen.

Vě n c ček Mariansk ý. Srdce Marie Panny cítí živě všecko s B. Srdcem
Ježišovým, jakou tedy radost musí Ona míti, vidí-li, že ctíme a zvelebujem to samé
Srdce nejsvětější, jemuž již zde na zemi tou nejvřelejší láskou oddána byla, a s nímž
nyní v nebesích na věky spojena jest. () rozmáhejme čest B. Srdce P. a rozmnožíme
i radost Její v nebi, kamž plna milosti Ducha sv. od B. Syna svého vzata jest, a

kdež také od Něho jsouc! korunována bez ustání to nejsv. Srdce Jeho co nejdůstojněji
zvelebuje. Na počest Srdce Jejího po důstojné poctě B. Srdce P. práhnoucího a pro

Jeho čest tak živě horlícíbo, a bychom i my podobným darem své srdce ozdobiti
mohli, obětujme Srdci Páně 5 desátků vítězného růžence. A. V.

Píseň o marnosti světa.
Dle starého znění upravil V. Kosmák.

Kam se strojíš, duše hříšná,
Otrokyně chlípnosti ?

_Tělo tvě a mysl pyšná,
Bídná dcero marnosti,

Vedou tebe nevíš kam,

Pozdě poznáš, co jest tam!
Pozdě zbledneš
Až se shledneš

Po radostné časnosti
U bolestné věčnosti.

Zaslepená dcero světa,
Co jsi vzala před sebe?

Kterak maříš čas a léta

Zapomínáš na nebe!
Hříšných těla žádostí
Užíváš dle libosti.

Sen jest všecko,
Bludné děcko,

Dlouho trvat nebude,
V okamžení pobude.

Škoda duše, škoda tebe,
Že jsi tak se ztratila,

Drahou milost, samu sebe
Pro rozkoše zmařila!

Nevíš, neznáš, co jest to,
Nešťastná ty slepoto,

Na věčnosti,
Bez milosti

Nepřítelem Boha mít,
Hořký kalich hněvu pít.

Marně jest, co v světě květe,
Všecko časem pomine,

Dobře znáš, že v bídném světě
Žádného smrt nemine;

Věčná nejsi, dobře víš,
Kde se octneš, pozdě zvíš!

Krátké nebe
Čeká tebe

V hříšné světa marnosti,
“Ta utone v žalosti.

Strojíš hlavu, líěíš čelo,
Červe země pamatuj,

Jak se zboří hřišn'ě tělo,
Bude z tebe hníz a'hnuj,

Z měkkých peřin musíš ven,
Z tmavé noci bude den,

Marně chvíle,
Kratochvíle,

Stratí se pak v pouhé nic,
Nepovstanon nikdy víc.

Slepá duše, leta minou,
Čím se těštš, přestane;

Jako voda časy plynou,
Dlouhá věčnost nastane.

Marně jsou tvé rozkoše,
Kterých jsi snad na koše



Dle žádosti
Do libosti

Rozpustile užila,
Rozumu se zbavila.

Proto nodbáš, že to neznáš
V .jaké vězíš slepotě,

Přijde čas, že pozdě poznáš
Při poslední mrákotě,

Když sevřená úzkostí,
Obklíčená těžkostí

Budeš vzdychat,
Pozdě pykat

Ztracené své mladosti

V rozpustilé marnosti.

Mladost tvoje již se sbírá
Rokpo roku k starosti,

Smrt juž na tě z ostra zírá
Ukazuje k věčnosti.

Všudy stojí v zálohách
Při bubnu i píšťalách,

K srdci cíli
Každou chvíli,

Střelí mimo nadání ——

Kdo tě před ní ubrání?

Považ, v kterou potom stranu
Věčnosti ti ukáže,

Za obydlí kterou bránu
Soudce tobě vykáže?

Zda-li k slávě východu,
K věčnému či západu?

Nevěř, tebe
Ze do nebe

Vede cesta růžová,
Ny'brž stezka křížová.

Do nebe jdi, dcero světa,
Rozvažuj, ať přestaneš,

Pomni, na věčná že leta
V rozkoších nezůstaneš.

Radím tobě: vrac se zas

Dokud slouží drahý čas,
Hledej svého
Jediného

—126—

Spasitele Ježíše
Zve tě rajské do říše.

Neodkládej žádné chvíle,
Milosti čas nemeškej,

Opusť. marné kratochvíle,
Pomsty Boží nečekej,

Jestli v hříších zahyneš,
Zatracení nemineš,

Zazní zvonec
Bude konec

Rozpustilých marnosti,
Běda tobě v věčnosti!

Divný světa živočichu,
Co nového vymýšlíš?

Zda-li není všechno k smíchu,
Co v svém srdci obmýšlíš?

K nekonečné radosti
Po cestách chceš marnosti

Blaze jíti,
Kam dojíti

Nelze v světě žádnému

Utrpení prázdnému.

Považ bíduý zeměplaze,
Pro tebe že umříti

Musil Kristus, a jak draze
Za tvé hříchy platiti;

Smrti kalich vypil rád,
Aby zmazal hříchův řád,

Mile vypil,
Tobě přípil,

By své dílo dokonal,
Že tvou duši miloval.

Ty pak bídná, která piješ
S Babilonskou hříšníci,

Kalich hříchu kdy dopiješ
S Majdalenou kající?

Přestaň duše, přestaň hned,
Neb jsi pila hříchu jed

Dlouho dosti,
Do sytosti,

Pokání čiň s hořkostí
Poznáš věčné sladkosti!
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Zprávy misii mezi Slovinci.*)
(Ze zápisků misionáře,)

Misie v Tepliciu Nového Městysu.
Dvě hodiny vzdálí pod městečkem „Nový Městys“ (Neustadtl) jest obec

Teplice, tak nazvaná pro svá zřídla, k nimž lid spěje z daleka a blízka, an již
mnohý ochromenou nohu, rámě tam uzdravil; Nyní právě se mělo i duchovní úzdravy
farníkům dostati a sice prostředkem misie. Ježto druhá půle září se již- blížila,
těšili jsme se z naděje, že hosté cizí snahy naše překaziti mohouce, nazvíce již opustili
osadu, o jejíž z nova zrození jsme Boha žádali.

V jakém stavu as nalezli jste tuto osadu? táže se zvědavě čtenář; a netřeba
se diviti; byváť. to již známá věc, že, kde cizí lid se zdržuje, mnoho nectnosti se
páše. Tak i zde. K tomu roztrušovalo se o nás mezi lidem naschvál všelicos, jen
nic dobrého; tak n. př. že strašíme lid v kázaních prý až hrůza. A co teprvé prý
za zpověď požadujeme; vždyt jsme odváželi po misii na vozích pšenici a přízi z jedné
osady na blízku. Takové strašáky vystavovali pani liberálové; než farníci tepličtí
měli málo strachu před námi.

Chrám se lidem plnil co den tak, že velké množství venku státi bylo nuceno,
ač za posledních dní dešťové počasi trvalo. A jakého zdaru jsme se dožili? —
Poslyšte! Bylt muž, který z pouhé zvědavosti navštěvoval kázaní. I znelíbil se mu
jeden otcův našich, proto že prý věčným pravdám u přednáškách svých až příliš vší
lahodnosti ujímal. A tato nelibost dosáhla u něho takového stupně, že neváhal pro—
nesti před duchovním tato slova: „Tot myslí u, také škoda, že on na kazatelnu jen
vstoupí; lépe by snad učinil, kdyby se ani neodvážil v kostele kdy řečniti.“

Než sotva že kázaní o peklu a soudu uslyšel, jak za každé člověk slovíčko
souzen bývá a jaké v tom věčném ohni mnozí trpí muka pro svůj jazyk zneužívaný;
tu umlkl a sice tak, že mu ničeho více nebylo, nač by žehral, 'ano každé slovo tak
vzácné se stalo proň, jako světlo bývá bloudícímu na bezcestí. —

. Ještě jednou osobou se mi nelze obejíti. Podivno se zdálo mnohým, kterak
osoba zámožuá horlivě všem kázaním byla přítomna; avšak u zpovědnice jí nikdo
nespatřil. Co to znamená? Zda navštěvuje kázaní jen z pouhé zvědavosti, ješto sama
zpoutána jest vazem novočasné nevěry? Nevíže-li ji snad nějaký předsudek v tako
vémto jednání? Ci snad ostýchavost překáží jí v tom? — Nic však podobného zde
nebylo příčinou; jedině aby více dokonalou odbyla zpověď, zdráhá se hned z počátku
přistoupiti k správě Boží. Teprv po všech přednáškách blížila se k stolu Páně, chtíc
se spojiti se Spasitelem svým. Velkou radostí byl pojat pastýř uslyšev, jak upřímně
s Bohem svým se smířila. —

' Podávám tu na úsudek zvláštní okolnost té misie. Nemálo lidí německy
pouze rozumějících, z gočských far hrnulo se k našim kázaním. A tázal-li se jich kdo,
proč sem přicházejí, pravili mu, že již spokojeni, pakli kazatele spatřiti a nejsvětější
jménayJežíš a Maria slyšeti jim lze. Sv. zpověď vykonati, děj se co děj, ehtčli;_ proto
jsem se viděl nucena v čas kázání jich zpovědi slyšeti, by prý účastni se stali sv.
odpustků. V skutku rozličnými věcmi spčli k Teplici: jedni chtíce se dát zapsat do

*) Podávajíce vloni tyto zprávy spozorovali jsme, že čtenáře naše dosti zajimaji a ne bez
účinku jsou; opět povzbuzeni byvše pokračujeme v jich uveřejnění a přijdeme brzo i na
domácí misie. Redakce.

12*
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bratrstev nejsladšího Srdce Páně a Bohorodičky, druzí žádajíce posvěcení křížků a
vody sv. Ignatské, jiní zase přinášeli hrozny na občerstvu misionářům.

Tak nám uplynuly překrásné dni misie. Vše s Bohem smířeuo. Avšak
poslední den měl být nejslavnější; proto kázal vel. p. farář pod lípami před chrámem
postaviti řečnické lešení, by všem slovo Boží bylo přístupné. Naposledy mi bylo
tedy lidu teplickému kázati. Ačkoliv den pošmourný a mračen místo blankytu jen
bylo viděti; předce chránilo nás nebo před deštěm; vždyt potřebí bylo celé osady se
tázati, zda se vskutku ďábla odříká a vší jeho zpupnosti a zlořádu. Pod lípami,
jež předkové sázeli, bylo místo pro mne určeno. Nade mnou rozestřena nebesa a
přede mnou shromážděné duchovenstvo, v jejichž středu velevážený p. farář teplický;
kolem nich pak na tisíce zbožníků. Byl to pohled unášejíeí. P. farář, bez toho již

_ jako bez sebe, znamenav svých osadníkův slzení, nemohl se zdržeti, když jich slyšel
'z upřímného srdce volati: „Volíme a žádáme v katolické církvi žíti a zemříti.“
Když ale Spatřil, jak štolu snímám, bych ji zase odevzdal, se slovy: „Vel. p. faráři,
Kristův chtějtež jenom býti, Vaše bude stádce teplické; vodte je pastvami k životu
věčnému, až se tam bohda jednou shledáme, kde se vyvolení po pravici Boží nachá
zejí.“ Jako dítku proudily se slze po lících před farníky všemi i není divu, že se
Simeonem zvolal hlasitě: „Propustiž medle, o Pane, sluhu svého v pokoji; nebot oči
mé uzřely Spasitele vstoupiti v srdce mně milých. Oživena jest osada; s Bohem,
sama s sebou a s blížm'm smířena. O přeblahá mi chvíle! ty budiž mou útěchou
v poslední hodince!“

Z misie Pečské.
Opominuvše misii radovickou podáváme zprávu o misii pečské. Kolikrát

jsme již slyšeli výmluvy, že malé prý osady a kostelíky pro misii se nehodí!
A takovýmto úsudkem se dal odstrašiti mnohý horlivec od vyhovění svému přání,
kdežto jiný zase misiím snad nepřízniv, nacházel v něm příležitost naproti svým
osadníkům, po misii dychtícím, že se lehce vymluvil. Než misie v Unci u nebožtíka
p. faráře Brence a misie zaliložská zničily tyto námitky s dostatek.

Veškeru však nepodstatnost zásady tě podala nám misie u horlivého p. faráře
v Peči, který maličký jen kostelíček má v osadě, ani 400 duší nepřevyšující. Bylat
to nejmenší posud osada, kde jsme kdy misii měli. Z hojných plodů její jenom jedno
poznamenávám.

Jistý farář, který ještě nikdy jesuitské misii na Slovinsku přítomen nebyl,
ani misionářův kdy byl spatřil, stěžoval si častěji na nás u načeho otce t. jesuity
v Gorici. Přijda ale k této misii a poznav působení její odvolal před tímtěž otcem, .
cokoliv nehodného dříve o, misionářích byl v Gorici pronesl. U velkém nadšení
vyhlašoval při arcibiskupské hostině naše misie, tato slova dodávaje ku konci: „Jak
mile náš chrám bude dostaven, prvním skutkem budiž misie v naší osadě & to od
těchto otcův jesuitů.“ Než nebyl sám; mnoho jiných duchovníkův prosilo rovněž
P. Superiore, by jich sobě pro misii zaznamenal, a velevážeuý kmet, již v loni na
misii vačské přítomen byvší, misii však tenkrát na nás žádati .ještě se neodváživ
prosil nyní snažně o misii pro osadu svou, která na 2000 duší čítá; nebot nyní za
pravdu uznával, co se o misie zdaru mluvilo.

Misie v' Třebně.

Divná věc, že právě pečská misie tak blahoplodna byla na misie nové;
avšak nemnoho rozdílné a skvostná bylo ovoce' misie třebeňské.
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Bylo to v měsíci září r. 1870, když jsme u sv. Ruprichta misii měli. Jak
vítaným hostem byla nejen osadě, alebrž celému okolí, lze z toho souditi, že mnozí
z Třebna na 2'/, hodiny cesty neváhali súčastnit se na misii. Mezi těmi se nachá
zela také hospodyně veled. p. děkana třebeňského. Vida veled. kmet, an každý den
celá zaslzená se domů vrací a slyše o misii tolik chvály pravil (šašky z ní si dělaje)
žertem: „Uspoř sobě předce něco slz i pro naši misii.“ Na to odebral se hodný stařec
sám k sv. Ruprichtu, by se na své oči alespoň o jedné z misií přesvědčil, o nichž
takové výchvaly mnohdy byl již četl a slyšel. Přibyl právě u sv. Ruprichta, když
se měla posledním kázaním celá slavnost skončiti. Když ale lid slzeti viděl a slyšel,
jak lid pronešená misionářem slova hlasitě opakuje, když slyšel, jak při stole vážená
osoba znamenité pochvaly misiím udílí a jich blaboplodnost u veliké míře vyhlašuje,
tu více odolati nemoha pudu svému praví: „I já o misii budu prosili“ Cas podzimní
asi o všech svatých určen byl.

Nastala nám doba tato a dlouhá cesta z Lublaně za několik hodin odbyta.
Byla to cesta k Třebnu. Již se setmívalo, když jsme se dostali na místo. O slavném
uvítání nechci se zde šířiti. Jelikož osada velká a jen málo duchovních se dostavilo,
bylo nám tu mnoho práce podniknout. Veled. p. děkan, byl přes 60 let již stár,
pracoval neustále v zpovědnici nejinak, než jako by byl ještě mladík, vida takovýto
nedostatek výpomoci. Leč práce ta mu byla lahodou; vždyt s radostí vše podstoupil,
co mu požehnaná tato misie se svým zdarem přinesla.

I pravil k nám: „Divná věc jest přece misie; dříve mne mnohý z osadníků
ani neznal a nyní vše se hrne ke mně, každými jen ruky líbat touží a se poděkovat
za tu milost nebeskou. Tak krásného času jsem se jak živ nedožil, 10 neděl po
sobě (co totiž slavnostních dní, po než misietrvala.)“ U sv. zpovědi byli skorem
všichni, vyjma některé úřadníky; za to byly mnohé z manželek jejich i po dvakráte.

Nemálo jsme byli uspokojení hojným plodem této misie, která zvláště zpo
vědníkům neobyčejnou radost spůsobila, ježto oveček tak upřímných a spolu tak
řádně připravených jsme posud nenalezli. I dokončili jsme misii třebeňskou pravice:
„Díky Vám, velectěný p. děkane; nebot tak upřímných a tak řádně připravených
zpovědí jsme posud málo slyšeli“ atd. . . .

Za tím netrvalo dlouho; veled. p. děkan opustil na vždy osadu svou, při
praviv jí radost nevýslovnou právě v poslední dni svého života. Zajisté se také na
věčnosti tomu raduje, že v posledním roce svého žití bylo mu popřáno takového
dobrodějství osadníkům spůsobit.

Misie sv. Vítská u Vippachu.
Kdežto v třebeňském dekanátě hlavní osady osadám. ostatním dobrým byly

příkladem, nahodile se nám mímovolně na mysl, že ve vippašském hlavní místo
vedlejšími farami dobytí nám jest. R. 1869 měli jsme misii vHranovicícb na Pivce
a již tehdá spěli obyvatelé krásného údolí vippašského četně k nám, by podílu brali
v naší misii. Již tenkráte nemohli mnozí tajiti přání srdce svého vyslovivěe se, kéž
by i oni zdarem misijním oblaženi byli.

Leč, jak počíti, nepočne-li město Vippach samo? Učiněny pokusy, avšak
zdarma; tu se ženu útokem na p. vikáře sv. Vítského, jenž za mého kaplanování u
Vippachu zpovědníkem mně byl. Při tom jsem neopomněl nejblah. Bohorodiěce ložské
(Maria-Au) záležitost tuto předložit. Půda ovšem dávno již připravena; k tomu do
ložím několik slov: „Zdali veled. p. děkan vippašský či Vašnost hodlá za duše sv.
Vítské účty skládati?“ a misie byla ihned umožněna, tak že rozličné okolnosti, jež
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práci naší posud překážely, ihned zmizely. Co mám říci o účinku této misie? —
Ačkoliv bez ustání deštilo, scházelo se předce lidu množství ze všech stran. Polovic

obyvatelstva vippašského bylo poslední dni co den na misii u sv. Víta a že všichni
sv. zpověď vykonati nemohli, bylo jim v skutku velmi nemilo.

Pani liberálové vippašští se arcit velmi nad tím mrzeli, když spatřili, jak
'vše k misionářům se hrne; proto také mrzutosti své ulevili dílem láním na vše
Božské, dílem ostudným svým kouskem. Poslalit sem vippašskou luzu, která, když
jednou v noci mimo naše obydlí se potulovala, necudné písně vlašské pod okny spu
stila. Však ale tamní jinochové měli ovšem chuti těm bezbožným hejskům trochu
"vyprášit aneb aspoň domů posvítit; jelikož ale právě sv. zpověď byli konali, neod
vážili se takového činu. Avšak po druhé se ona luza již neodvážila obávajíc se, že

by cosi nemilého utržiti mohla. \
Mužové s jinochy horlili až milo pro misii; proto nás také odhodlaně všude

zastávali. Tak u. př. jeden rolník odvětil obhájci soudnímu (advokáta), jenž na
misionáře lál, následovně: „Ovšem, ovšem, za nejmenší práci dají si ti páni v kan
celáři hodně platit; pětka jest jím maličkost, při tom nechají ještě platitele vězet;
tito kněží nepřijímají od nás ani krejcaru a za to pracují pro nás po mnoho již dní
od rána až do večera, považte jen, 17 hodin denně; a to pouze za tou příčinou, aby
z nás učinili hodné křesťany a nám usnadnili nebe.“ '

Duchovním pánům jsme díky zavázáni, ježto nám tak četně vypomáhali;
4 nové misie od nás opět slíbeny. Srdečně mě jinochové prosili, bych se za ně u
nejdůst. p. biskupa přimluvil, aby sv. Vítská fara obdržela kaplana; pak prý budou
moci častěji sv. zpověď konati.

Tak jsme od první misie v slovinském Přichově a od první v krajinském
Smledníku listopadem r. 1866 počínajíce, mnohou zdárnou misii měli; Slovinsko čili
spíše země jihoslovanského jazyka, byt i ještě nikoliv od místa k místu neprocesto
vali, alespoň na vše strany slovem Božím obohatili. Tak jsem u. př. r. 1868 postní
kázaní měl v sídelním chrámu Páně lublaňském, kdežto P. Josef Klinkovstrom
v srpnu r. 1870 mohutným svým jazykem lidem ostřásal. I na blízku Lublaně
bývaly již misie; nyní ale nezbývalo nám nic více, než hlavní město samo, alespoň
v jeho baštách útokem vzíti a mocnost Boží objevila se i tu, kde tak mnohých od
půrců mívá. Sv. Františkem Xaverským, velikým to apoštolem Indie vedeni, důvě
řovali jsme v pomoc Boží, jež nikomu zahynouti nedá. V zasvěcený jemu den, totiž
3. prosince bylo zapečetí

sv. misie v_Trnavě, předměstí lublaňském.
Horlivý p. farář dal před několika lety své osadě krásnou basiliku v byzan

tinském slohu vystavět; než nyní chtěl ji i duchovně vzdělati a budově 211etého
působení svého tento úhelník položiti.

Od 3. až do 13. prosince plnili Trnavští svůj obšírný chrám v té míře, že
bylo se obávati, aby v tlačenici někdo života nepozbyl. Jakou žádost, vykonati sv.
zpověď, bylo lze pozorovati, nejsem s to vysloviti; jenom ten neb onen příklad.

Jeden chlapec nemoha se brzy k zpovědnici dostati, prodral se pod nohami
lidí až k samé zpovědnici. — Rybář zase. jenž nemohl přistoupiti k sv. zpovědi,
zvolal hlasitě k misionářovi: „Kam mám tedy jíti? do vody? já to předce více po
třebuji, než ta hle !“ poukázav na ženskou, jenž právě do zpovědnice byla vstoupila.
6 až i 10 zpovědníků šlyšelo od božího rána, až pozdě do noci sv. zpověď; avšak i
jimi nebylo všem spomoženo. Proto se mnozí do města odebrati museli; a i zde
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v rozličných chrámech neobyčejně veliký počet nábožných k sv. zpovědi a k stolu
Páně přistoupilo. Za tou příčinou museli i dva. misionáři pro zpovědi nějaký čas
ještě zůstati. Ký div! vždyť na 15.000 sv. přijímání bylo za tento čas v Lublani.

„Ku výpravě křížové by byl ihned hotov lid,“ pravil Mons. Jeran, jenž po
celý ten čas sv. zpověď byl slyšel, k nejdůst. knížeti biskupu, když tento misii svou
přítomností oslavil. Přítomnost jich velepastýře rozohnila nadšenost jen ještě více a
bez rozpaků klekali si po zástupech do sněhu žádajíce při odjezdu požehnání jeho.

Avšak při všech nepříjemnostech, jež nečasem a návalem lidí povstaly, ne—
pozbývali svého dobrého rozmaru. Když totiž v tlačenici ženská jednou zvolala:
„Povolte přece; vždyt umru !“ odvětil kdosi žertem: „A což medle, přijdeš předce
do nebe!“ Tento dobrý rozmar, jenž jim nikdy nescházel, prospěl jim nemálo proti
nájíždkám liberálů, kteří se ovšem též do chrámu vdírali, ale za tou příčinou, jen
aby překrucováním vět nových zbraní se jim dostalo. Že i list lublaňský „Tagblatt“
při tom netečným se neokázal, rozumí se samo sebou; i přinesl proto následující
výrok: „Co by nebožtík p. biskup Wolff naproti těm divadelním hrám jesuitským asi
byl řekl ?“ „Ba věru, ne bez příčiny“ odvětil na to list církevní, „potahujedenník
lublaňský nebožtíka kníže-biskupa k misii, jehož poslední jednání právě bylo povolení
misie; vždyt se zřejmě vyslovil, že by s radostí jesnitům vedení Sveho pacholeckého
semináře svěřil.“

Duchovní cvičení v Sor-ici a Zalilogu.
_ Právě po misii trnavské měli jsme uvedeni býti do nového domu, prvního

to na Slovinsku po zrušení Tovaryšstva Ježíšova, jež nám jistá dobrodějka s nále
žitým udělila nadáním, bychom tím snadněji mezi Slovinci pracovati mohli.

Nedaleko Lublaně v hořejší krajině jest osada Vodice, k níž i Repně při
náleží. Zde nám bylo přijmouti ]. 1869 dům misijní. Dříve však nežli jsme se usadili
v Repni, počali jsme 28. dubna 1870 chrám kn poctě nejsladšího Srdce Páně stavěti.
Koncem toho roku vše upraveno, tak že jsme se mohli 14. prosince do té nové
residence přesídliti. Jakou radostí nás uvítali Repinští, jak vše nstrojili, by co nej
slavněji nás tu přijali, netřeba zde líčiti; \tolik jenom věděti dávám, že to srdcem
mocně pohne, když spatří, jak lid vírou sv. osvícen všeho, co Božské, si nade vše
pozemské váží, a srdečnou radost jeví. Všichni se vynasnažili, by k slavnosti něčím
přispěli. Proto jsme také velebně jak stánek Boží tak i naše obydlí zasvětiti mohli.

Z mnohých darů pro chrám uštědřelých jmenuju jen dva: pozlacený kalich
z ryzího stříbra as 300 zl. stál, od slečny trnavské na poděkování za zdar misie, a
roucho mešní od hraběnky slavonské Jankovič z Daruvára, jež sama se svou dceruškou
byla tkala a po žádosti její v první den jsem u oltáře v chrámu novosvěceném
měl míti.

Avšak skorem bych se byl zapomněl, že o duchovních cvičeních v Soríci a
Zalilogu vypravovati mi jest. První tedy naší prací z nové residence byly exercitie.
Jakých nesnází a nebezpečí jsme na cestě vytrpěli, vylíčiti ani nejsem s to. To ale
říci mohu, že bychom byli sotva smrti se uchránili, pakli by se božské Srdce, jehož
ochraně jsme přináleželi, nás nebylo zvláště ujalo. Za vše budtež Jemu díky! i za
to, že, byli i sněhu spousty vše neschůdné byly učinily, a i misionáře samé do nej
větších nebezpečí byly přivodily, lidé předce s takovou horlivostí u všem účastenství
brali, že v Sorici n. př. kdež se na 1300 farníků čítá, za ten krátký čas 900 k sv.
přijímání přistoupilo. Jak rozmilá asi naše cesta byla, posouditi lze z několika jenom
výjevů. --—Chumelice právě byla, tak že zdál se sníh jen s nebe sypati. Neodbyvše
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za 3 hodiny nic více než půl hodiny cesty vzdálí, nácházeli jsme se na úpatí hory
zaliložské. Zástup mužů a jinochů pracovalo, co jen mohli, by nám cestu umožnili.
A čeho docílili? Sotva že byli s to stézku řádnou připraviti nám. Než čas ubíhal a
lid nás již očekával; proto jsme déle váhati nemohli. Lid se ovšem pronesl: „Dů
stojní otcové! zhola nemožno Vám tudy dostati se na místo; jediné zbývá, pakli
hodláte do Zalilogu přijíti, bychom Vás na své pléce vzali.“ „Tot předce nebude
třeba,“ odpověděl jsem, „vždyt také my za Vámi se dostaneme dále.“ A jak by také
byli vyhověti mohli přání svému, ješto jeden z nás tak silný, že by snad i sv. Krištof,
jej na plecích drže, co nésti měl. Srdnatě tedy a beze vší bázně vydali jsme se na
cestu, jež se brodu v sněhu podobala. Brzy nám do vrchu bylo stoupati, brzy zase
údolím; tu jsme se octli u samé vody, tam Yafi bylo nám podlé ohromně spousty
sněžné kráčeti, tak že po nás okamžením veta. býti mohlo. Mimo to se chumclilo,
jako by se pytel s peřím rozvázal. Již jsme byli celí zasněženi; k tomu se nám
duchovní náš oděv, ježto dlouhý, zmáchal a tak o nohy se zaplétal, že jsme nezřídka
ani kroku dále učiniti nemohli. Tu zas pod nohama krupkovitý sníh, po němž ne
zvyklému těžko bylo dále kráčeti, aniž by mu často noha nesklouzla. Tak mohu se
přiznati, že-já sám co nejméně na 30kráte jsem padl. K tomu nás ještě dostihla
tma, tak že jsme docela pozdě do noci v Zaliloze přibyli.

Avšak i tím jsme oslavovali Boha a připravovali se na hojnou žeň, jež nás
tu čekala, a i brod náš podobal se slavnostnímu s pochodněmi průvodu, ježto jsme
v tak valné řadě, svítilnu v rukách držíce, 'Zalilogu se blížili, kdežto slavný hlahol
zvonů i_nás velebněji uvítat-i se zdál.

“P'obyvše zde do 2. ledna nastoupili jsme tu krásnou cestu zpět. Kteraké
nebezpečí nám na cestě hrozilo, věděli nejlépe obyvatelé hory této; proto také nemalé
obavy o nás bylo u nich pozorovati. Především vyslali vůz s koněm silným před
námi, aby cestu znamenal; na to se bralo několik můžů s lopatami, majíce sníh
aspoň pro největší potřebu odstraniti. Potom teprv směl náš povoz, jejž 2 nejsilnější
muži z obce drželi, by se nezvrátil. Ačkoliv kůň silný a statný, předce jenom s těží
vydral se z těch hromad sněžných a mnohdy se zajícem skákati musel, jen aby se
přes závěje dostal. Že nás tudy pravice Páně zvláště chránila, uznávali jsme všichni
i když se povoz o pahorek převrátil; nebot opravdu, kdežto nás tato jízda nejednou
mohla životy naše státi, neuškodila nikomu ani za mák. Tak vyváznouce ze vší ne
bezpečnosti, dostali jsme se opět šťastně do Ropné, naší to nové residence. Tak jsme
dokončili k větší cti a slávě Boží r. 1870 pracujíce na vinici Páně a začali bimtéž
spůsobem rok nový. ' (Pokračování)

Duše lidská jest nesmrtelna.
(Pokračování z čísla. 3.)

\ 21.

Bůh rozděluje své dary, komu a jak sám chce. Tak udělil jisté osobě
jmenem Viktorii Klemt-ové před několika roky teprv zemřelé „slaboučkou“ jak sama
pokorně se vyjádřila „jiskru svého nazírání do budoucnosti“. Ta osoba rodilá z B.
na samých hranicích pruských provdala se na mnohé přimlouvání za jednoho vdovce
klobouěníka, jenž jsa jiné víry pevně sliboval, že ponechá Viktorii při její víře a že
nikdy ve vykonávání služeb božích jí překážeti nebude. Než po sňatku bylo jinak.
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Viktorie jsouc zbožnou křesťankou chodití chtěla pilně do kostela. To ale muž
přísně zakázal & když vzdor tomu žena v horlivosti své nechtěla ustati, tu hrozil,
trestal, trýznil ano jako se zvířetem prý zacházel. To zavdalo příčinu k úplnému
rozvodu. Po 6 měsících byli od sebe rozvedeni. Tu nastal pro Viktorii žádoucí čas,
kdy úplně Bohu a jen Bohu se mohla věnovati. Všechna její práce byla modlitba
a o výživu staral se Bůh skrze dobrí—.lidí. Svědkové dosvědčují, že často posty a
modlením dlouhým tak bývala seslahena, že až na lože upoutána býti musela. Její
přátelé až posud vypravují s velikým nadšením o ní a ochotní by byli i přísahou
stvrditi to, co o ní vypravovati chci. Že ze všeho prokuknje nesmrtelnost duše —
jest na bílém dni. Podám jen některé hlavní věci.

Jednou navštivily ji z daleka dvě její neteře posud žijící v Broumově, kde
v jedné malé světniěce vždy sama bydlela, putujíce do Vambeříc. Sotva vkročily
do té modlitebny (nebot zasvětila tu světničku Bohu), uvítala ja teta radostně takto:
„dobře že přicházíte, budete se se mnou modliti.“ Vzdor velikého utrínácení cestováním
musely kleknouti a modliti se s ní až do půl noci. Když se měly domodliti pravila:
„nebojte se, nyní uslyšíte ránu“ a domodlívši se modlitby za umírajícího zvolala:
Odpočinuti lehké dej mu Pane — nyní právě skonal; ránu bylo skutečně slyšetí, tak
že jedna z neteří hrůzou omdlela. Ráno o 4 hod. skutečně přišel jeden posel ze
S . . se zprávou: dnes o půl noci zemřel náš hospodář a hospodyně prosí, abyste se
zaň pomodlila. „Viktorie klidně odpověděla: Vyříd, že jsem to již učinila v noci.“ —
Neteře chtěly nyní odebrati se na cestu do Vambeřic dále; než ona je sdržela až po
ranní mši sv. řkouc: „Do té doby přijde též jeden poutník do Vambeříc a. staví se
u mne: s tím potom půjdete“ I to nápadně se vyplnilo.

Na cestu dala jedné neteří vajíčko řkouc: „vezmi je, neb když přijdeš do
Vambeřic, budeš tak ochrapělá, že nebudeš moci ani mluvítí; pak vezmi si na hospodě
drobet teplé vody a smíchej v ní toto vajíčko a budeš hned zdráva“ I to se vyplnilo.

Nápadná jest tato událost, kterou z úst té samé osoby jsem slyšel, které se to
stalo. Viktorie Kl . . navštívila svou provdanou sestru v Sv . . . Tam vyjádřila sc
anižby jinak mohla býti zpravena od někoho: „Letos se ti sestro provdají tvé dcery
v N . ;; já jim na svatbu nepůjdu ale až po svatbě F . . přijdu opět sem a budeme
slaviti.“ Rodiče nevěděli ještě zcela ničehož, že by dcery jejích vdátí se chtěly. Než
po několika měsících proroctví Viktorína se vyplnilo. Nejprve měla svatby' F . . .
Viktorie aniž by kdo jí byl poslal do B. zprávu skutečně v ten den po svatbách, kdy
noví manželé navštívit šli rodiče do Sv., přišla. Jak mile spatřila F . . ku zvolala:
„Milé dítě! tobě nikdy se dobře nepovede; přijdeš kmatce svého manžela, která má
málo náboženství a zlá jest. Chudoba bude u tebe domovem.“ Ta slova bolně dotkla
se mladých manželů. Po chvilce šla Viktorie ven: za několik minut přinesla bochánek
chleba, položila ho na stůl, pak šla pro máslo, kávu a cukr, přiložila. to tiše k chlebu.
K tomu dala 2 svíčky, 2 paklíěky sírek a dvě veliká polínka. To vše svázala, dala.
F. a pravila: „zde ti dávám dar snubní.“ Byl to divný dar. Všichni téměř vzplakaly.
Než Viktorie pravila klidně dále: „abys ale věděla, proč jsem ti to dela, slyš: na
cestě do J . . (kde bydlel ženich) naskytne se ti příležitost, že nebudeš muset ten
balík néstí. Do J . . přijedete v noci. Až zaklepete na dvěře a budete chtíti, aby
matka udělala oheň, nebude míti ani sírky ani svíčky a tu vám budou tyto zde
dobré. Budete míti hlad a matka nebude míti ani chleba, ani kávy, ani dříví, aby
se udělal oheň; a to vše přinesete s sebou. Mléko vám dá jedna sousedka, která
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ještě bude zhůru.“ To všechno právě tak se stalo. Viktorie neznala dříve ani ženicha
ani jeho matky.

Jednou zase pravila své sestře v Sv.: „Pojd a modlí se se mnou neb dnes
zemře moje domací paní v B. a v sobotu 0 10 hod. bude míti pohřeb.“ I to se
vyplnilo.

Svou vlastní smrt předpověděla na hodinu ano i spůsob smrti-, Nesčíslné jsou
pády, které dosvědčují, jak veliké milosti byla od Pána Boha obdržela. Někdy až
bude příznivější doba záhodno bude sepsati celý její život. — ,

22.

Dva bratři z vznešené rodiny v Bernu bavili se často rozmluvou o stavu
člověka po smrti; ustavičně ale vězeli mezi bazní a naději ohledně jistoty tgvaní duše
po smrti a ohledně spůsobu jejího stavu, pakli skutečně trva. A poněvač tito šlechetní
myslitelé nahlíželi, že jejich rozum sice silné tušení (domnění) ale žádnou jistotu o té věci
podati nemůže, připadli i tito bratři na pokus sobě přislíbiti, že kdo dříve zemře se
pozůstalému na světě ukáže, aby mu určitou zprávu o trvání duše a jeho spůsobu
sdělil. Jeden z těch bratrů 1816 zemřel. Jeho pozůstalý bratr nemyslil více na onen
slib, aby byl po několika dnech v noci, když ještě na loži bděl, překvapen šustěním
podobajícím se onomu, které Spiisobuje osoba, když v pokoji se prochází. To slyši
telné pohybování se připamatovalo k odpočinutí ulehlého bratra na obapolný slib.
Mocně tou upomínkou dojatý zvolal: „jsi ty to, milý bratře? jak se ti vede?“ a hned
obdržel odpověd: „ano! milý bratře, já. to jsem; osud můj není ještě rozhodnut, brzo
ale bude rozhodnut. Nacházím se v tmavém místě.“ Živý ptal se dále zemřelého,
je-li samoten. Načež odpověděl: „nejseml jest jich více se mnou i náš přítel N. N.,
který právě zemřel. To chtěl jsem ti říci, abych vyplnil slib tobě daný.“ Žijící
bratr začal nyní pochybovati, zdali sní neb bdí a myslil sam u sebe: „jeli to pravda,
že náš přítel N. N., který jen několik mil od Bernu žil a kterého jsem nedávno
'zdravého viděl, skutečně zemřel, tak jsem nesnil, nýbrž měl skutečné zjevení svého
zesnulého bratra.“ Ráno pak hned osedlal koně a jel navštívit svého přítele N. N.
Tu ale dozvěděl se hned že minulou noc zemřel. I navrátil se domů s pevným
přesvědčením, že ono zjevení nebylo snem ale skutečností.

23.

Následující udalost vypravuje jistý učenec, která. se jeho vlastní rodiny týká.
a kterou zaručiti může vším, co přísaha činí slavnější a vážnější. „Bylo to v roce 1843
v říjnu, kdy zemřela po dvouleté nemoci moje matka na souchotiny.“ Tak začíná.
vypravovati. „To bylo příčinou, že malý pokojík, v němžležela, nemohl býti při
častém a silném topení provětrán a. vyčistěn, tak že byly konečně při jejím úmrtí
zdě značně zaprášeny a začazeny. Aby mohla trpící paní každou chvílku býti při
ruce, spala naše dévečka vedle ní na posteli. Po smrti ale nemocné ustlala si
děvečka v kuchyni.

„Již po 4. noci“ vypravovala: „nemohu pochopiti, co tuto noc bylo v kuchyni.
K 11'/2 hod. jsem najednou procitla, neboť v polici to hřmotilo a drnčelo, jakoby
tam nacházející se talíře všechny se na. hromadu sypaly. I myslela jsem, že to jsou
myši a rozsvítila jsem, nemohla jsem ale žádné stopy takových zvířat spozorovati
a také nebylo v polici'nic v nepořádku neb porouchano. Sotva jsem z novu ulehla,
začal hřmot opět — opětné prohlídnutí nedalo jiného výsledku než dříve. Hřmot trval
asi hodinu.“ '
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Ta věc jí byla nepochopitelna — bylat. to vesnická holka evandělického vy
znání — i začala se modlit a pak usnula.

Druhou noc opakoval se onen hřmot a tak ještě asi 3 neb 4 krát; tn přišla
k ní na návštěvu její známá & spala vedle ní v posteli. Tato ani slabiky () tom, co
se bylo stalo, nevědělaa přece vzbudila děvečku, když hřmot začal. Ona také myslela, že
pochází od krys,a chtěla hledati. Nyní teprv vypravovala jí děvečka, že to není nic
nového. — Známá zůstala jen den, nebot se bála. I děvečka naše nechtěla déle spáti
v kuchyni a ulehla si v pokoji, kde nebožka zemřela. V něm nacházela se jedna skříň,
v níž zesnulá měla rozličné maličkosti a haraburdí. l v této skříni začalo v noci
v tentýž čas hřmotiti — ale pro nebo prý strašlivějším spůsobcm — myšlenka, býti
samotna v umrlčím pokoji, mohla mnoho k tomu přispívati — zároveň šustilo to tak
jakoby — dle jejího sprostého vyjádření se — hejno holubů v pokoji lítalo.

Ode této noci byla tak polekána, že prosila, aby si mohla v_zíti s sebou spát
jednu srdnatou ženu. Já rád svolil a očekával netrpělivě příští ráno. Proto jsem'
byl, jak se rozednilo, již zhůru. Bylo 7 hodin, bylo půl osmé, čas k snídaní a Kateřina
— tak se jmenovala — nedává o sobě ani znamení; tu vstoupil jsem do její ložnice
a nalezl ji v posteli — v obličeji celou červenou, s tahy docela skroucenými a na
skrz spocenou. Žena, která tu noc sní spala, časně ráno odešla po svých prácech.

Z hluboka vydechnouc a jsouc ráda, že není více sama, vypravovala ještě
z postele, že v obyčejný čas začalo v skříní štárati a hřmotiti, ale že brzo to vyšlo
ven a šustilo po zdích; brzo praskalo to za kamny, jako když se láme louě, pak
přiblížilo se k posteli, při čemž chladný vítr bylo cítit a začalo na zdi vedle postele
strašlivým spůsobem rukama utírati. Já se ptám: Kde? Ona: jen právě zde na
hoře! Ja pohleděv zhůru mohu ujistiti, že to byl nejdojemnější okamžik mého
života; jako elektrický ledový proud projelo to všechny mé kosti: na hoře na zdi
a sice v zaprášených a začazenych místech byly dvě dlouhé suché — jako spojené
ruce vytlačeny, oba palce vzlášt. Kateřina pozorujíc neobyčejné pohnutí duše mé
prohledla též zhůru a zakusila k přestálé již hrůze novou, nebot o těch strašných
znameních posud ještě nevěděla ničehož. Vedle těch ruk byla celá zed modročernými
puntíky poseta, které se na všechny strany v (malé paprsky vycházejíce ztrácely tak
jako prořez kusu vápence. Více lidí rozličného stavu prohlédli toto hrozné písmo
z onoho světa, až bylo smazáno při bílení pokoje. — Žena má hned dala za svou
tchyni čísti mši sv. — neb ona to musela býti, která svou ruku z hrobu zdvihala —,
která ještě toho dne sloužena byla. Příští noc bylo ticho a zůstalo ticho i nadále.

24.

Kapitán Kidd spal jednou v noci ve své vysuté rohoři. Tu probudil ho
zvláštní pocit, jakoby něco těžkého na něm leželo. I otevřel oči. Tu zdálo se mu, že
vidí při slabém světlo, které palubu osvětlovalo, postavu svého bratra, který tehdáž
byl námořním důstojníkem ve Vých. Indii, ustrojeného ve své uniformě přes peřinu
ležeti. Maje to za pouhou fantasií zavřel oči a chtěl usnouti. Avšak tlačení nepřestá
valo a kdykoliv prehledl spatřil tu postavu na příč ležeti na posteli. Vytáhl ruku,

'dotkl se jí a cítí, jakoby uniforma byla celá mokrá. Ustrašen zavolal nvní jednoho
důstojníka a když tento přišel, postava zmizela. Po několika měsících obdržel Kidd
zprávu, že tu noc, kdy měl ono vidění, jeho bratr v indickém moři se utopil.:

(Pokračování)
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Ať si odpočinu!
Bud pozdravena, tichá noci! | Bud pozdravena! — Věčný slal tě,
Snův anděly Bůh na svět sílá, ! Jenž kameněti varu káže
Sní slodně mnohá hlava bílá, ( A všemocné své zvedá páže,
Kdy spáti já, kdy budu moci? ' By ztišil bouři v světa Baltě,

, Bud pozdravena, věčný slal tě!

O věčný, věčný Soudce činů!
Tvou přítomnost tu svatou tuším,
O uděl mi, jak věrným duším,
Tu milost; at si odpočinu, —
O věčný, věčný Soudce činů!

Bohdan Jelinek.

Zlaté k I a 3 y.
Sebral na nivách protestantské literatury & m. p.

„Všecky třídy, všecky. stavy 'měly výhodu z oněch, dříve v duchu velké
moudrosti státnické jakož i pravé zbožnosti & křesťanské lásky zařízených ústavů
(klášterův), jenž byly a jsou předmětem nekonečného trpení se strany utrhačných
spisovatelů, kteříž zrušení jich považují s velikou radostí za jeden z nejskvělejších
tahů reformace.“ .

(William Cobbet, A History of the Protestant Reformation of England and
Irland, sv. I. str. 168.)

„Žádné společnosti nebyl nikdy svět k tolika díkům zavázán, jak slavnému
řádu mnichův Bencdiktinských.“

(Quarterty revicco, dec. 184.)
„Mniši z Monte-Cassino,“ praví Wharton, „vyznamenávali se nejen jejich

vědeckými vědomostmi, nýbrž i všímáním si krásného umění a jejich obeznalostí
s klasiky. Jejich učený opat Desiderius sbíral nejlepší řecké a římské autory (výtečné
spisovatele t. j. jejich díla.) Mniši psali nejen učená pojednání o hudbě, logice,
hvězdosloví a stavitelství v Vitruv'o, nýbrž vynakládali také část svého času na
opisování Tacita atd.“

(Drake, Literary hours rol. II., str. 425.)
„Jediný benediktinský kláštěr snad víc pro Vědy učinil, než obě britské

university v Oxfordu a v Cambridge-u.“
(Gibbon, Památnosti, sv. 1., hl. l.)
„Nic nemluví víc ve prospěch náboženských řádů, jako města., městysy a

vesnice, kteréž kolem nich povstávaly, rostly a zkvétaly. Peterborough, Ely, Durhan,
ba i Westminster byly/pouhými pustinami, než se zbudovaly kláštery. Bolestno to,
že nalézáme na ostrovech Britanie nesčíslné smutné ssutiny pomníkův, jež moudrost,
zbožnost a velkolepost našiCh předkův zřídila, a jesti velmi pravdivým tvrzením, že
mnohá města, jež jejich důležitost zřízení náboženských spolků děkovala, zrušením
těchto ji pozbyla“
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. (Lord Fitz-William, Listy Attikovy, aneb rozjímání o katolické církvi a
protestantismu, od anglického protestanta. Do němčiny přeložil Filip Muller. 1834,
str. 36 a násl.)

_„Prvuí klášterní bratři tam se usadivší (ve Švédsku) vzdělávali své pole
vlastníma rukama, uváděli zahradnictví, zakládali vodní mlýny, vyvářeli sůl, otvírali
doly. Cesty a mosty zakládati považovalo se za křesťanský skutek, a biskupové v tom
předcházeli svým příkladem. “

(Erik Gustav Gejer, Historie Švédska. Ze švédského rukopisu přeložil (do
němčiny) Swen P. Leflier, sv. I., str. 145)

„Nezapomenutelným to zůstane, co se pilností učených benediktinův ve Francii
pro prameny křesťanské starobylosti vykonalol“

(Tzsehirner, der Uebertritt des Herrn von Haller zur kathol. Kirche etc. 1821.)
„Benediktini a Karthusiané byli přede všemi ze všech časů zachovatelové

věd a krásných umění, a drahocenné klasické knihy starobylosti byly jimi potomstvu
zachovány. Mnohá území byly jedině pilností těchto mnichův zdělána.“

(Lord Fitz-William, n. m., str. 88.)
„Je-li někde v katolické církvi nebo na zemi, tedy jest neomylně v řádu

Karthnsiánském, v němžto rozjímání, tento vlastní a pravý skutečný život ducha
má svůj nejvelebnější chrám. Jesti snad více vinou lidské společnosti, než řádu toho,
neprospívá-li jí více, jakož by s to byl. — — —

„S tíží se římská církev vykáže ještě třemi papeži, kteříž by se Kai-thusiánn
Mikuláši I. zbožnosti, smyslem pro umění, moudrosti 3. světovou obezřetností při
rovnati mohli.“

(Fessler, Theresia, d II., str. 75—77)
„A co se rovná. obětavé, nebeské lásce, kteráž v tak mno/bých klášte

řích _ulože v bídu a v hořkou chudobu upadlých nemocných, kteříž zde nalezají
na. pomoc velmi bohaté útočiště, stojí. a nejen v jejím neunavném pomáhání zdraví
trpících zpět volá, nýbrž právě tak často jim skoro ztracené duše nazpět dává, kteréž
nyní zase v lůnu věčné, milosrdné lásky upokojené velký den soudný očekávají?
O! tuto lasku zná jen Bůh dokonale, a zajisté jim jednou odplatí, co zde vytrpčli
a vykonali.“ ..

(Fr. Aug. Schneider, Erinnerungenetc. 1832)
„Věru! Neznám na širo—širém světě nic šlechetnějšího, ctihodnějšího, než

soeurs grises (milosrdné sesti—y)!Panny, často vynikající rodem a jměním, nadané
krásou těla jakož i duše, zříkají se všeho toho dobrovolně, aby chudobná nemocné,
špinavé žebráky opatrovaly. Bez ošklivění-se očistujír boule malomocného, obvazují
jeho podbírající—se rány; ba, klidny a v Bohu odevzdány nelokají se chrápotu umí
rajícího, nýbrž snaží se, aby mu přechod do onoho světa modlitbou a domlouváním
ulehčovaly. Věru! jenom náboženství jest s to, dávati jim k tomu potřebnou sílu,
a náboženství, jež jim tuto sílu dává, musí pravým býti !“

(Johannes Wit, genannt von Dól'iug, Fragmente aus meinem Leben etc.
Braunschweig.)

„Sestry lásky (milosrdné sestry) prokazovaly jim (kolerou nemocným)
všecky služby a katoličtí kněží dnem i nocí ku jejich bolestným ležím kráčeli
a posilovali je proti hrůzi smrti.“

(Poznámka redaktora listu ne — katolického v S. Louisu ve Spoj. Obcích
v severní Americe (Viz i Ritter's Jahrhiicher 1834, seš. 3, str. 25.)
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Litanie k sv. Petru
za vysvobození zajatého jubilovaného papeže Pia IX.

Pane smiluj se nad námi!
Kriste smiluj se nad námi!
Pane smiluj se nad námi!
Kriste, uslyš nás!
Kriste, vyslyš nás!
Otče s nebes Bože, smiluj se nad námi!
Synu vykupiteli světa Bože, smiluj se nad námi!
Duše svatý Bože, smiluj se nad námi!
Svatá Trojice jeden Bože, smiluj se nad námi!
Svatá Maria, nepoškv'rněná panno a královno apoštolů, oroduj za Pia IX.
Svatý Petře, jenž jsi svou lodičku a. své sítě opustil, abys Ježíše následoval,

jehož lodička z ostatních vyvolena byla, aby Ježíši Kristu za učitelskou
stolici'sloužila . .

jemuž Ježíš vždy první hodnost dával-,
jenž jsi k slovu Ježíšovu po vodě chodil,
jenž jsi první před všemi jinými Božství Ježíšovo vyznal,
jemuž Ježíš klíče království nebeského odevzdal,
ty skálo, na níž Ježíš svou církev vzdělal,
ty skálo, jižto brány pekelně nepřemohou,
jenž jsi byl hlavním svědkem proměnění se Ježíšova,
jenž jsi s Ježíšem na Táboru ustavičně býti chtěl,
jenž jsi z převeliké lásky Ježíše od jeho utrpení odvésti chtěl,
jemuž Ježíš nařídil, abys za něho a za sebe zázračným penízem zaplatil,
jemuž Ježíš poučení dal, abys připravil poslední večeři, '
jenž jsi z převeliké pokory nechtěl, aby ti Ježíš nohy umýval,
jenž, aby jsi měl dílu s Ježíšem, tomu pokorně se podrobil,
jenž jsi vyznal, že hotov jsi s Ježíšem na smrt jíti,
jenž jsi vytrhl meč, abys bránil Ježíše,
jenž jsi přítomen byl při smrtelné ouzkosti Ježíšově,
za něhož se Ježíš modlil, aby nikdy nezhynula víra tvá,
jenž jsi božské poslání obdržel, potvrzovati bratří svých,
jenž Ježíše víc než jiní apoštolové miloval,
jenž jsi za pastýře ovcí a beránků ustanoven,
jenž jsi první o letnicích Ježíše v Jerusalemě kázal,
jenž jsi více Boha než lidi poslouchal,
jenž jsi plný radosti, že jsi pro Ježíše trpěl, z vysoké rady se vrátil,
jenž jsi z okovů Herodesových skrze anděla vysvobozen byl,
jehož sám stín zázraky činil,
jenž jsi své biskupské sídlo pro vždy, v Římě založil,
jenž jsi hlavou dolů ukřížován byl,
jenž ve svém nástupci neomylně žiješ,

abys nás o Bože, po všecky časy ve víře stále zachovati ráčil, Tě prosíme uslyš nás!
abys nás, Bože, k náměstku Ježíšovu pokořené učiniti ráčil, Tě prosíme uslyš nás!
abys o Bože,sv. stolici proti všem jejím nepřátelům chrániti ráčil, Tě prosíme uslyš nás!

'oiiaažííius

OrodujzaPiaIX.
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Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, uslyš nás Pane!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, vyslyš nás Pane!
Beránku Boží, jenž snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi!
Kriste uslyš nás! Kriste vyslyš nás atd.

V. Oroduj za nás blahoslavený knížeapoštolské!
R. Abychom hodni byli učinění zaslíbení Kristových.

Modlitba.

O Bože, jenž jsi při zázračném vysvobození sv. apoštola Petra. jej zdravého
a neporušeného ze žaláře vyvedl, úpěnlivě prosíme, račiž svazky roztrhnouti, jimiž
náš vroucně milovaný svatý otec spoután jest. Přijmi nás co oběť;za Pia IX. a za
chovej ev. katolickou církev před nátisky, kteréž ji ohrožují. Skrze Ježíše Krista.,
Pána našeho, Amen.

Approbov. od Františka Xaver. biskupa z Ajaccio na svátek obětování Panny Marie 1872
-— pak i approb. od arcibisk. z Bourgesu a od biskupa z Neversu.

Hlasatel odpustků plnomocnýoh
v měsíci červnu.

Obyčejné podmin ky k Získiíllípln. odpustků jsou: sv. zpověď a sv. přijímáni, pak návštěva
kostela neb kaple veřejné, a tam modlitba konaná na úmysl ev. Otce za potřeby církve av.

Dne

1 Sv. Juvencin m Vůbec: ti, jenž hrd. skut. lásky k duš. vykonali (kaž.
pondělí. pond. stačí mše sv. bez. přijím.) Z.

2 sv. Erasma. b. a. m. (úterý.)
3 sv. Klotildy kr. Členové: brat. škap. P. Mar. Karm. (kaž. střed. farní

středa. kost. a ob. pod.)
4 Božího Těla. &) Vůbec: 1) ti, jenž dnes věnují [ hodinu na upomínku a

díkučinění za ustanovení vol. Svát. k modlení a rozjímání
(ob. pod. bez zvlášt. návšt. kost.) Z. 2) ti, jenž nosíce
při sobě křížky, pouízky, růžence atd. papež. odp. obdařené
konají jisté modlitby a skutky dobré (obyč. podm.) Z;
3) ti, jenž totéž činí nosíce pri sobě svěcený peníz sv.
Benedikta (ob. pod.) Z. b) Člen ové: 1) brat. sv. růžence
(ob. pod. a návšt. brat. kost. neb kaple) Z; 2) brat. „dobré
smrti“ (táž pod.) Z; 3) spolku: živého růžence (ob. pod.) Z;
4) arcibr. k potěše duší v očistci (ob. pod.) Z; _arcibr.
drahé krvi J. Krista (ob. pod.); 6) brat. uctění vel. Svát.
pod ochranou sv. Benedikta (farní kost. a ob. pod.);
7) jednoty ustaviě. klan. se vel. Svát. a podporov. chud.
kost. (letos 2 je protože spolu 1. čtvrtek, ob. pod. a návšt;
vel. Svát.); 8) modl. spolku: „Maria Paní nejsv. Srdce“

(1. čtvrtek.) kaž. čtvrtek neb ned. ob. pod.) Z.
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šv. Bonifáce b. a.. m. Členové: 1) jednoty sv. Bonifáce (obyč. podm.
bez zvláštní návšt. kost); 2) brát. Srdce P. Jež. (neb
až budoucí ned. (táž podm.) Z; 3) brát. nejsv. Svátosti
oltářní ((ob. pod.) Z; 4) apoštolátu modlitby ob. ped.) Z;

(1. pátek.) 5) brat. černého škap. kaž. pát. rozjím.)
sv. Norberta b. (sobota.)
2. ned. po sv. Duchu. Sv. Roberta. op. Členov é: 1) brát. n. Srdce Jež.

(neb již min. pát) Z; 2) brát. modrého škap. (ob. pod.) Z;
3) brat. sv. růžence (návšt. brat. kost & ob. pod.) Z;
4) brat. k uctění vel. Svát. pod ochranou sv. Benedikta

(1. ned. měs.) (tam, kde se koná dnes slavnost Božího Těla1 (farní kost.)
sv. Medardá b. Vůbec: ti jenž hrd. skut. lásky k duš. vyk. (kaž. pond.

pondělí. stačí mše sv. bez přijím.) Z.
sv. Prima & Fel. mm. (úterý.)
sv. Markéty kr. Členové: br. škáp. P. M. Karmel (kaž. střed. farní

středa. kost. ob. pod.)
sv. Barnabáše op. Členové: modl. spolku: „Marie P. 11. Srdce“ (kaž.

čtvrtek. čtvrt. neb ned. ob. pod.) Z.
ncjsv. Srdce P. Ježíše. a) Vůbec: 1) v kostelích PP. Kupucinů (ob.

pod.); 2),ti jenž konají 9denní pobožnost k Srdci Jež.
(během oktávu bez zvláštní návšt. kost. ob. pod.) Z;
b) Členové: 1) brat. n. Srdce Jež. (neb až bud. ned.
ob. pod.) bez zvláštní návšt. kost.) Z; 2) apoštolátu mod

pátek. litby (ob. pod.) Z; 3) brát. červ. škap. (kaž. pát. rozjím.)
šv. Antonina Pad. ř. Vůbec: v kostelích PP. Kapucinů, Františkánů

sobota. u. Minoritů (v Praze u sv. Jakuba ob. pod.)
3. ned. po sv. Duchu. Sv. Basilio Členové: 1) brát. n. Srdce Jež. (neb

již min. pát. pod. tamže)Z ; 2) brát. k uctění vel Svát.
pod ochr. sv. Benedikta, (farní kost. s ob. pod.)

sv. Víta in. Vůbec: 1) v metr kost. sv. Víta v Praze (ob. port;) 2) tr,
jenž hrd skut. lásky k duš. vyk. (kaž. pond. stáčí mše

pondělí. sv. bez přijím.) Z.

. sv. Jana Frant. kr. Vůbec: v kost. řádu Tovar. Jež. (v Praze u sv.
Ignáce ob. pod.)

sv. lfrida b. Vůbec: v kost. řádu Premonstr. (v Praze na. Strahově
úterý. ob. pod.)

sv Adolfa b. Členové: brát. škap. P. Marie Kárm. (kaž. střed. farní
středa,. kost. s ob. pod.)

sv. Alžběty p. Členové: modl. spolku: „Maria P. n. Srdce“ (kaž. čtvrt.
čtvrtek. neb ned. ob. pod.) Z.

sv. Juliány p. Členové: brát. škáp. červeného(kaž. pát. rozjímání)
pátek.

sv. Silveria. p. (sobota.) .
4. ned. po sv. Duchu. Sv. Aloisia panice. a) Vůbec: 1) v kost. řádu

Tov. Jež. v Praze u sv. Ignáce ob. pod.); 2) ve všech
kostelích, kde se koná slavnost sv. Aloisie (ob. pod.) Z;
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b) Člen o v ě: 1) brat. nejsv. Svátosti oltářní (ob. pod.) Z;
spolku: „živého růžence“j'(ob. pod.) Z; 3) brat. černého
škap. (k ob. pod. průvod brat.) Z; 4) brat. křest. matek

(3. ned. měs.) (návšt. brat. kost. ob. pod.)
sv. Paulina b. Vůbec: ti, jenž hrd. skut. las. k duš. vyk. (k pond. stačí

pondělí. mše sv. bez přijím.) Z.
sv. Edeltrudy král. (úterý.)
sv. Jana Křtitele. a) Vůbec: 1) u Karmel. na Hradě. (ob. pod.); 2) ti,

jenž nosíce při sobě penízky, růžence, křížky atd. pap.
odp. obdařené konají jisté modl. a skutky dobré (obyč.
pod.) Z; b) Členové: 1) brat. škap. P. M. Karmel.
(letos 2 je, protože spolu středa farní kost. s ob. pod.);
2) brat. modrého škap. (ob. pod.) Z; 3larcibr. drahé
krvi P. J. (ob. pod.); 4) arcibrat. Srdce P. Marie (bez
zvláštní návšt. kost.,ob. pod.); 5) jednoty ustavič. klan.
se vel. Svát. a podpor. chud. kost. (návšt. vel. Svát.

středa. 3. Oh. pod.)
sv. Viléma op. Členové: modl. spolku: „Maria P. n. Srdce“ (kaž. čtvrt.

čtvrtek. neb ned. ob. pod.) Z.
sv. Jana a Pavla mm. Členové: br. škap. červeného (kaž. pát. rozjím.

pátek. 0 umuč. P. ob. pod.)
sv. Ladislava kr. (sobota.)
5. ned. po sv. Duchu sv. Irenea b. Vůbec: tí, jenž se společně aspoň

(posl. ned.) 3krát týdně modlívaje 5 desátkový růženec (ob. pod.) Z.
sv. Petra a Pavla ap. a) Vůbec: 1) ve všech farních kostelích (obyč.

pod.); 2) u Karmel. na Hrad. (ob. pod.); 3) ti, jenž
pravidelně poslouchávají výklad sv. evang. při ranních
službách B., i duchovní, jenž výklad ten činí (ob. pod.) Z;
4) ti, jenž mají chvalitelný obyčej, že vykládají Kate
chismus neb výklad ten poslouchávají, (ob. pod.) Z; 5) ti,
jenž nosíce při sobě křížky, penízky, růžence atd. pap.
odp. obdařené konají jisté modl. a skutky dobré (obyč.
pod.) Z; 6) ti, jenž hrd. skut. lásky k duš. vykonali (kaž.
pond. stačí mše sv. bez přijím.) Z; b) Členové: 1) brat.
n. Srdce Jež. (ob. pod.) Z; 2) brat. modrého škap. (ob.
pod.) Z; 3) spolku „živého růžence“ (ob. pod.) Z; 4) arcibr.
k potěše duší v očistci (ob. pod.) Z; 5) brat. škap. P.
M. Karmel. (farní kost.); 6) arcibr. drahé krvi J. Kr.
(neb v jiný den oktávy ob. pod.) 7) jednoty ustav. klan.
se vel. Svat. a pod. chud._ kostelů (návšt. vel. Svat.

pondělí. a ob. pod.)
sv. Pavla ap. (úterý.)

Mimo to mohou věřící v tomto měsíci získati pln. odp. a sice: a) dle zvlášt
ního dekretu kongreg.) sv. obřadů od 8. květ. 1873 jednou, kteří po celý měsíc
konají pobožnost k SrdciP. Jež. (ob. pod.) Z. b) každou neděli ti, jenž v tomto
měs. konají nepřetržitě 6 nedělní pobožnost buď k sv. Alojsiovi (bez zvláštní návšt.
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ob. pod.) Z; aneb k B. Srdci P. (ob. pod.) Z. c) jako každý jiný měsíc, když
tytéž podmínky plní jako v předešlých měsících a sice:

I. Jednou v den, sobě dobrovolně zvolený: a) vůbec: konají-li po celý měsíc
denně některou tam uvedených modliteb a rozjímání; neb jsou-li b) členové
některých tam naznačených spolků a bratrstev (viz leden str. 20.)

. D vakráte ve 2 sobě dobrovolně zvolených dnech, a) vůb ec: modlí-li se denně
„Pod ochr. Tvou,“ neb jsou-li: b) členové:

Jednou lze též v tomto měsíci získati pln. odp., jež jen jednou v roce se
udělují, pak-li již v některých měsících na. to pomýšleno, a) vůbec: konají-li
s určitými podmínkami některou tam uvedených modliteb a pobožnosti, aneb
jsou-li b) členy tam uvedených spolků a bratrstev (viz únor str. 47. a 48.)
každou neděli, konají-li bud 7 nedělní pobožnost ke cti sv. Josefa aneb

na závěrku noven y konané bud ke ctí nejsv. Trojice aneb Srdce P. Jež.

po každém sv. přijímání: a) vůbec: konají-li naznačenémodlitbya pobož
nosti aneb jsou-li b) čl enově uvedených spolků a bratrstev (viz březen str. 77.)
jako noví členovév den přistoupení neb přijetí do spolkůabratrstev

II
ráno: „zdrav. Král.“ a večer:
tam uvedených spolků (viz leden str. 20. aneb únor str. 47.)

III.

IV.

6 nedělní ke cti sv. Alojsia (viz únor str. 48).
V.

(viz únor str. 48.)
VI.

VII.
v měs. dubnu uvedených (str. 97.)

VIII. V hodinu smrti a) vůbec: konají-li modlitby a pobožnostiv měs. květnu
uvedené, aneb jsou-li:
b) Členové: 1) jednoty sv. Vincence z P. 2) jednoty: „díla k rozšiřování
víry sv.“; 3) jedn. sv. hrobu; 4) jedn. mission. sv. Ludvíka; 5) jednoty klan.
se vel. Svět. a podp. chud. kost; 6) spolku: ustavič. ctění sv. Josefa; 7) modl.
spolku: „Maria P. n. Srdce;“ 8) kongregace Marianske; 9) brat. nejsv. Svat.
olt.; 10) brat. nejsv. Srdce Jež.; 11) brat. sv. růžence; 12) br. „dobré smrti,“
13) brat. škapul. P. Marie Karmel., 14) brat. černého škapulíře, 15) brat.
modrého škapulíře, 16) brat. andělského škapulíře, 17) brat; červeného škapulíře,
18).brat. „Ježíš Maria, Josef“ k podporovaní křest.“nauky, 19) brat. sv. Bene
dikta v Emausích, 20) brat. k uctění vel. Svat. pod ochranou sv. Benedikta,
21) brat. sv. Jana Nep.; 22) brat. kajícího pásku, 23) arcibrat. nepoškvr.
Srdce P. Marie, 24) arcibr. k potěše ubohých duší v očistci, 25) arcibrat.
drahé krvi J. Krista. A.V.

Zprávy a drobnosti.
Solck „sv. dětství, “ který tolik dobra

přinesťuetoliko opuštěn m pohansk' m dít-kám
a celým národům na ýchodě, ný rž i těm
krajům na Západě, kde v život vstou il, po
vzbuzuje lásku k činnosti na roti vz áleným
a blízkým bližním, tento spoo,ek o němž sv.
Otec Pius IX. psal biskupům, „aby každý
ej ve své-diecési uve a co vzrůsta

jicího stromečku ve Vln1c1Páně pilně »
se ho ujal & opatroval, by hojného
ovoce přinášel, “ nachází i v naší česko
moravské vlasti obliby, ač sotva ve znamost
vešel spiskem Misie maliékých.“ A zasluhuje
také v plné míře rozšířena býti, chceme-li zahy

větěpovati v srdce dítek smysl pro potřeby

bližních ducha vzájemnosti a nezištněssg;lečnosti. Pralichá jest námitka, že přen
_ marne chudé domácí podporovati a nikoli

zasýlat peníze až do nejvzdalenějších končin
světa, kdo nemá vůbec soucitu s ubohým
bližním. bud si on kdokoli, ten se nesmiluje
nad bídným, třebas ho před sebou vidí. A tento
soucit s ubohhým aby hned od mladí s vý
sledkem se pěstoval, jest nejvhodnějším ro
středkem spolek „sv. dětství.“ Každé dítko
k spolku tomu přistoupivší obdrží krásný zá
pisný obrázek a krásnou medailku, což všechno

- může i odměnou býti za pilnost & dobré cho
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vs'ní. Ten měsíční příspěvek 1 kr. zajisté nej
méně by vadil. Malo jest tčch dítek, které
by za měsíc 1 kr. si neuspořilo neb neobdrželo
od dobrodinců, a hednému dítku, když ani
k tomu [ krejc. nepřijde, každý i cizý rad by
jej dal, již pro tu něžnost vzrůstajícího kvitka
činné lásky k bližnímu. Stora zkušenost jest
toho důkk.szem

Tedy z ohledů pouze vzdělávacích měl by
spolku „sv. dětství“ ujmouti se každý učitel a.
vychovatel; což ale díme vzhledem na nabo
ženství? Nynč"sí svět vyrůstá v netečnosti a
lhostejnosti na oženské, od mládí se muhlásá,
že víra jako víra, ba že jí skoro ani není po- ,
třeba pro vzdělance (!), a pozdějšímu pokolení
hrozí úplná. ztrata sv. ,víry a s ní ztrata ve
škerých její dobrodiní: spokojenosti ve vezdej
ších le otách, naděje a záruka věčné odměny
atd. a onečně i pravé vzdělanosti a lidskosti.
Naproti tomu vzbuzuje spolek „sv. dětství“ sv.
víru, učí jí si vysoce važiti co nejdražší na
světě a cvičí dítky z opravdovehe přesvědčení
o její drahocennosti a z pravé laskyk bližnímu
pro ni získati ubohé opuštěné její souvrstev—

níky,Zdítky Čínské a Japanské.Zehledu náboženského museli bychom se
velice diviti, když by katol. křesťané, zejmena
ale jejich pastýřové, kněží a biskupové, toho
krásného podniku křest'. lásky se neujali, když
sv. Otec sam k tomu již vybízí a příkladem
předchází. Dařiž Bůh spelku_ sv. dětství, aby
hojné ovoce přinesl netoliko vzdáleným na
rodům nýbiž i naší vlasti.

“" Zápisní obrázky (české) a r_nedailky
vyda šířitelům teho spolku redakce „Skoly B.
S. P.“ (v Brně) a „Frisch voran“ (v Praze),
kamž také příspěvky zasýlány budtež, aneb
důstoj. biskup. konsistořím prostřednictvím
farních úřadů.

Misie zedňařů. Krtek jest prahorlivý ve
svém podrývaní, nepřatelé učení Kíistova a,
upřímně řečeno,veškerého kladného náboženství,
sou neméně činni. Než marná. jich práce.
ůh je trpí, dokud chce, směje se jim, a když

blaznovství jejich již samo sc zblazuí, tu se
ozve jeho mocné: „ja jsem Bůh jediný.“
Blhov. píše

V městě Port Saidu, nedaleko průplaiu
Suezského vystavěli svobodní zedníci školu. ve
které dítky jejich vyučevany býti měly. Když
ve škole vše b 10 zřízeno. rozeslali pozvání,
aby rodiče dítky své posílali k vyučování,
které se uděluje zdarma. V pozváni činila se
též zmínka, že v osvícené škole bajky nabe
ženství křesťanského důkladně se vyvraceti bu
dou. O muhamedánském náboženství se ne
zmínili; neboť v Port Saidu est mnoho rodin
arabských, vyznání muhame anského, jichžto
dítky přilákati chtěli, činice útok na křesťan
ství. Avšak Arabové dobře soudili pravice,
tito lidé jsou neb zdají se býti křesťany, nic—
méně p_roti vlastnímu náboženství bojuji, čím
více asi budou proti náboženství našemu bojo—

vatí! Trest Boží následoval v zápětí touha
vému vyzvaní, neb nejen že arabské rodiny
neposlaly dítek s_vých do nové školy, tak že
svobodní zedníci jen 10 svych vlastnich dítek
v nové škole mělí, nýbrž hned ruhý den
oběsil se syn náčehiíka svobodných zedníků na
okně ve škole po vyučování. Za učitele usta

nmíli pietestanta,KpřhistěhovslceHollandskéhe,který se usadil v hyre a _prosvou nevěru a
iouhzíni daleko široko i mezi Araby znam byl.

dyž kdysi na ulici 0 Muhamedu nechvalně
se vyjádřil, odnesl si domů notnýcli modřín od
pádných ěstí arabských. Přišel do Port
Saidu, pro ilédnul budovu, žadal o plat, který

\ se mu napřed v platil a s nejbližším vlakem
odjel pak do ahyryry, aby se odstěhoval na
nové místo zkázenosné činnosti. Když však
vystupoval z vlaku, sklouzl nešťastně a zlamal
si nohu i musel odepsati, že se na čas přija
tého mista vzdává.

Svobodní zedníci věděli ještě o jiném uči
teli, rodem Pařížanu, který tež nevěrou svou
smutné pověsti došel a v loži zapsan byl

- Poněvadž prvý učitel této výhodě se netěšil,
zvýšili členu spolku svého měsíční plat značně
Škola tedy od svobodných zedníků byla vysta
vena, dítky jejich byly žáky ve škole ai ucitel
byl svobodným zednikem, pročež osvětu a
vzdělanost nejvyšší očekavali od nového uče
liště. Jest pak v Port Saidu též klášterní
škola, ve které školní bratří vyučují dítky kře
stanské a arabské. Jedva že nový učitel se
dostavil, neměl nic jiného na praci, než aby
své dítky štval proti dítkam ze školy školních
biatrů. Snaha jeho brzy přinesla ovecc, neb
za několik dní jiz čekali hoši z freimaurské
školy na hochy křesťanské, spílali jim jesuitů,
házeli po nich kamením, ačkoliv tito žádné
příčiny jim nezavdali. I uhodil svévolný hoch
též dítko arabské z čelnější rodiny, že s krvá
cející hlavou a usedavým pláčem se vrátilo
domů a otci svému žalovalo. Tento nemeškal
a poručil svým otrokům, aby si na nezvedsnce
počihali a za poranění dítka jeho notný vý
prask jim udělili. Této úloze, od pána svého
]lm napernčené, otroci svědomitě dostali, ne
šetřili ran a svévolné hochy tak strestali, že

muselo zavedeno býti soudní vyšetřování, Všakhoši s _tímto citelným naučením nebl i spo
kojení i obratili se nyní proti vyc ovateli
svému, který je k takému činu navadčl. Když
vstoupil do školy, vstale devět hochů, jeden
pro rany zůstal doma, vytahli hole, které si
přinesli a zmalovali svého pana učitele tak
nemilosrdně, že polomrtev ležeti estal. několik
těžkých : smrtelných ran na hělav maje. Když
již bez sebe ležel, kopuli ho a bili do obličeje,
ano jiných orších věcí se dopustili, která
urážejí stud poctivého člověka. Po té nadějní
mladíci odešli. Učitel přišel až třetí den opět
k vědomí, lékař mu oznámil. že stav jeho jest

beznadějný, že na nejvýš dva dny ještě žítiude. A hle milost Boží pohnula srdcem za
tvrzelým. i odřekl se zhoubného spolku, dal
povolati kněze a smířil se s Bohem vyzpovídav
se skroušeně ze svých hříchů.
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SVatÍ OyrILLe &MethoDějl, spraVujte našI VLest Česko-MoraVskon.

Zrcadlo lásky Božského Srdce Páně.
vn.

„Nalezla jsem, jejž miluje duše ma'.
uchopila jsem ho, aniž ho pustim-.“ (Píseň
Šalom. 3, 4.) Epišt. na slavnost sv. Máří
Majdaleny.

Milostné láska B. Srdce Páně.
3. Láska B. Srdce P. dává. těm, jenž se s Ním sjednocují, pro

středek, aby své skutky učinili dokonalé" a nanejvýš záslužné. —
Tak poučoval sám Kristus P. bl. Margaretu řka: „Nic jiného nemysli a nehledej,
leč abys mne dokonale milovala a ve všech věcech a. příležitostech se mně líbila..
Laska má, budiž předmětem všech tvých přání a myšlenek a. ty. jen o to se snaž,
abys mne milovala a já. tě ujištuji, že aniž by's se o něco jiného starala, cvičením
této lasky sv. více učiníš, nežli sliby\ svými jsi přislíbila.“ — Žiješ—lis B. Srdcem
Jež. v lásce spojen (a), nahradí ti Ono při všem ve cnostech cvičení, čeho se ti
v dokonalosti nedostává. „Odevzdej dobré skutky své nejsv. Srdci P. k zdokonalení,
neb žádá. toho sobě obzvláště toto lasky nejhodnější Srdce a vždy jest hotovo, co na
tobě jest nedokonalého, dokonalým učiniti“ (Ctih. Blosius.)

. 13!
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B. Srdce P. jest cesta, po níž přicházíš k“spojení s Bohem; „abys mohl (a)
se povznésti k rozjímání _a milování Bcžstvi, hled pozorným rozjímáním vniknouti
v toto ze všech srdcí nejsv. a nejčistší Srdce P.“ (Alvarez de Paz.) — Skrze Ně
dosáhneš vyslyšení proseb svých, ač směřují-li ke cti Boží a. k spasení duší. Ctih.
panna Maria z řádu sv. Uršuly, pro své nadobyčejné milostníi obdaření druhou
Teresií zvána, prosila kdys Otce nebeského o jistou milost a tu cítila v sobě, jakoby
paprslek světla v duši její vnikl: „Pros mne skrze Srdce Syna mého nejmilejšího,
skrze Ně chci tě vyslyšeti a ty dosáhneš. co žádáš.“ „Od té chvíle,“ dí ona sama,
„spojil mne duch, jímž vedena byla duše má, s tímto Bož. a velebným Srdcem tak
úzce, že nemohu ted jinak leč skrze Ně mluviti a dýchati; denně dostalo se mi
nových milostí v tomto 'Srdci Bož., jichž ani péro ani jazyk nemůže vyjádřiti.“
O Bož. Srdce Ježíše! již vím tedy prostředek, jímž mohu skutky své učiniti dokonalé
a záslužné. O budiž tedy předmětem všech mých přání a myšlenek, příjmi všecky
mé modlitby a skutky dobré, a zdokonal je.

4. Láska B. Srdce P. učinila slib blah. Margaretě, že darům
svým milostným nepoloží ani konec ani míry pro ty, jenž v Něm
hledati budou. — První a největší přikázání Boží zní: „Milovati budeš Pána
Boha svého z celého srdce svého,“ ježto však ,všeliká láska lidská, nadpřirozená i
Božská co nejdokonaleji sloučena jest v B. Srdci P. Jež., sám (a) uahlídneš, že
srdce tvé nemůže se snáze a účinněji k lásce Boží rozplameniti, jako když še spojí
s tímto Srdcem Boholidským. Také učí sv. víra, že kdo chce býti spasen, musí
Spasitele následovati a v tomto následování se mu připodobňovati, jak dí sv. Pavel:
„Ty, kteréž předzvěděl, také předzřídil, aby byli připodobněni obrazu Syna Jeho.“
Připodobňování toto vyžaduje co nutnou podmínku: sjednocení se s Kristem P. skrze
milost posvěcujicí, abys takto mohl (a) s Ním a v Něm pracovati, trpěti, bojovati,
obětovati se a modliti, žíti a umírati, z Něho, z Jeho milosti, z Jeho zásluh, pro život
svůj nadpřirozenou cenu dostávati a tím nebe a věčnou blaženost si vyzískati. Toto
sjednocení s Kristem P. skrze milost posvěcujicí může pouze vzájemnou láskou býti
uskutečněno. Jelikož však láska Boha člověka má sídlo své v nejsv. Srdci Jeho, a
láska tvá má taktéž sídlo v srdci tvém, dokonává se sjednocení tvé s Kristem P.
sjednocením se srdce tvého se Srdcem Jeho. Proto napomíná bl. Margareta:
„Hledtež spořádati život svůj podle vzoru tichosti a pokory lásky nejhodnějšího
Srdce Ježíšova“

O Božské Srdce Ježíše! dovol, bych Tě obětoval (a) Otci nebeskému, jako
Ty se Mu samo v obět podáváš se všemi Tvými žádostmi, city, výkony, hnutím, a
aby přijal On vše to jako výkony lásky, chvály, klanění, Jeho Božské velebnosti
vzdávane, ježto Ty samo jediné důstojně Jej oslavuješ a zvelebuješ. Amen.

Věneček Mariánský. Právě že Srdce P. Marie bylo vždy a ve všem
sjednoceno s Bož. Srdcem Ježíšovým, byly všecky skutky Její dokonalé a nejvýš
záslužné, ano i celý život Její byl dokonalý a Bohu nanejvýš milý, začež také nyní
v nebesích první místo po Bohu drží, jež On jí, plné milosti Ducha sv. mezi sva
tými vykázal. Oheň té nejčistší lásky k Bohu plápolal v Srdci Jejím, začež nyní
záslužně jest odměněna v nebi, kamž od Syna syého jest vzata a kdež za královnu
všech Svatých povýšena jest. Na počest Srdce Jejího, jež vždy a ve všem se Srdcem
P. se sjednocovalo, a. aby na přímluvu Její také naše srdce s Ním bylo sjednoceno,
prosíce, obětujme Srdci Páně 5 desátků vítězného růžence. A. V.
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Žiti a úmrtí mladistvělio černocha.

Před osmi neb devíti lety přepadli obyvatelé ostrova Gorny francouzské
vojsko ve spánku, a usmrtivše je vzdálili se, zanechavše po sobě holé spáleniště.
Přepadení toto nesmělo zůstati beze trestu, a protož uzavřeno smazati hanu francouzským
praporům tím učiněnou. Oddělení jednomu vojenskému dán rozkaz, vesnici, v nížto
vinníci žili, ztrestati; avšak obyvatelé dozvěděli se, jaký osud na ně čeká, protož

rustranili se před příchodem vojska, a veškera msta pozůstávala v tom, že zapáleno
několik domků jim přináležících. '

Vojíni, kteří nezapomínají, že i oproti nepřátelům mají lidskost míti v pa
měti, nevraždí jedině z rozkoše; bylot jen úmyslem jejich nahnati obyvatelům strachu,
nikoliv však bezbranné vražditi. Dříve než vesnice zazžena, prohledány všecky chatky,
by tak snad bezbranní starci, dítky, ženy nebo churavci před smrtí byli ochránění.
Prohledavše veškeré příbytky, nalezli v nich asi 30 dítek černochům náležících v stáří
několika měsíců až i 5 let. Opuštění od rodičů, leželi nejmenší pohrouženi v sladký
spánek, kdežto větší bázlivě v koutku byli zkrčeni, strachem před smrtí se třesouce.
„Křesťanské matky,“ pravili vojáci sami k sobě „byly by jistě dětí zde nenechaly,
by jenom život svůj vlastní uhájily.“ — Bylit však ubozí vojíni v nemalé rozpači
tésti: co měli s takovou kořistí sobě počít? — Útrpnost nedovolila, by dětí zde za
nechali; nebot nemohlo se nikterak předpokládat, že by rodiče k vůli dětem snad
_se vrátili. A kdyby prodlévali odchodem, co stane se pak s oněmi nebohými tvory,
bez mléka, bez potravy a přístřeší! Protož bez mnohého zdráhání se rychle rozhodli;
slitovali se nad nimi, nejmenší nesli v náručí a větší nechali jít před sebou až
k pevnůstce sv. Michala.

Jak jsou o božská Prozřetelnosti cesty Tvé předivné! Tato nepatrná výprava,
tato tak malicherná událost byla příčinou, že jedna ano více duší pro život věčný
získáno. Vojíni byli jedině nástrojem v rukou Toho, který vše pro své vyvolené
činí a jich vyhledává až k nejzazším končinám.

Poručík, nyní juž kapitán p. Justin Koven, měl též na této výpravě podílu.
Mezi zajatými dětmi zpozoroval jedno, jehož vzezření nevyslovný naň učinilo dojem.
Byli; to synáček pohlavárův. Jmenoval se Diobas a byl teprvé 4 nebo 5 let stár.
Pan Koven umínil sobě, že se o dítě ono postará, že dá je ve Francouzsku vy—
chovati a pokřtiti.

Po několika dnech uzřel černošku, kterážto kolem pevnůstky se plížila.
Poručík na ni promluvil, otázav se jí zároveň v její mateřštině, zda matku Diobovu
zná. „Já jsem matka jeho,“ odvětí tato. — „Nuže vezmi sobě 'dítě svoje, a zaved
je do své chatky.“ — „Ne,“ odvětila ona, ,já ho nechci, jestit zlél“ — „Podrž si
pane ono dítě, ale dej mně za ně chleba.“ — Pan Koven pokynul dítěti, by vzalo
chleb a zaneslo jej matce své černé. Dítě uposlechlo; sotva že ona matka chleb
měla v rukou, pádila odtud s nesmírným jásotem, nepohleděvši ni jedním okem na
dítě své. Upomínka na událost tuto kormoutila mladého Afrikance ještě tehda, kdy
juž byl křesťanem. Potřásalť smutně hlavou, kdykoliv o matce své mluvil, dokládaje
pokaždé: „Chleb byl jí milejší, než vlastní dítě její.“

Pan Koven stal se tak pěstounem malého Dioby, o jehožto vychování
otcovsky se staral. Mouřeninka měla pravdu: syn její byl pravým dítětem vlasti své:
byl urputný, zlobivý, skoro pominulý, a mstivý nad vše pomyšlení. Znalt, což při
jeho mladistvém věku bylo k víře nepodobno, nad míru kamením házet. Potkalo-li
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jej někdy něco nemilého, tu řval hlasem pronikavým, válel se po zemi s hrůznými
posuňky. Nejvíce však kormoutila dobrého a šlechetného pěstouna urputnost a zary
tost, s jakouž vždy mlčení zachovával. Nebylot možno slova z něho dostati! ——
„Dítě toto jest němé“ říkával p. Koven častěji. Po třech měsících začal ale pojednou
pozorný a přemýšlející Diobas všecky předměty, které u poručíka viděl, po fran
couzsku jmenovati. Od té chvíle také úplně zprávně francouzsky hovořil.

Při návratu svém do vlasti těšil se pan Koven myšlenkou, že může nyní
dítě, které Bohem samým bylo mu uštědřeno, dáti v opatrování matčino a sestřino.
Psalt jim, že vrací se domů provázen mladým obyvatelem země oné, v níž dlouho
trávil. Rodina jeho považovala to za žert, očekávajíc, že poručík vede sebou mladou
opici neboli papouška. Poručík skutečně dovedl sebou opici a papouška, ale nad to
také Dioba. “Matka Kovenova zhrozila se úlohy, jakáž jí nyní připadla, a nechtěla
nikterak jí se podvolit; než ale syn a dcera tak horoucně se přimlouvali, by nad
mladistvým mouřenínem se ustrnula, až konečně ku všemu svolila. Kdož by tehda
byl řekl, že po šesti letech nad mrtvolou dítěte toho hořké bude ronit slzy! —

Začátek byl v pravdě krušný. Ačkoliv Diobas už několik měsícův s Evro
pany obcoval, předce v ničem od svých krajanův se nelišil. Polykalt hltavě listy
vinného kmene, nemoha lahodnosti jejich dosti se vynachválit, a chleb a jiné pokrmy

jen s nechutí a odporem požíval. Mravy jeho byly opravdově divoké. Svéhlavost
u něho převládala. Tázáu-li byl: „Proč neděláš to, co se ti poroučí?“ tu odpovídal.
„Protože jsem byl k tomu dvakrát pobízen. Já nechci, abyste mne dvakrát k něčemu
pobízeli.“ — Výbuch zlosti, byt i zřídka se nyní opakoval, byl přece velmi hrozný.

Sv. křest černocha úplně změnil. Bratří sv. Gabriela v Loržé, jimž svěřeno
bylo řízení školy temnější, přijali mladistvého černocha, by ku křtu sv. náležité a
potřebné dostalo se mu přípravy. Tento černý žáček učinil při prvém vstoupení do
školy mezi svými spoludruhy nemálo povyku. Ubohá malé dítky třásly se strachem
před tím černým žáčkem, a domnívali se, dotkne-li se ho někdo, že se od něho také
začerní, a nad to ztěžovali sobě “ti, kteří vedlé něho seděli, že jde od něho nepříjemný
zápach. Větší pak dráždili jej, donášejíce mu listy vinného kmene co milou mu
kdysi lahůdku.' Pakli se mu však někdy přes míru posmívali, tu vzňala se v Diobu
pomsta abojovnost — tu obyčejně utekl do dvora, sebral několik kamenů, by mohl
jimi házet — soptil vztekem jako parní stroj a divoce koulel očima.

Náboženské vzdělání ukazovalo krásné ovoce v době velmi krátké. Divá

a drsná povaha. jeho stávala se mírnější; výtečné a řídké vlastnosti jevily se při
dítěti tomto, a zbožnost jeho tat zajisté byla mnohoslibná.

Dne 14. září 1865 na slavnost povýšení s_v.kříže byl mladistvý mouřenín
od důst. p. Daniela děkana v" Loržé pokřestěn. Baron Andeol z Laval byl _mu
kmotrem a. manželka jeho kmotrou. Dánot mu na. křtu sv. jmeno Rochus Justinus,
nebot v den sv. Rocha byl od Francouzů přijat a Justin 'sloul poručík Koven.
Zbožnost a skromnost novokřtěnce při udělování křtu sv. sloužila všem přítomným
kduševnímu vzdělání. Justin byl přeblažen ve svém bílém rouchu nevinnosti, a až
do posledního okamžiku miloval barvu nevinnosti.

Nyní přemohl a vyhostil kříž Kristův veškero pohanské smýšlení a jednání.
Od toho okamžiku bylo pozorovat na. Justinu velkou proměnu. Bylt tichý, mírný,
snášenlivý, útlocitný a přítulný. Vždy obával a strachoval se, by jen nikomu neu
blížil a neukřivdil. Dán-li mu rozkaz té neb oné osobě něco říci, tu vždy pravil:
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„Má drahá velitelko nemám k tOmu odvahy!“ —'- „A proč ne, dítě má ?“ — „Snad
by to mohlo někoho zkormoutitl“ —

Tento následovník Kristův, ač teprvé 8 let stár, úplně porozuměl slovům
Kristovým: Blaženěji jest dávati nežli bráti. Měl-li někdy něco peněz u sebe, dal
je prvnímu'chndému, kterýž právě se mu namanul, aniž by byl něco sobě nechal.
Tázán-li byl někdy, jak s penězi naložil, tu se usmála pokrčil ramenoma, nebot
neměla pravice vědět, co levice činí. Doháněn-li byl k odpovědi, řekl krátce: „Já
nic nepotřebuji, já jsem všecko rozdal.“

Svaté pacholectví Ježíšovo miloval nade všecko. Na každý novoroční den
navštěvoval své známé, a cokoliv darem dostal, všecko rozdal bratrům. Radosti
opojen pak vždy pravíval: „To všecko jest pro ubohé pohanské dítky,“ kdykoliv
kapsy své vypráznil a poklady své bratrům rozdával. Nebot' nejlépe sám poznal
rozdíl mezi matkou křesťanskou a pohanskou; nebyla-liž matka jeho jemu matkou
krkavěí? — Několik dní před smrtí svou, sáhl ještě do vačku a dal vše, co byl
o novém roce obdržel, paní Kovenové. Paní “tato, kteráž dlouho želela a truchlila
nad smrtí miláčka svého, nechala jmeno jeho v seznamu údů sv. pacholectví Ježí
šova a platívala každoročně sladký dluh. Láska mocnější jest nežli smrt.

Justin, který při prvém vkročení do školy setkal se jen s tvářemi nevlíd
nými a posměvačnými, měl v brzku tolik přátel a příznivců, co bylo chovanců.
I tehdá ještě, když smrt držela jej v objetí svém, pravil navštívivším jej učitelům:
„Pozdravte mé spoludruhy.“ Celý dům doposud připomíná sobě často jeho vlídnost,
poslušnost, lásku, zdvořilost a zbožnost, jakouž se vždy vyznamenával.

Velkou radost míval z toho, moh—lidítky, jež matky na rukou nosily,'celovat
a s nimi si zahrávat. Z bázně, by hošíka, který nájemníci na statku p. Kovenová
náležel, nepostrašil & nepolekal černou barvou svého obličeje, ukryl se Justin za malý
keř a odtud pozoroval často celé hodiny jednání a tropení hošíkovo. Ponenáhlu zvyklo
si dítě na černou barvu obličeje jeho a darované květiny 'a ovoce získali mu v brzku
malé srdečko pacholíkovo. Obě děti byly pak nerozluční společníci. Chtěla-li nájem
nice plačícího a křičícího synáčka utišit, neznala jiného prostředku, jedině za
volat Justina.

Vděčnost mladého černocha byla skoro k víře nepodobná oproti dobrodincům
jeho. Jedné noci byla paní Kovenová poněkud chorá, a nemohouc nikterak usnout
převracela se ze strany na stranu. Pojednou slyší, že Justin ve vedlejší komnatě
hořce vzlyká. Ona vstává z lože a ptá se: „Co jest ti drahé dítě mé ?“ — „Ach
má drahá velitelko, tys nemocná, — tys nepokojná na loži, já nemohu lítostí a bolem
oka zamhouřit — a musím pláčem si ulevitl“ —

Jindy byl zase několik dní v Tuloně u p. Kovena, kterýž stal se tou dobou
kapitánem. Při návratu do Loržé vypukl na prahu zahrady, která obydlí paní
Kovenová vroubila, v usedavý pláč. Paní Kovenová spěchá celá ustrašená naproti
s dotazováním, je—lisnad nemocen, či musí—li zase kapitán do Senegaglie odplout.
Justin nemoha pro slzy slova vyslovit, kývá hlavou, že ne. Konečně vypraví ze sebe
5 nemalým namáháním slova: „Ach, já jsem byl tak dychtiv, abych tě mohl zase spatřit !“

Známo jak krutá a sychravá poslední zima byla, a Justin, který trochu
postonával, hledal teplo pod krásným nebem Provanským, ač mnohem jest stude
nější, nežli jeho vlast pravá. Při procházkách, jež často pani Kovenová s ním
podnikala, bylo vezdy jeho první a hlavitou péčí, ji vždy tu nejlepší a nejschůdnější
cestu vyhledávat. Předbíhal ji a opět nazpět se vracel: „Drahá velitelko, zde cesta.
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špatná, kluzká, zmrzlá a dále blativá. Já jsem zklouzl. Jdi raději tamtudy —
tam jest cesta lepší! Můj Bože, kdybys takhle ty zklouzla a upadla!“ —

Láska jeho ku slečně Kovenová přesahovala přítulnost, s jakou byl celé
rodině Kovenové celým srdcem oddán. Plísnila-li někdy paní Kovenová dceru, bud
že před časem jde do chrámu Páně, nebo přes čas tam prodlévá, tu hned Justin
Karoliny se zastal: „Velitelko drahá, prosím tě pěkně, nevad se s ní!“ Zůstala-li
Karolina někdy přes čas mimo dům, tu čekal na ni Justin obličejem na okno pode
přeným. Bylo-li někdy kázaní delší, a trvaly-li služby boží přes určitou dobu, tu
vyklouzlo nezřídka Justinovi slovo: „Matinko mám hlad.“ „Dám ti tedy večeři.“ —
„Ne, matínko, mně by samému nechutnalo. Já budu jíst teprvé tehda, až Karolinka
se vrátí.“ — „Ale ona—tam dnes dlouho zůstane. Viz, já sama juž také jím.“ —
„Dobře máš, ale já bych nemohl ještě nyní jíst.“k— Pak snědl kouštíček chleba
a čekal tak dlouho, až slyšel Karolinku přicházet. Pádil jí s jásotem naproti, svítil
po schodech, a radostí celý bez sebe, že ji má zase doma.

Mimo rodinu, kteráž se ho ujala, vážil sobě taktéž nad míru svého učitele,
dobrého bratra Basilia. Ve své dětské prostotě říkával častěji: „Matinko, hodný
bratr jistě někde se zachladil; ou vždy při vyučování pokaělává; nemohl bych mu
vzít do školy šálek horkého mléka? . . .“ — Jindy zase pravil: „Odejde-li hodný
bratr Basilius pryč, nebudu juž chodit do školy. Ncbot nikdo mne nebude míti tak
rád, jako on.“ —

Srdce pacholíkovo, kteréž podobalo se ryzýmu zlatu, znalo však také pýchu.
Místní kaplan navštívil jednou školu a zpozoroval Justina. Otázal se učitele: „Co
pak dělá ten malý černoch?“ — Otázka tato zdála se pacholíkovi urážlivou. Vrátiv
se ze školy domů pravil zhůrta: „Já nikdy nepůjdu k p. kaplanovi ke zpovědi.“ ——
„Proč pak ne ?“ -— „On mne nazval malým černochem. Což nejsem nyní křesťanem?
Nemám-liž křesťanské jméno, a sice překrásné jméno sv. Justinař“

Nejvíce trudil a mrzel se pacholík nad černou barvou obličeje. Často ptával
se, zda bude v nebi tak bílý, jako my ostatní. „Já budu Pána Boha tak rád po
slouchat, abych jenom byl bělejší než vy všicknil“ ——A tento nadějí potěšen. tleskal
rukama a skákal radostí. V pravdě neboskát to prostota nevinné duše dětské!

První sv. přijímání doplnilo obrorl, křtem sv. šťastně započatý. Justin při
pravoval se s největší pilností a zbožností k tomuto veledůležitému kroku. Zbožnost
jeho stala se horoucnější; útlé svědomí hrozilo se před nejmenším pokleskem; úcta
a láska k Marii Panně dostoupila nejvyššího stupně. Bylot třeba vroucnost jeho
mírniti a držeti na uzdě. Pro slabost tělesnou, podávána mu snídaně hned jakmile
z lože povstal, avšak ve vší slušnosti pacholík ji vždy odmítl. „Děkuji, říkával,
já jsem se ještě nemodlil.“ — A aniž by se byl podávaného pokrmu jenom dotknul,
pokleknul k loži, by vyplniti mohl nejpřednější povinnost svou. totiž modlitbu. Velmi
často navštěvoval svého zpovědníka, rozmlouvaje s ním s pravou dětinnou prostotou
a milostností. Pozorně naslouchával výkladům sv. náboženství, a velmi rád roz—
mlouval o Bohu, o Panně Marii a o svatých. Příprava hu sv. přijímání takový naň
učinila dojem, že bylo třeba, prositi učitele, by poněkud mysl jeho rozjařil. Myšlenka
na muky věčné a lest zlého ducha rozčílila jej zimničným chvěním.

Ošklivost, jižto před každým stínem hříchu pociťoval, označuje tato událost:
V den onen důležitý spal Justin. unaven nemálo předcházející přípravou, velmi
tvrdo. Paní Kovenová musela naň dvakráte volat, než procitnul. Sotva že z lože
povstal, jal se hořce plakat a nebylo možno pláč utišit: „Ach jak jsem neštastenl
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Já mám za to, že jsem se dopustil poklesku! — já dal jsem se dvakrát budit.
Já musím jít ku zpovědníkovi, bych vyznal se mu 7. neposlušnosti a lenosti a dosáhl
odpuštění.“ — Bylot velmi nesnadno jej upokojit. -— V den 12. června 1870 dostalo
se Justinovi oné milosti, že mohl přistoupit ku stolu Páně. V prvních dnech pod
zimních pocítil první náznaky choroby, kterážto jej zemi odňala. Již dříve hrozilo
životu jeho nebezpečí zánětem |_uůduěnice, než pečlivost a obětavost jeho pě'stounky
vytrhla jej z hrozícího nebezpečí. Nyní však dostavila se prsní vodnatelnost a sychra
vější povětrnost ji zhoršila. Pacholík byl upoután na světnici a seděl skoro vždy
jen u kamen; slyšel-li však, že někdy paní Kovenová zkormouceně dceři pravila:
„Justin jest nemocen, on nehrá, nejí- a dech jeho jest velmi těžkýl“ tu pacholík
ihned zpustil nějakou píseň ujišťuje zároveň, že žádných bolestí necítí. Z těží jen

' bylo m0žno zdržet ho od návštěvy chrámu Páně, kde vždy pobožnost obvyklou vyko
uávati chtěl. Jednoho večera, právě před hodem vánočním, zůstal déle než hodinu
ve studeném prostranném kůru kostela, zimou se třesa, sílen andělskou trpělivostí
a vroucnou modlitbou, čekalt na svého zpovědníka.

Muselt posléze ulehnout na lože. Tu ztěží jen dechu popadaje, hrozné
ztrávil noci. Jednou z rána nalezla jej paní Kovenová s uslzenýma zrakoma, drželt
pokrývku oběma rukama n výše, nemoha déle tíže její na slabých prsou snésti.
Omlouvalt se stran nářeku: „Snad jsem byl vám příčinou bezesné noci, ale já juž
nemohu. . . . Bože můj popřej mně trpělivosti!“ . . . . Jeho ustavičuá modlitba
zněla: „Nejsvětější Rodičko Boží, svatý anděle strážný, přispějte mně ku pomoci!“
Litoval-li ho někdo tu odvětil s úsměvem: „Proto že jest to tak vůle boží, bych
něco také trpěl, milerad se jí podrobují. . . . Pán Ježíš mnohem více pro mne
trpěl.“ ——Tuto oddanost do vůle boží a lásku k ukřižovauému Spasiteli měl od
mladosti zakořeněnu v nitru svém. Asi dvě leta před smrtí svou, hned“ v první
nemoci, pravil na zelený čtvrtek: „Zítra slavíme památku umučení a smrti Páně.
O jak jsem blažen a šťasten, že mohu bolesti'své s jeho bolestmi sjednotitl“

Jedna okolnost jej rmontila: myšlenka totiž, že nemoc jeho jest příčinou
mnohých vydání. „Jak mnoho nepokoje a nepohodlí vám působím! mnoho také juž
peněz jste za mne vydali!“ Uslyšev jednou, že cukr přidražil, prosil snažně paní
Kovenovou, by. dávala mu místo sladké kávy malou sklenku teplého vína k snídaní
„Já to rád jím,“ připojil ihned k tomu, by žádost jeho tím spíše byla vyplněna.

Útlocitné srdce jeho chovalo povždy vděčně slovo za každé i sebe nepatr
nější dobrodiní. K paní Kovenové, která nad nemocí jeho byla zkormoucena,
říkával často: „Utěš se matinko, vždyt já zase bude zdráv, jako jindy.“ Předseda
spolku sv. Vincence z Pausy, pan Fiše, kapitan a přítel rodiny Kovenové, pomáhal
mu pokaždé, kdykoliv chtěl povstat, anebo kdykoliv Sochtěl obrátit na jinou stranu,
tu pak nikdy neopomenul říci: „Pane kapitane jak jste laskav a dobrotiv! Vám
mám nyní k poděkování, že se mně lépe daří.“ Mdlý a melancholický úsměv
pojevil se při tom na zhubenělé líci.

V den novoroční dostalo se chorému návštěvy několika přátel'rodin—y Ko—
vonové. „Dříve,“ pravil nemocný, „chodíval jsem k vám, nyní přicházíte vy ke
mně! O díky, díky vroucně, já přeji vám všeho dobrého.“ — Vyptával se na všecky,
kteří v chorobě jej navštívili, tázal se, jak se mají, a prosil přítomných, by vyřídili
všem srdečné pozdravení. Nad míru potěšen byl z návštěvy bratra Basilia; nemocný
roztahoval obě ruce po mileném učiteli, jak to pokaždé při vkročení do školy dělával.
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Ještě v den poslední, kdy juž nemohl mluviti, pozdravil jej vroucím a upřímným
pohledem.

V den 4. ledna, oktavě nemluvnátek, nebylo na něm ni nejmenší znamky
brzkého odchodu, přece však nicméně sam žádal opatřen býti sv. svátostmi. Nezdálot
se přítomným, že by bylo třeba popílit, a proto váhali zavolat zpovědníka, než pacholík
prosil oň úpěnlivě: „Dnes bych rad přijal tělo Páně a poslední pomazání. Nač s tím
odkládat? Vždyť učil jsem se ve škole, že přijme-li nemocný svátost posledního
pomazání, nemusí proto. juž zemřít.“ Věděl snad při této úpěnlivě žádosti o nebez
pečném stavu choroby, aneb bylo to snad vnuknutí z hůry? Snad oboje. Zpovědník
v domněnce, že nemoc není nebezpečna, byl pacholíkovi po vůli, nemalo dojat jeho
zbožnou horlivostí a toužebností. Justin přijal svátosti umírajících s andělskou
zbožnosti, u přítomnosti kmotra svého pana barona Lavala, pana Fiše a ostatních
bratří, kteřížto předříkávali nemocnému krátké modlitbičky, jež on s vroucí zbož
ností opakoval. 

Po tomto úkonu sv. pacholík zřídka jen slovo promluvil. V noci odpočíval
střídavě buď v náručí paní Kovenové, nebo dcerušky její Karoliny, a v předvečer
slavnosti sv. třech králův, v den 5. února 1871, o osmé hodině ranní, vypustil ducha,
něco přes 12 jar starý. _

Tato Bohu mila smrt, také ukončení života v pravdě andělského, pobouřilo
celé město. Spolužáci jeho umínili si pevně, že budou průvodu pohřebnímu přítomni.
a že nad to rakev, v nížto tělesné pozůstatky mileného druha byly uloženy, na místo
spánku tichého odnesou. Všem bylo nápadno, že připadlo pohrobení pacholíkovo
právě na slavnost zjevení Páně, když prvotiny z pohanstva k jesličkám přišly a první
z dítek oněch černých divochů ku Panu se ubíralo.

Dítky křesťanské zdvojnásobněte darky své; -— nebot zřejmě seznavéte na
Justinovi jaké zázračné účinky křest sv. na něm způsobil. Spolek sv. pacholectví
jest vam vítanou pomůckou a cestou k tomuto šlechetnému účelu. Justin nemalo
se horšil nad tím, že otec a národ jeho nevděčným se ukázal k hlasatelům učení
Ježíšova. „Ne, říkával za časté, bělochové jsou tak hodní a jim by směl někdo
,ukřivdit! Tak zlí nemohou býti ani černoši. Tomu nikdy nevěřím.“

Dokažte dítky křesťanské hojným přistupovaním ku spolku sv. pacholectví
Ježíšova lásku svou k dětem pohanským. Můžete-li přispívati většími darky, učiňte
tak, nemůžete-li, máte-li málo, i z toho malahledte co možno udělit. Misionáři temnější
mají mnoho peněz zapotřebí, aby pohanské děti mohli kupovat a křtem sv. pro nebo
je získat a mají předce dárků jenom poskrovnu. Francouzsko činilo pro tyto sv. misie
nejvíce. Než vojnou zubožena země tato nemůže tolik přispívat jako jindy, tu za
potřebí, aby ijiné země v tomto díle Bohu milém braly účast. Ve vlasti naší drahé
doposud nečiníme pro ony ubohé pohanské dítky praničeho. Kéž by i po vlastech
našich hojným šířením spolku pacholectví Ježíšova dítky naše staly se horlivými
apoštoly pro krajiny vzdálené. Tím zajisté udělujete dítky milené hojnou almužnu.
Vy umožníte mnohému dítěti pohanskému přijmutí křtu sv. a tím zároveň otvíréte
mu bránu života věčného. Když pak přiblíží se hodina tato poslední i vám, tu
dítky ony, jimž jste almužnou zjednali křest sv. a radost věčnou, obstoupí lože vaše,
budou sílit vás v posledním těžkém boji a na perutěch lasky odnesou vás z údolí
slzavého v radost a pokoj věčný.
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Za večera!
Vlhký luh, klid za večera, Nedozírnem vanot boží ——

Jako živlů po boji; Soudu vějí perutě.
Vlhký luh, klid za večera, Člověk zdrav se v lůžko složí,
Anděl Páně žehná z šera: Ve snu kážou soudy Boží:

Odpočiňte v pokoji! , Duše má, zpět beru tě!

Trousí sny se; — volna duše Vlhký luh, — klid za večera,
Činnost sebou odvleče; Jako živlů po boji;

Tronsí sny se, — volná duše -— Vlhký luh, klid za večera.
Cistotná sní ňadra hluše; ' Anděl Páně žehná z šera:

Dřímej klidně, člověče! Odpočiňte v pokoji!
Bohdan Jelínek.

Zprávy misii mezi Slovinci.
(Ze zápisků misionáře)

(Pokračování)

Misie u sv. Jiří ve Štyrsku.
Sotva že jsme se usadili v Řepni, opět započato novou misií ve Štýrsku.

Zima byla hrozná, sníh převysoko padl; nicméně se nejen osadníci, alebrž i přespolní
jak co do zpovědi tak co do přednášek valně v ní účastnili. Farníci Dramljanští
nemohli zajisté svou radost lépe na jevo dáti, nežli že tak neodolatelně dotirali na
svého duchovníka, až se v skutku uvolnil a zřejmě s kazatelny ohlásil, že o misii
pro osadu poprosí.

Byl již předposlední den; tu najednou střelhbitě se ozývá po městě: „Vele
pastýř sám, nejdůstojnější p. biskup (tot. labutsky) súčastní se v naší misii a na
blízku již jest.“ Jakmile sem přispěl, ihned se bral na kázání do chrámu; načež
odpoledne sv. zpovědí se zanášel. Co nám mohlo býti vítanější! Ano co může býti
vznešenější než když velepastýř sam své ovečky na pastvu vede? A zajisté tot právě
jest, což nebožtíka slavné paměti biskupa Slomšeka tak věhlasným a lidu oblíbeným
učinilo, že tak rád znaky biskupskými přioděn lidu slovo Páně hlásával a kdekoliv
na faře byl zavítal, již zajisté zpovědnici v chrámě navštívil.

Jakkoliv se radovali osadníci sv. Jirští spatříce svého velepastýře v zpo
vědnici, neméně i bažili poučení Páně obdržet. Proto také, jakž se jeho příchodu
lid dověděl a již jej na kázaní uzřel, dojalo to každého až mílo; když ale kněz
s kazatelny pronesl: „Vizte, jak vás velepastýř miluje! Přišelt k vám, jelikož
upřímnou lásku k vám má!“ & lid se dal do hlasitého pláče nejinak, než jak by
nebožtik Slomšek před nimi stál. Odpoledne ale nastal kolem zpovědnice jeho ta
kový nátlak, že dvě osoby až omdlely; neboť lidé ustoupiti nechtěli obávajíce se, by
místo, pro něž tak dlouho již bojovali, opět nepozbyli.

Překrásné se skvěla nejen pro lid vůbec než i pro nás, duchovenstvo,
skromnost nejd. velepastýře. Nepřipustiv ohledu žádného zachoval se v pořádku
misie u všem; byl přítomen kázaním, načež zpověd slyšel do 8 hodin večer rovněž
s posledním svých duchovních. Jak přívětivě se měl ke každému u večeře; jak

skromně se poptával, kdy mu mši sv. lze konati atd. atd„ ano i sv. přijímáni stádci
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svému obmýšlel po mši sv. udíleti; což by se zajisté bylo vyplnilo, kdyby kázaní
ihned po jeho sv. oběti nebylo následovalo.

Poslední den o 107., hod. ustanoven na svěcení posvátného kříže misijního.
Ježto nejdůstojnější odznaky biskupské u sebe neměl, vzkázalo se opatovi celjskému, by
svých na tu slavnost propůjčil, načež ihned pohotově byly. Než nedlouho potom
ohlásiti kázal opat celjský, že nehodna se vidí odznaků těch upotřebit, jichž upotřebil
nejd. velepastýř jeho. I daroval je vel. p. faráři sv. Jirskému, by tam“ na památku
misie vždy zůstaly. Velkolepý byl to pohled, když nejd. p. velepastýř předepsané
obřady vykonával. Shromážděné duchovenstvo, hlahol zvonů, zpěv chorní střídavě
se zpěvem duchovenstva, vše to pod širošírým nebem působilo na každého nadšeně
i dojímavě. Všeho lidu zrak byl nepohnutě upřen na svého biskupa. Byla tozvláštní
podívaná! Ký div, že jeden z nás misionářův takou měrou dojat byl, že si oběma
rukama obličej zastřel, nechtěje ronící se slze na jevo dáti.

Již stojí posvátný kříž a u něho velepastýř upomínaje ovečky své tu shro
mážděné prostými, srdečnými slevy na poučení, by se sv. církve drželi raději životy
své obětujíce nežli zapřením jí a sebe samých zneuctíce; upomínaje na předsevzetí,
jež v čas této blahoplodné misie byli učinili. Konečně děkoval jmenem p. faráře
a farníků jeho otcům misionářům. Sv. Otce požehnání s TE DEUM přivodilo zakon
čení misie sv. Jirské.

Když posledněkráte duchovenstvo shromážděno bylo, poctil i to shromáždění
nejdůstojnější přítomností svou, jako otec mezi svými laskavě se s námi bavil. Mně
po boku se právě nacházel p. farář Dramljanský. „Inu, p. farář-i,“ táži se žertem,
„kdy pak ve Vaší osadě budete mít misii? Váš lid se již tázal, zda-li odtud zrovna
k nim se odebéřeme, neb později teprvé k nim zavítáme? I nemohl jsem mu jiné
odpovědi podati, nežli že nevím ničeho.“ „Ovšem,“ odpověděl tento, „vždyt jsem to
již farníkům svým přislíbil, že chci o misii požádati.“ „Nuže, p. faráři, nyní se
Vám naskytuje nejlepší příležitost,“ jal se Nejdůstojnější, jenž má slova uslyšel,
mluviti. „Ano, ano, P. Superior, zaznamenejte si mne na měsíc květen 1872.“
„A já i k Vám zavítám, jako dnes na misii sv. Jirskou,“ propověděl nejdůstoj.
p. biskup vesele. Sláva, sláva, provolává veškerá společnost naplněna radostí dnešního
dne, jak nejd. p. biskupovi tak i p. faráři. '

„Nemohu upříti,“ pravil velepasty'ř louče se s p. farářem, „nemohu upříti,
že tento den k nejkrásnějším mého života náleží“ a s těmito slovy opustil opět s ra—
dostí a útěchou osadu, skvělý zanechav důkaz, že apoštolský duch jím vládne a misiím
z npřímna srdce přeje.

Něco o slavnostech v Repni.
Ovšem neobsahuje, o čem nyní vypravovati hodlám, žádných misií, neméně

však působení hojné a zdárné. Při poslední misii stala se mi nehoda, “že jsem se
zachladil, což mně pitvorný otok na krku připravilo. Tak přestalo působení na venku,
za to ale započalo v chrámě řepinském;

1. Slavnost sv. mučeníků japanských,
5. února slavívá, jak známo, tovaryšstvo Ježíšovo. Ježto byla neděle a spolu

první v měsíci, tedy nejsladšímu Srdci Páně zasvěcená, ozdobili jsme oltář a postavili
naň obraz mučeníků Páně. O 8'/, h. byl již kostel přeplněn, tak že hlavních dveří,
ač venku mnoho sněhu bylo a studený vítr vál, otevříti potřeba bylo. Časně z rána
počala již zpověď. Sotva že jsem služby Boží vykonal, již zas do zpovědnice a to
tím spůsobem, že jsem celý skoro Boží den sobě uvolniti nemohl; nebot odpoledne
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nábožníky opět naplněno vše. Těžce jsem byl nemocen; než Pán Bůh mně neo
pustil. Mluvení mi arcit bylo velmi obtížné; pomysle však, že mám ponejprv zde
ku cti Božského Srdce řečniti, nabyl jsem chutia síly. Jediná touha srdce mého
byla okázati, byt i velmi nedokonale, jak nás toto Srdce Páně miluje, a spolu i dosíci,
by i srdce lidské ůže a úže se s Ním spojilo. Proto byl 5. únor na vzdor vší
obtíží se strany nemoci den radosti a duchovní posily; vždyt jsem znamenal, kterak
i zde tovaryšstvo naše úrodnou roli má.

Raěiž tudy, nejsl. Srdce Páně, z tohoto přeskrovného stánku svého po celé
zemi požehnání tvé rozesýlatii Budiž v brzce křesťanský lid země naší nejsl. Srdci
Páně velepastýřem svým obětován, jak to srdnatý lid tyrolský již dávno učinil!

(Pokračování)

Písně na moři.

Ha! já tě viděl svaté moře
A kleknuv jsem tě políbil.

Ty lásko má, jak rád bych v tebe
Své celé, velké srdce skryl!

A kdyby tebe slunce pilo,
Tož pilo by i srdce má:!

To pak by na vysosti žilo,
Kde kráčí mraky — dítky tvé.

A kdyby mraky na luh lidský
Co živná rosa padaly,

Pak by i slze srdce mého
Všem požehnání kapaly.

A nejčistější kapka srdce
By padla na mé matky hrob;

Z té vykvětla by vonná růže,
A květla do nejdelších dob.

V. K.

Trni a růže.
Odďm.p.

Strašně „Pakll. “
„Ub'ohý jsi, křestane, dojista,“
pravil jednou drzý atheista,»
„je-li nebo jenom bájka čistá!
kterak budeš ošizen !“
„Ubohý však bude atheista,“
pravil jemu křestsn dozajista —
„pakli peklo není bájka čistá!
Nebudeš ty ošizen ?!“

(Dle Imhr. Handb.. sv. I. str. 216.)

Nápis.
Když Angličané opanovali Irsko,

vystavěli tam nové město, jménem Ban
gor. Nade bránu dali nápis:

Turek, pohan, atheista
vítán, žádný však papista!

Slavný satyrik děkan Swist napsal
pod nápis ten:

Nebyl bláznem, kdo psal, milí mojí,
nade bránou pekla takto stojí!

NB. Swist Jonathan, děkan u sv. Patrika
v Dublíně, narozen 80. listopádn 1667, T ll.-.

» října 1744.

Zahunbený posměvůček.
Šli jsme v Brně jednou na pro

cházku dlouhým tahem, co alumnove.
Bylo to roku 183. Já jsem šel s mým
přítelem * * *. Stálo kdesi několik dů
stojníků pohromadě: Právě, když jsme
my 2 šli kolem nich, pravil jeden z dů
stojníků uštěpačně k ostatním, bledě na
nás, francouzsky:

„Voila, le troupeau de bon Dieu !"
(Hle, stádo dobrého Boha.)
Můj přítel pravil v okamžení pánům :
„Et vous etes le troupoau do.. la

materie !“
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(A vy jste stádem hmoty.)
Páni ani muk, byli zaraženi; my

slili bezpochyby, že my frančíně nero
zumíme. Mohli mluvit ještě jinými
řečmi, také bychom byli rozuměli.

Tlusty farář a buben.
Ve společnosti přítomný ničema tio

pil si s tělným farářem šašky, přirovná
vaje ho ku vojenskému hubnu tureckému.
Farář mu pravil:

„Je to pravda, že já a celá má
přízeň jsme lidé silného těla, k čemuž
snad naše pořádné živobytí a neporušené
zdraví více přispívá,'než jídlo. Rád se
k tomu znám, že můj zevnějšek se
tureckému bubnu podobá; pamatujte si
to však, mladý pane, že u Vás jest jenom
hlava bubnem, jenž dělá sice mnoho
hluku, vnitř však jest prázdným!“

Bubnová hlava nechala faráře navždy
na pokoji.

Tupltel náboženství.
Vznešený, avšak nevěřící pán si

dělal smíchy z pobožnosti známého. Ptal
se tohoto:

„Jak často chodíte ke stolu Páně.9“
„Skoro každý měsíc chodívám já

nehodný ku stolu Páněl“
„An tak často Boha svého požíváte,

tedy musíte už býti sám Boheml“
,Požíváte Vy, pane, často hovězího

masa ?“
„enDnlě“
„Tedy musíte už také býti — volem.'“

Zkouška z přírodopisu.
V Bádensku přehlíželškolní inšpektor

školu. Počal děti zkoušet z přírodopisu.
Ptal se malého děvčátka:

„šíolik jest v přírodě říší?“|“
„Které ?“
„Říše nerostů, říše rostlinstva a říše

živočišstva.“
„Do které pak říše patří člověk?“
„Do nebeské říše!

Zkouška též z přírodopisu.
(Skutečná událost.)

Brzy po zařízení školních rad a ne
vých školních inšpektorů u nás přehlížel
v městě J. inšpektor národní školu. Ptal
se také na něco z přírodopisu děvčátka.

[
|

7

jakýsi pan pastor.

„Proč pak nepadají dolů na zem
hvězdy a měsíc?“

„Proto že není ještě sou dný (]en !"

Jak volal do lesa, tak z něho
znělo.

Do jednoho města na Moravě vjížděl
Přišel ku kočárku

mýtný, katolík. Pan pastor ho chtěl
poškádlit. Ptal se:

„Mnoho—li je mýtného, pane pu—
bli káne?“

„Čtyry krejcary, pane fariseji—l“

Argumentum ad komínem.
Známo, že císař Josef II. nařídil,

kolik že svící má se na oltáři rozsvě—
covati, ne více než 6!

Stařičký Jesuita žil po vyzdvižení
řádu (1773 za Marie Terezie) v jednom
šlechtickém domě ve Vídni, kdež se do
mácí kaple nalezala. Na den narození
"Páně dal Jesuita kapli množstvím svící
osvětliti. Císař, dozvěděv se o tom, dal
si kněze předvolati.

„Proč pak jste proti mému zákazu
dal tolik svící rozsvítiti?“

„Když se Vaše Veličenstvo naro
dilo, byl jsem už knězem; viděl jsem,
že celá Vídeň byla osvětlena; hořelo na
sta tisícův svící; a když slavíme památku
narození Páně, tu bychom neměli také
více svící rozsvěcovati ?“

Na oplátku.
V povštovském voze jel kněz a

kupec, jménem Jonáš. U silnice stála
šibenice, na níž, dle starého obyčeje,
ještě visel zločinec. Hrčení vozu vybur
covalo krkavce, počali krákat. Kupec,
tehdejší liberál, pravil uštěpačné:

„Věru, není to štěstím cestovati
s knězem, krkavci ho čují a krákají!“

Kněz mlčel. Pak se musili plaviti
po jezeře. Nastala bouře, loďka se zmí
tala, tak že i kupec měl strachu dost.
Kněz mu pravil:

„Věru, není to žádným štěstím pla—
viti se s Jonášem!“

Také argumentum ad
komínem.

Farář. jda v neděli z kostela, potkal
farníka biblaře, byl tkalcem.

Velebný pane, Vy jste se dnes
'zmýlil na kázání, slova, která jste uvá
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děl ze sv. Pavla, stojí -v jiné epištoli,
nežli jste pravill“_

„Příteli, vy jste tkadlec; řekněte
mi, nepřetrhla se Vám ještě nikdy
v díle nitka?“

Karatelka.
Kněz, zapomenuv se, dal při zádušní

mši sv. lidu požehnání. Když šel z ko
stela, čekala na něho pobožnůstkářka,
tak nazvaná modlenka.

„Ale, velebný pane, co pak jste to
dnes učinil, že jste dal při zádušní mši
sv. požehnání ?“

„Musil jsem !“
„Proč pak ?“
„Byla v kostele čarodějnice —

musil jsem ji zažehnati!“
Argumentnm ex homine.

Farář dal si cestu od fary do kostela
spravovati. Stál u pracovníků.- Jda okolo
něho baron, jeho patron, také liberál dle
moderního kroje, ptal se:

„Pravda, velebný pane, toť cesta
do nebe?“

„“I toto ——kde pak byste Vy
ji, pane barone, nastoupil?“
Také argumentum exhomine.

J istého patrona, šlechtice, to mrzelo,
že za své dávno zemřelé předky musí
vypláceti jistou sumu peněz za zádušní
mše svaté; byl by rád to vydání ušetřil;
proto dorážel na faráře:

„Pakli mojí předkové v skutku byli
v očistci, tedy už musí býti dávno vy
koupení-, proto není třeba, aby se za
ně ještě mše sv. sloužilyl“

„Možná — já tedy přestanu sloužiti
je za ně, nýbrž počnu sloužiti za Vás,
abyste Vy byl dříve jedenkráte
z očistce vykoupení“

Notná rána.
R. 1872 stanul na Ěezenském ná

draží vlak. Vystoupil také jakýsi Je
suita; musil se také“stěhovati z říše
„zbožnosti a dobrých mravům“ Jakýsi
mladý panák, ovšem liberál dle vzoru
Bismarkova, vida Jesuitu, pravil ku jaké
musi pánu na nádraží: _

„Podívejte se na toho strašákal“
'Pán (byl to bavorský šlechtic) mu

pravil: ,
„Tento strašák jest mi mi

lejší, než 1000 takových floutků,
jakým Vy jste!“

z mladého věku kanovníka
Chrlstofa von Schmlda.
Christof von Schmid byl školním

beneňciátem v Tannhausenu, až ho král
Ludvík I. jmenoval r. 1826 kanovníkem
v Augsburku. Jednou byla u něho
v Tannhausenu společnost, v níž se také
ualezal františkán. Mladý. jakýs vše
tečka, vybízen, aby .nějaké rýmy řekl,
dělal si z františkánovy kapuce smíchy
následujícím rýmem:

Nač jsou jen ty kapuce?
hotové to onuce!

Christof von Schmid se ujal svého
hodného hosta, řka básníkovi:

Nech tvých rýmů, přeubohý,
skytáš špatnou stravu;
verše tvé sic mají nohy,
nemají však -— hlavu!

Půdnú odpověď.
, Před více než 30 lety vstoupil v N.

M. na Moravě do hospody milosrdný
bratr z kláštera na St. Brně, sbíraje
příspěvky na nemocné. Právě tam byl
mladý vikář z toho města. Poěal hned
do milosrdného rýpati pro náboženství.
Milosrdný, ač jen frater, odrážel útoky
velmi rázně a vtipně. Seděli tam také
2 židé, jenž chodili po lenu, ohědvajíce
kousek husy a připíjíce k ní trošku piva.
Po každé rázné ráně, již milosrdný vedl,
volali židé nahlas „Brávol“

Rozdrážděný mladý pán, chtě přec
zvítězíti, pravil: _ _ _

„Ale'to mi přec musíte připustiti,
že máte vy katolíci zbytečné věci!“

„Nevěděl bych !“
„K. př. To mazání olejem, když

někde u vás umírá! Příbuzní se nemohou
s umírajícím ani rozloučiti, musí ustou
pnout. Kněz nemocného sem tam ole
jem maže, nad to?“ .

„1 no, můj milý, umírá-li někde u
nás, jde to s ním vzhůru; tut_mazání
zapotřebí! Jinde, kde to jde dolů,
ovšem mazání netřebaí“

Pádná rana.
Před mnohými lety cestoval pater

kapucin z Brněnského kláštera, ovšem
per pedes apostolorum. Přišed k večeru
do jakési vesnice, chtěl jíti na faru,
prosit o nocleh. Potkav na návsi sedláka,
ptal se ho, kde že tu fara? Sedlák mu
ukázal na blízký dům.
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Vstoupiv kapucin, zaklepal. Usly
šev: „Dálel“ vstoupil do světnice. Vida,
že byl sedlákem poslán aprilem, prosil
za odpuštěnou, řka, že hledá faru. Pán,
černě oblečen, mu pravil:

„No, tady je také fara; libo-li, mů
žete pane patere kapucine “také u mne
nocovati; mám krásnou hostinskou svě
tničku; podívejte se na nil“

Uvedl kapucina do malého pokojiku.
„Vidíte, že jest tu vše pohodlí a

tuhle mám také krásný obraz. Podí
vejte se na něj !"

Na obraze bylo vymalováno peklo.
Na pokraji vymalován kapucín, jehož
čert do propasti za kutnu tahá.

„Jak se Vám líbí ten obraz?"
„Je hezky malován. Jak pak dlouho

už ten obraz máte, pane ?“
„Už přes 30 let!“
„Tedy čert toho kapucina už přes

30 let do propasti tahá, a nemůže ho
tam strhnouti! — Kdyby takhle chytl
Vás za šos, hned byste tam byll Do
brou noc !“

Ukloniv se pater kapucin, vyšel
hledat katolickou faru.

Večeře Páně.

Jednou v letě někdo zazvonil na,
faře v N. Pan farář & děkan T., jsa
právě v přízemí, otevřel. Vstoupil sta
řeěek z přifařené obce, nekatolík. 

„Co pak 'byste rád, stařeěku?"
„Dnes se slaví v N. večeře Páně,

jsem už tuze starým, nemohu tam dojít;
prosím Vás, velebný pane, byste mi podal
sám večeři Páněl“

„1 ano — jen si tuhle sedněte ke
stolni“ (V síni stál velký stůl.)

Za malou chvílenku postavil pan
děkan před stařečka sklenici dobrého vína
a předložil mu krásného chleba.

„No, tuhle mátel“
Přisednuv k stařeěkovi, mluvil s ním

laskavě. Stařeček, popiv- a pojed, šel.
A byl rád, že nemueil 3 hodiny da

leko do—N. ku večeři Páně.

Ropa.

Onen vtipný milosrdný, obcházeje
v městysi B. po domech, nenašel v jednom
domě nikoho, než hospodyni. Pozdravil
a_přednesl svou prosbu. Hospodyně hned
spustila:

„Dobře tak, že náš dr. Martin L.
ty kláštery zrušil! Ti mniši neumí ji
ného, než pořád žebratl“

Milosrdný byl hned doma.
„Matičkm já mám velkou úctu před

Vaším drem. Martinem L.! Byltě on
velmi dovedným doktorem !“

Matička nedůvěřujíc,dívala se jaksi.
„Věru, Váš dr. Martin byl výtečným

doktorem! Vidíte za jeho času katolická
církev velmi povážlivě stonala. Povolání
jsou všelijací doktoři — pomáhali vše
lijak — nic na plat, až přišel Váš dr.
Martin, ——ten dal církvi katolické hodný
klystýr, a vyhnal z ní všecken neřád;
— a od té doby jest zdrával A proto
já Vašeho dra. Martina ctím velicel“

Dostav almužnu pro nemocnici, šel
0 dům dál.

Kona na kámen.

Tentýž milosrdný bratr vstoupil
v jednom mor. městě do kavárny-. Bylo
tam mnoho hostů, občanův a úřadníkův
vrchnostenských. U jednoho stolku hrál
s písaři vrchní, jenž byl zjevným. ne
přítelem duchovenstva. Na biliardu hrál
doktor. Pravil vstupujícímu:

' „Pěkně vítám! Ale. prosím Vás,
řekněte mi, odkud to pochází, že lid
v Čechách — já jsem také Čech, jako
Vy — chtě někomu říci, aby ho vzal
čert, říkává: „„Aby tě vzal pan páter !“

Pan vrchní se smál, bylat to voda
na jeho mlýn.

„Já nejsem žádný páter, nýbrž. jen
fráter; odpovím Vám však; račtež mi
jen napřed říci, odkud to pochází, že
Češi, chtíce někomu říci, že jest osel,
říkají: „„Ale ty jsi doktor—!““

Nyní se smáli hodní měšťané.

Také kosa na kámen.

Tentýž milosrdný bratr přišel ku
jednomu domu v jistém mor. městě,„na
leznnl, že je zamknut. Zvonil několi
kráte, avšak darmo. Najednou se v patře
otevřelo okno. a kdosi volal dolů:

„Do mého domu nesmí vejíti žádný
blázen!“

Milosrdný, pozvednuv oči své, pravil
vzhůru:

„Jak pak jste Vy se do toho domu
dostal ?“
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_Spolek „sv. dětství Ježíšova“ nachazí
obliby v našich vlastích. Překážky, které se
zdají stavěti v cestu jeho rozšiřovani, jsou jen
zdanlive a mizí vůči mnohého dobra jež spolek
působí: probuzení šlechetného sebevědomí dítek,
ženskuteěně účastní se na dile velikém, misio
narském, svatou horlivost ve víře a s tím spo
jené_ ochotnější se cvičení ve sv. náboženství,
zlepseni_mravů, any mnohé dětské nezbednosti
pro misionáře“ nesluší, & skutkem tužený
smysl pro dobročinnost, která. pomáhá všude,
kde je_jen potřeba. Z takových ditek mohou
vzrůsti mužové obětaví pro své spolubližné,
zejmena pro své rodné bratry. Al teprv za
čína spolek se ujimati, již poznávají to ovoce
vsude, kde se s láskou ěstuje. jako: v Ku
nmě. v Uh Hradišti, v bramovicích, v Líšni,
v Bystrém, v Kutné Hoře. ve Voděra'lech (Uhry)
a ]. v. — Bůh žehnej tomu spolku a každému,
který tak vydatně posvěcuje své spoluoudy
hledanim svého cíle.

Naše bratrstva, tak hojněrozšířenapo
vlastí, ze'mena ona, která takřka jedině ně
které mo litby co povinnost maji, zajisté b_v
velice osvěžila a, osvědčivši se býti důležitými
v obecním životě, nabyla b větši vážnosti i
před světem, kdyby — d e místních okol
ností — nějaký veřejný, do očí bijící skutek
se snažila provésti. K. p. jest v místě neb na
blízku, kde stává. bratrstvo nejsv. Svátosti,
kostel zpustlý až hanba &jeho představ. dn
chovní netečný neb k opravení neschopný,
patron ničeho nechce k opravě vynaložiti —
třeba ani neví o potřebě, _ obec pro svizele

, mezi"farou a radními také je malomocna atd..
— nuže- vezměte si to na starost vy údové
bratrstva, vy ženy a panny, chopte se díla
ardnatě, jděte od domu k domu, třebas by vás
někde vyhnali, sloužit vám to jen ke cti, a
uvidíte, že co celé komise. celé porady nedo
vedly, vy cestou nejkratší způsobíte. Jinde

annje zlozvyk vlastně mor kořeleěni, pod
utovlaidou židovskou, — tu vezměte si za

příklad ženy a panny amerikánské, které svým
bráněním, svými peticemi & ustavičným nale
háním to vymohly, že v mnohých krajích ko
řelka se nesměla ukázat. že vampýři osady
museli se vystěhovat a hledat si jinde zaslíbenou
zemi. Tam zase k. p. v lomonci, v Prostě
jově, sbírají se bídně peníze na slovanské školy
pro naši mládež a správa toho podniku šle
chetného jest v rukou mužů poctivců; jak
krásný, velkomyslný by to bl skutek tak
četného bratrstva Srdce Pina ežiše 3. Panny
Marie, zařídit na čas se u sbírky pro ty ústavy,
ne mezi údy toliko, ný rž vůbec mezi známými.
Jistější dobré ovoce každý ten groš tomu vě
novaný ponese, než příspěvky na budovy za'bsv,
na divadle. & pomníky mužům ovšem zaslou
žilým o vlast, jichž dobré vlastnosti ale bohu
žel žédný neumí následovat, neoviče se v tom,
s —- nemaje svých škol. A tak jest mnoho

příležitostí. ve kterých bratrstvo může se uká»zat, že jeho modlit nejsou liché ale pravé.
sprove'zeny činem. ůdcové jednotlivých bra
trstev budtež toho pozorní a ta ktera starost
se spolkem tek činně řízeným nahražuje sc
hojnou radostí ze zdaru dobrého.

Kněz ve svém povoláni.

Zajímavý obraz žítí katol. kněze podává „Blahověst“ ve zprávě o 1-Capellovi,
který ještě před nedávnem byl duchovním správcem při kostele sv. Ludvíka &Pavla
v Paříži. Bodem Španěl, byl postavy vysoké a přímé, krok jeho byl odměřený, celé
jeho vzezření bylo vojenské i obličej s jizvami vyzrszoval, že člověk ten býval vo
jínem, nežli se zasvětil službě Boží. Býval skutečně důstojníkem a. bojoval statečně
ve vojště krále španělského Dona Carlosa, začež ve vyhnanství poslán, život svůj
v Paříži trávil. Jsa. horlivým katolíkem, studoval bohosloví a byl na. kněžství vy
svěcen asi před dvaceti lety. Neobyčejnou horlivost & lásku dával na jevo ve svém
novém povolání. Od svých osadníků byl velice milován, ačkoliv osada jeho se rozpro
stírá. na. předměstí Pařížském, kde bydlí lid chudý. na mnoze svedený &.zkažený.
On však činil divy obětovností a láskou svou k blížnímu: mnoho nevěrců přivedl na
cestu pravou, mnoho hříšníků zatvrzelých osvobodil od jisté záhuby. Výborný příklad
lásky k nesmrtelným duším dal najevo na svém lůžku smrtelném. Jako vojín
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světský častěji patřil neohroženě smrti tváří v tvář, inyní bojuje pod práporem
Krista krále nehrozil se jí, nýbrž pln- víry a oddanosti do vůle. Boží připravoval se
ku cestě p0slední. Svatými svátostmi zaopatřen, trval právě na modlitbách a díky
číně za obdržené milosti, očekával klidně boj poslední. Tu klepá kdosi na dvéře
těžce nemocného a se smrtí již již zápasícího, vkročí &praví: „Velebný otče! F. N.,
kterého dobře znáte, náhle ochuravěl; lékař praví, že za několik hodin skoná, my ale
jsme přesmutni; napomínali, prosili jsme jej, aby se dal zaopatřit, což rozhodně
odepřel, nechce o Bohu slyšeti!“ — „Bože, vždyt býval hodným mužem“ — pravil
žalostně nemocný kněz; „ó kdybych mohl _povstati a k němu dojíti, snad by mne
uposlechl“ Po těch slovech nemohl unaven dále mluviti a těžce oddychoval, studený
pot vyrážel na čele jeho. „0 vás by jistě připustil; milujet a. váží si vás, jest-li
kdo, vy byste mohl pomoci, pročež k vám jsem se obrátil. Ale bohužel vidím, že
vy sám . . .“ ubohému poslu uvázlo slovo na jazyku, netroufalt si vysloviti, že
duchovní sám umírá. Oči jeho byly již zavřeny, ústa zsinalá, tělo studené. Však
pootevřel oči, vzpřímil se na lůžku. sbíraje poslední síly své, sepjal zvadlé ruce a
pravil: „Bože můj, popřej mi ještě trochu síly, aby duše jeho nebyla zahubenal“
Po malé chvilce rozkázal lidem svým, aby jej oblékli. Jako .přimrazeni stáli tu,
domnívajíce se, že duchovní v zápalu zimničném mluví. „Oblecte mne,“ opakoval
pastýř duchovní, který dával život za ovečku svou. Duševní síla zvítězila nad klesa
jícím tělem, poslední povinnosti muselo býti učiněno zadost. Ioblekli podivného
muže toho, který stůj co stůj chtěl nešťastného zachrániti Tělo se mu třáslo, ztuhlé
nohy nechtěly již konati službu svou. „Doneste mne k nemocnémul“ tak pravil
polomrtvý. „Vždyť. nám umřete na. cestě;“ odvětili domácí. Však duchovní zvítězil,
vůle jeho vyplněna. S bolesti v srdci nesli lidskou kostru k nemocnému. Ačkoliv
duchovní nevýslovné bolesti trpěl, nebylo slyšeti ni slova z úst jeho, ani rty se nepo
hybovaly na modlitbách, hlava byla svěšena, ale duch, duch jeho zajisté se modlil.
I podařilo se jim, donésti jej za živa k umírajícímu. Hlasem slabým a, s častými
přestávkami pravil nemocný k nemocnému: „Příteli, oba jsme na kraji hrobu, máme
se dostaviti k spravedlivému Soudci! . . . Přeješ si, bychom cestovali spolu? Z lásky
k tobě nechtěl jsem umírati tiše. přinesli mne sem, abych tě zachránil !“ I vzkřikl
nemocný radostně, uchopil ruku svého šlechetného duchovního správce & vroucně ji
políbil. „PoSpěšme,“ pravil duchovní, „lhůta jest krátká, čas odměřený; důvěřuj ve
mne, vždyt již vím, že rád vyznáš viny své.“ Nemocný přemožen a uchvácen ta
kovou láskou, pravil se slzami: „Ano, vám se budu zpovídati." Zpověď byla krátká,
při posledním pomazání vládli okolostojící rukou duchovního. však jen _na.čele a na
očích mohl vykonati úkon svatý; ruka sklesla, ještě se naklonil k obličeji umírajícího
a s hlubokým povzdechem pravil: „Bud z toho Bohu dík! Na shledanou!“ Chtěli
jej opět odnésti do domu farního, avšak smrt je předešla. U lůžka nemocného zemřel
kněz Capella se slovy: „Nunc dimittis servum tuum Domine in pacel“ Za čtvrt ho
diny na to byl i nemocný, jehož tak rekovnou obětovností ve smrti zachránil kněz
katolický, mrtvolou. Noviny francouzské plny jsou chvály výborného toho kněze, který
doslovně vyplnil slova. písma sv.: „Majorem charitatem nemo habet, nisi is, qui
ponit animam suam pro fratribus suis.“ (Není větší lásky té, která klade život svůj
za bratry své.)
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Bůh nebývá posmíván ani jeho Svatí.
V Obci N*, nebudu ji jmenovat, aby nebylo pohoršení, žije evangelík, jenž

při každé příležitosti tupí vše, co katolického. Nedivme se tomu: Veritas parit
odium, t. j.: Pravda spůsobuje nenávist. Tento evangelík jde. z pohřbu vedl rozpravu
s evangelickou, jenž byla dříve katoličkou, o svatých. I nabrousil si tentokráte na
našeho mučeníka sv. Jana Nep. jazýček ostře. Myslíte, dí mezi jiným, že to byly
skutečně hvězdy, co se ukázaly nad hlavou toho jejich Jana, když bylutopen?
Katolička, která je dohonila, a. řeč tuto rouhavou vyslechla, odvětí: Ano, byly to
skutečně hvězdy. — I dejte si pokoj; oni vám toho ti vaši kněžinalhou, — až hlava
bolí. Víte co, to bylo tak. On ve vodě ještě nadával a ty žblnňky (bubliny) pro
hlásili „Jesuité“ za hvězdy, a to máte tu celou historii. ' Tak evangelík. Katolička
odpověděla: Nerouhejte se, ať. vás Pán Bůh nepotrestá, a opustila rouhaěe, jdouc
jinou cestcu.

Tentýž evangelík po několika dnech zpil se notně v hospodě. Tu však musím
podotknouti, že nedaleko hospody v oné obci nalezá se rybník, který letního času
nejednou vyschne, ale tehdáž vodou naplněn byl. Pozdě v noci kráčí zmíněný evan
gelík notně zpitý domů; neměl sice daleko, ale nezpomněl na rybník, mysle si, rovná
cesta nejbližší ——a žbluňk — byl tam. Byl by se jistě utopil, kdyby byl okolo
jdoucí truhlář katolík jej z této nebezpečné lázně nevytáhl a domů nedovedl. ' Co tomu
pravíš, čtenáři? Nevěrec by řekl: Náhoda — byl opilý. Já však dokládám: Bůh
nedopustí posmívat se svatým. Rouhač onen posmíval se sv. Janu ve Vltavě uto
penému, a. hle! byl by toutéž smrtí bezmála odešel náhle v rouhačství svém na
věčnost! Ovšem měl a má smíchu mnoho v oné obci. I ta apostatka, jenž s ním
šla. z pohřbu, a před nížto rouhaěství své tak hrdinsky pronášel, řekla mu: No vidíte,
nad vámi se neukázaly žádné hvězdičky (rozuměj nad opilým). Mějme důvěru k sv.
Janu Nep. a prosme ho, by nám vyžádal u Boba horlivost v dobrém, jakou on měl,
aby i nám jedenkráte vzešla hvězda spasení věčného. (Blahověst.)

V Holandsku jest kdesi dílna na papír. Majitel její, muž to bez bázně
Boží, a rouhač a tuoič víry, svým přičiněním mnohého příbuzného a mnohého sluhu
k nevěře svedl. . _

Před nedávnem provedl ten plán, že místo vodou hnal stroj parou a místo
mlejna zřídil parní stroj. Kde jsem sta vydělal, vydělám nyní tisíce, tak zněla
schlouba člověka hmotáře; a nyní, pravil, nesmí a nemohou dělníci více jíti do koa
stela a stroj nechati státi, škodné by bylo svěcení neděl a. svátků

I přiblížil se den, kdy parní stroj měl býti zasvěcen. Čím? —- Opojnými
a lihovými nápoji. — Mnoho příbuzných, známých i zvědavých se sešlo; pili notně
a pec se roztopila. Radost byla veliká.
_ Nyní se musilo ještě šprýmovat, rouhat, pošklebky tropit. „Povídá se,“ zvolal
fabrikant, „že prý stává pekla, nuže, zde jest také peklo,“ ukázav na rozpálený kotel,
„v pekle tak zle nebude, jak někteří lidé praví; žádný nepřišel nám o něm vypravovat“
Na to se strhlo všeobecné řechtání se a pošklebování. _

Pojednou ale se strhla neobyčejné jakési rachocení. _Fabrikant spěchá vy
šetřit, co se stalo. Přiběhl ku kotlu, — tu ohromný _výbuch. V domě bylo plno
ohně a páry, hrůza zmocnila se všech přítomných. Poněkud se zpamatovavše ohlí
želi se po fabrikantovi. I nalezli jej mrtvého, na jednom břevnu celého zmrzačeného.

(Pilg.)



—162—

Boží pomsta. — VZPalatky v Kološskěstolici přináší maďarské noviny.
„Kelet“ strašnou. skoro víře nepodobnou zprávu. Žena jednoho krčmáře, hospodského,
na kraji lesa o samotě b_\rdlícíhobyla v nedělích. Muž její nebyl doma. Tu na
jednou vrazí do dveří dva zakuklení loupežníci a. žádají na ní peníze. Hospodská
vymlouvá se, že nemůže pro slabost povstati, aby jim sama ukázala místo, kde pe
níze leží; ukazuje ale jim, aby šli do pivnice, že na tom a tom místě peníze najdou.
Loupežníci šli do pivnice. Mezi tím sebrala šestinedělka vši svou sílu, došourá se
za nimi do pivnice a prošedši dveřmi zamkne zbojníky v jízbě. Potom poslala svoje
děti do blízké dědiny k rychtářovi o pomoc. Rychtář přišel. ale sám, a jen sekyrou
ozbrojen. Když krčmářka jej na to upozornila, že ti loupežníci jsou v pivnici
zamknutí, a aby k jich se zmocnění více lidí přivolal, okřikl ji a jal se sekyrou
dveře vylamovati. Krčmářka vida to a tušíc něco zlého, chopí se tlinty svého muže
& zastřílí rychtáře. Na to brzo sešli se lidé, otevřeli pivnici a našli oba loupežníky
oběšeny. Ze zavedeného vyšetřování vyšlo na jevo. že to nikdo jiný nebyl, než po
rodní bába. a žena téhož rychtáře. Ty dvoje děti, které krčmářka do dědiny byla
poslala, našli v domě rychtářově oběšeny. Nenadál se rychtář, že vražda těch dítek
tak rychle se pomstí na něm a jeho ženě.

Hlasatel odpustků plnomocných
v měsíci červenci.

Obyčejné podmín ky ]: získání pln. odpustků jsou: sv. zpověď a. sv. přijímání, pak návštěva
kostela neb kaple veřejné. a tam modlitba konaná na úmysl sv. Otce za potřeby církve sv.
Dne

1 Středa: Členové: brat. škap. P. M. Karm. (kaž. střed.far. k.);
2. čtvrtek (1. měs.): Členové: 1) jednoty klanění se vel. Svat. a
podpor. chud. kost. (ob. pod. s návšt. vel. Svát.); 2) modlit. spolku:
„Maria P. n. Srdce“ (kaž. čtvrt. neb ned. ob. pod.) Z; 3 pátek: Čle
nové: 1) brat. nejsv. Srdce Jež. (neb až bud. ned. bez zvláštní návšt,
kost. ob. pod. Z; 2) apoštolátu modlitby (ob. pod.) Z; 3) brat. červeného
škap. (kaž pát. rozjím. o umuč. P.) 4. sobota.

5 6. ned. po sv. Duchu. Navštívení P. Marie. a) Vůbec: 1)
v metrop. kost. sv. Víta. v Praze (ob. pod.); 2) u Karm. na Hradě. (ob.
pod.); 3) u sv. Kajetána u PP. Redemtoristů (ob. pod.); b) Členové;
1).brat. nejsv. Srdce Jež. (neb. již min. pát. bez zvlášt. návšt. kost.) Z;
2) brat škap. P. Mar. Karm. (far. kost. ob. pod.); 3) brat. modrého škap.
(ob. pod.) Z; 4) brat. sv. růžence, k tomu ještě 2 odp., proto že spolu
1. ned. v měsíci (návšt. brat. kost.) Z; 5) spolku: „živého růžence“
(ob. pod.) Z. Sv. Cyrila a Methods, 6) spolku sv. C. a M.

sv. Michala od Svatých ř. Členové: br.andělskéhoškap.(far. kost.
s ob. pod.) 6. pondělí: Slavnost drahé krvi J. Kr. a) Vůbec: ti,
jenž hrd. skut. lásky 1: dni. vyk. (k'pond. stačí mše sv. bez přijímání)
Z; b) Členové: arcibr. drahé krvi J. Kr. (ob. pod.); 7. úterý: sv.
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Vavřince ř., Vůbec: v kostelích PP. Kapucínů (ob. pod.); 8. středa
sv. Alžběty vd. &) Vůbec: v kostelích PP. Minoritů (v Praze u sv.
Jakuba ob. pod.); b) Členové: br. škap. P. M. Karm. (k. středu far. k.)
9) čtvrtek: sv. Mikoláše a spol. m. Vůbec: v kost. PP. Františkánů
(ob. pod.); tentýž den: sv. Veroniky Jul. p. Vůbec: v kost. PP. Kapu
cinů a Minoritů (ob. pod.); spolu ten den: sv. Adriana a Jakuba ř.
a) Vůbec: na. Strahově (ob. pod.); b) Členové: modl. spolku: „Maria

' P. n. Srdce“ (kaž. čtvrt. neb ned. ob. pod.) Z; 10. pátek: Členové:
brat. červeného škap. (kaž. pát. rozjím.); 11. sobota: Památka sv.
Benedikta op. Člen ové: brat. k uctění vel. Svát. pod ochran. sv. Ben.

_(far. kost. ob. pod.); spolu ten den na. sv. Mikoláše a sp. m.: Vůbec:
v kost. PP. Kapucinů (ob. pod.)

7 ned. po sv. Duchu. Členové: brat. sv. BenediktavEmausích
(návšt. brat. kost. s ob. pod.); 13. pondělí: Vůbec: ti, jenž hrd. skut.
lásky ]: duš. vyk. (kaž. pond. stačí mše sv. bez přijím.) Z; 14. úterý:
sv. Bonaventury b'. Vůbec: v kostelích PP. Kapucinů a Františkánů
(ob. pod.); 15. středa.: Členové: br. škap. P. M. Karm. (kaž. střed.
far. kost); 16. čtvrtek: P. Marie Karmelské. Členové: 1) brat. škap:
P. M. Karmel. (far. kost); 2) spolku: „živého růžence“ (ob. pod.) Z;
3) arcibr. drahá krvi J. Kr. (ob. pod.); 4) modl. spol.: „Maria P. n.
Srdce“ (kaž. čtvrt. neb ned. ob. pod.) Z; 17. pátek: Členové: brat.
červeného škap. (kaž. pát. rozjím.); 18. sob ota.

8. ned. po sv. Duchu. Sv. Vincence z Pauly. Členové: 1) je
dnoty sv. Vincence z P. súčastní—li se val. schůze (ob. pod.); 2) jednoty
„sv. dětství“ (ob. pod.); 3) brat. nejsv. Svátosti olt. (ob. pod.) Z;
4) spoku: „živého růžence“ (ob. pod.) Z; 5) brat. černého škap. (průvod
brat. a ob. pod.) Z. (3. ned. měs.) 20. pondělí: sv. Eliáše pr. a) Vůbec;
1) u Karmel. na Hradě. (ob. pod.); 2) ti, jenž hrd. skut. lásky k duším
vyk. (kaž. pond. stačí mše sv. bez přijím.) Z; b) Členové: brat. škap.
P. M. Karm. (far. kost) spolu tentýž den: sv. Hieronyma Aemil. Vůbec:
ti, jenž po celý rok aspoň jednou denně říkají modlitbu sv. Hieronyma:
„Nejsladší Ježíši! nebud mně soudcem ale vykupitelem! (neb v jiný den
oktávy ob. pod.) Z; 21. úterý. 22. středa: sv. Máří Magdaleny.
Členové: 1) arcibrat. nejsv. Srdce P. Marie (bez zvláštní návšt. kost.;)
2) brat. škap. P. M. Karm (kaž. střed. far. kost.) 23. čtvrtek: Čle
nové: modl. spol.: „Maria P. n. Srdce“ (kaž. čtvrt. neb ned. ob. pod)
Z; 24. pátek: sv. Františka Solan. ř. a) Vůbec: v kost. PP. Fran
tiškánů. Kapucinů a Minoritů (ob. pod.); b) Členové: brat. červeného
škap. (kaž. pát. rozjím.) 25. sobota: a) Vůbec: ti, jenž nosíce při sobě
křížky, penízky, žůžence atd. pap. odp. obdařené konají jisté modlitby a.
skutky dobré (ob. pod.) Z; b) Členové: brat. „dobré smrti,“ (návšt.
brat. kost. s ob. pod.) Z.

9. ned. po sv. Duchu. Sv. Anny. a) Vůbec; ti, jenž aspoňlOkrát
za měsíc konají modlitbu k P. Marii a sv. Anně: „Zdrávas bud milosti
plna“ atd. (ob. pod.) Z; 2) u Karmel. na Hradě. (ob. pod.); 3) ti. jenž
se aspoň 3krát týdně modlívají společně 5 desátkový růženec (ob. pod.) Z;
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Dne '

b) Členové: 1) brat. škap. P. Marie Karmel. (far. kost. s ob. pod.);
2) brat. křest. matek (návšt. brat. kost. s ob. pod.) (poslední ned. v měs.);
27. pondělí: Vůbec: ti, jenž hrd. skut. lásky k duš. vyk. (kaž. pond.
stačí mše sv. bez přijím) Z; 28. úterý. 29. středa: Členové: brat.
škap. P. M. Karmel. (far. kost.) 30. čtvrtek: modl. spolku: „Maria P.
n. Srdce“ (kaž. čtvrt. neb ned. ob. pod.) Z; 31. pátek: sv. Ignáce z Loj.
a) Vůbec: v kost. řádu tov. Jež. (v Praze u sv. Ignáce ob. pod.);
b) Členové: br. červeného škap. (ka-ž. pat. rozjím.)

Mimo to mohou věřící v tomto měsíci získati pln. odp. a sice:
I. J ednou v den sobě dobrovolně zvolený; II. i ty, jež jen jednou v roce

se udělují, pak-li již v předešlýchměs. na to pomýšleno nebylo: a) Vůbec: konají-li
s určitými podmínkami některou tam uvedených modl. a pobožností, neb jsou-li b)
členy některých tam uvedených spolků „a bratrstev (viz leden str. 20 a únor str.
47 a 48.) III. dvakráte &)vůbec: modlí-li se denně rano: „Zdrávas královna“ a
večer: „Pod ochranu Tvou,“ neb jsou-li b) členy: tam uvedených spolků (viz leden
str. 20 neb únor str. 47.) IV. každou neděli při konané pobožnosti 7 nedělní
ke cti sv. Josefu neb 6 nedělní ke cti sv. Alojsia a V. na závěrku konané noveny
ke cti nejsv. Trojice aneb Srdce P. Jež. (viz únor str, 48.); VI. jako noví čle
nové: v den přijetí neb přistoupení do spolků a bratrstev v měs. dubnu uvedených
(viz duben str. 97.); VII. po každém sv. přijímání a VIII. v hodinu smrti:
a..)vůbec: konají-li modlitby a pobožnosti předešle uvedené (viz březen str. 77 a
květen str. 121), aneb jsou-li b) členy: uvedenýCh spolků a bratrstev (viz březen
str. 77 a červen str. 142.) A. V.

Zprávy & drobnosti.

Marianský spolek. V Praze utvořil se
nový spolek pod mizvcm: „Marianský spolek
křesťanských dcer v Praze k vzájemnému se
podporování v nemoci a úmrtí" — a došel již
schválení jak od Jeho Em. p. kardinala tak i
od vys. c. k. místodržitelství. Ze stanov, jež
se právě tisknou, vyjímáme, že řádným členem
může se státi každa mravna a zachovalá svo
bodná osoba ženská křesť. náboženství o ukon
čeném 14. roce věku svého. Zápísn obnaší
50 kr. a měsíční příspěvek 10 kr. r. 6. , začež
v ádu nemoci. která. by aspoň týden trvala,

_ ob ží 40 kr. denní podpory a v pádu úmrtí
dá. se 20 zl. příspěvku na pohřeb. Táž pod
pora davati se bude vdovám, jež před provduním
bývaly členy spolku a nepřetržitě i potom pří
spěvky měsíčně odváděly. Kdož z řádných
členů spolku ednou pro vždy aspoň 30 zl.
daruji, považuji se za zakládající členy. K mimo

řádným členům čítají se: paní (příznivkyně)řiapáni (podporovatelů), jež za chudé členy
spěvek měsíc. odvádějí Přeiíce novému spo
tomuto, jenž se pravě _nejme'ně u nás všíma
něho a zvláště v nemoci začasto sobě samému
zůsteveného stavu nja aje enž na ryze kře—
sťanskou půdu se postavil, hojného zdaru &po

žehnání, činíme naň všecky katolické rodiče
&jich dcery, paní a jich služebně, všecky dobro
dince, zvláště pak duchovenstvo pozorny a
připoujeme, že přihlášky dějí se prozatím u
_vdp anov. R.osta, admin. na Skalce v Praze,
jakož 1u vdp. kan. A. Kavky, far. na Vyšehradě.

(Č)

Upénorňujemenanovýs is: .FilosofieJana rázd ze Zláman Lhoty 0 ne
smrtelnost1 lidské duše, čili: První
výstřel Brázdův naproti nábožnému
spisu Alfonse t'astného o spasení po
smrti. V Praze nákladem 'sněhkup. A. G.
Steinhausera Cena 56 kr. — čel této 144
str. velké brožurky jest: dokázati. ..že jest
již se stanoviska vědy veliké bláznov
ství, nevěřiti. že má člověk duši, a že
jest bla'znostvím: na základě víry
v Boha upírati, že jest duše lidska
nesmrtelna.“ Slibena jest druhá. brožurka,
ktera ma dokazati, že jest bláznostvim již se
stanoviska vědy nevěřiti v Boha stvořitele a
v Boha spasitele. -—Jestliže archivař V. Brandl
svými dvěma brožurkami proti A1fonsu_Šťastné
mn, kterými ho vlastně poctil, nznsje jej za
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hodna odpovědi, veškerému vzdělanému světu
klidným a velmi šetrným způsobem vědeckého
rozebírání ukázal lichost a lživost spisku Alf.
Št., tak zvaného proroka Padařovského, a ne
stoudnou na pranýř postavil drzost, s kterou
onejvznešeně'šich a celému pokolenílidskému
o nejsvětějšíc pravdách rozhoduje a něco no
vého, člověka na zvíře znižujíeího hlásá, z ů
sobem který naznačuje, ze on panňetista lf.
Št. celé čtoueí obecenstvo má za hlupce, lapa—
jící s otevřen ma ústama jeho moudrost, jestliže
p. archivář randl bludy a nesmysly Alf. Št.
vyvrací. “akoby před sebou měl člověka vědecky
vzdělané o; činí asi totéž Jan Br ázd a, sedlák
ze Zlamané Lhoty, jak se sám nazývá, s tím

pouze rozdílem, že způsobem velmi populárním,aždému srozumitelným, a často zábavným
osvětluje rozumy, či nerozumy proroka Pada
řovského, s nímž také nezaehází právě v ruka
vičkách nobrž z hruba a jako s nedoukem,
který vlastními slovy svoje tvrzení popírnje,
se směšným činí a nad to přece s židovskou
drzosti chvástá. Pravít k. p. ve svém IV. do
pisu, posuzuje tvrzení Alf. Šťastného na str.
27 — . „Jestli jsem Vám já sprostý člověk
dobře porozuměl. tož pravíte; „že mělo učení
o nesmrtelnosti ten původ: Clověk chtěl býti
věčně šťastným; věčný ale blahobyt není možný
bez věčného čili neustálého života, proto při

padl na tu myšlenku, že snad má. duši, a tauše že jest nesmrtelna. Ját bych sobě byl
arci přál důkladnějšího vysvětlení. a sice
kterakými oklikami se dostal člověk až ku
pojmu o věčnosti, aut věčnost, drahý tatíku,
není součet čili summa uplynulého a. budou
cího času, ale jest neskončena, nade všecku
zkušenost povznešena: ale dobře věda, že Vy
nejraději jako výtvor lehkého kalibru na po

vrchu pllovete, myslil jsem sobě: Vem bo kozeltobo d kladného filosofa padařovského.
Tak tedy dobře pantato. Člověk se chtěl

dobře mít, a sice věčně, a proto mu vedle
Vašeho mudrckého výkladu napadlo, ,že by
mohl mít duši, a ta duše že jest nesmrtelná.
Avšak das Vám nedal dobře dělat, neboť pí
šete: „Ukojení touhy po neustálém trvání
stojí na odpor neodvratná okolnost ta, že člověk
zemříti musí . . . To, co oko vidí, nedá. se
snadno vyvrátit, a proto se nedá touha člo
věka po trvání jeho i po smrti srovnati ni
kterakž s každodenní zkušeností, srovnat s ji
stou a neodvratnou smrti jeho. Každodenní
zkušenost“ o smrti člověka je za'isté nejpatr—
nějším důkazem proti domněnce dalšího trvání
človčkai po smrti jeho.“ (29). „Avšak zku
šenost ta, dite dále. nedostačuje k zničení
v něm řirozené touhy po trvání 1 po smrti.“
Já starý) Brázda mám za to, že by jiný závěrek
byl daleko více filosofický, nežli ten Váš. A
jaký ak? Inn následu'ící: Poněvadž člověk,
ač ví ěl den co den pře očima svýma umírání,
přece v nesmrtelnost věřil, tož musel k tomu val

nější příčinu míti, nežli pouhou touhu po věčnémtrván , (která. ostatně na základě pouhé zkuše

nosti jest holou hádankou), a tato nemohla
býti jiná leč pevné přesvědčení, že člověk ueu
míra všecek, a to pevné řesvědčeni bud že
měl z víry po otcíeh zděděn , anebo nezbytným
svědectvím vlastní přírody své. Tomu prvému
řikládám 'á starý Brazda víru, tomu drn
mu ale y sám nedovedete latnosti ode

příti. Vždyť pak díte, že ta touga po věčném
trvání jest přirozena a že již v prastarých
časech, v dobách nevědomosti se jevila.: tomu
li tak, za'isté že uznáte, že příroda zde nemohla
lháti, ne ot: vše co se přírodou zjevuje, to je
skutečně, ce je skutečné, to je pravdivé. Je-li
tedy touha po věčném trvání přirozená, jeví—li
se vší zkušeností na vzdor nezbytně: pak pan
táto, jako důmyslný znatel řírody musíte při—
pnstiti, že něco v člověku ýtí musí, co jest
nesmrtelné. Tělo ale jím není, následovně
musí žíti ta síla, která tělo ožívovala, a to
jest duše. Duše ted jest i se stanoviska
Vašeho nesnu'telna. žroutíte se? To Vám
málo pomůže! Jenom si považte nejdražší pan
tato, co to stálo namáhání, nežli se svět k tomu
přiznal, že se země kolem slunce pohybuje,
ne ale o áčně! A víte co bylo toho příčinou?
Inn ta z ušenost', tn zkušenost! Každý viděl
východ slunce a západ, a ted měl věřiti, že
slunce stoji! Jestliže ale té zkušenosti na
vzdor se nyní věří, že slunce stojí, země ale.
že se kolem něho otáčí, jest toho vážná,. na
vědě se zakládající příčina, a jenom zpozdilci
napadne O tom pech bovati. Dovolte pane
bakaláři, abych užil to o příkladu i o nesmr
telnosti duše. Ze skušenosti víme. že umíráme,

a přece věříme, že všeci neumíráme. Příčina, pročta věříme,a sice vší zkušenostina vzdor, musí
jistá býti, a pochází v popředí z víry od předků
dochované, svědectvím samé přírody stvrzené.

Ježto jste podle logického řádu takto
měl uzavírati, docela jiné náhledy o původu
víry v nesmrtelnou duši odhalujete. Díte totiž
(str. 29—30) jinýmislovy, že ta víra. v nesmrtel
nost, ač byla veškeré zkušeností na odpor, jednak
z potřeby povstala, aut" by jinak nebylo mohlo
býti řečio věčné spáse,po které příroda neodola—
telně touží, jednak z bludu, že jest člověk mimo
přírodu ba nad přírodu postaven. Pochopil
jsem dobře? Já doufám: „že ano.“ Nuže slyšte,
coBrázdova věda Vaší věděodpovídati bude: Lež
jest, že dřívější věkové vyloučili člověka ze
všeho vlivu přírody, právě naopak příliš ho
přírodě,podrobovali, a sice tak, že až božství
samo s ní stotožňovali. io tom nevíte, a
chcete slouti před světem filosofem, a sice
vzdělaným íilosofem? Ale nejsladší pantato,

vždyt Vy sám o tom učené rozpravy mate,když vyk adáte na. straně 95 původ náboženství.
jakbych jen tak sobě mohl býti na odpor!“ atp,

Kdyby místa bylo. rádi bychme šířeji
pojednali o výtečném tom spisu Jana Brazdy
'— možno že v přístím čísle —, zatím přejeme
mu hojného rozšíření, an tak často slychané
am šlenky našich židovako-libevalních nedouků
pá ně a trefně poráží.

MlLa paní nejsVětějšÍho erCe, pros za sVatého OtCe, at' jest
Vítěz V brzGel
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Zrcadlo lásky Božského Srdce Páně.
VIII.

„Čím jim více přikazoval, tím více
ohlašovali a. tím více se divili, řkouce:
dobře všecky věci učinil; i hluchým roz
kázal sl šeti, i němým mluvili“ (Mar.
7, 37.) vang. na 11. ned. po sv. Duchu.

Pracující láska B. Srdce Páně.
3. Láska B.Srdce P. zakládajíc církev spůsobila sobě nejtrpší

boj e, odpory a pronásledování. -— Když Kristus P. těšil neštastné & hříchy
jim odpouštěl, říkali zákonnící sami u sebe: „tento se rouhá,“ když chtěl ztracené
syny domu lsraelského k Otci neb zpět přivésti, horšili se Farizeové, když činil zázraky
& jimi své Božské učení a poslání dotvrzoval, odporovala celá.města a trvala v neka
jicnosti, Farizeové & Saduceové žádali ještě více, ne aby uvěřili, ale Pána pokoušeli.
Vzdor všem zázrakům & znamením, vzdor nesčíslným dobrodiním, jež Pán všem na
duši i na, těle prokazoval neustávali nepřátelé stíhati Jej, otázky záhadné Mu předklá
dati, aby Jej zažalovati & zkaziti mohli, ano ve své zatvrzelosti & otupělosti šli tak

15'
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daleko, že již Ho ani nemohli více slyšeti a ďábelskou záští proti Němu zaujati byli.
I v lidu byl tak velký odpor proti Pánu, že viděl se pohnuta stěžovati sobě: „Stlustlo
srdce lidu tohoto, a ušima těžce slyší a oči své zamhouřili, aby snad někdy očima
neuzřeli a ušima neslyšeli a srdcem nesrozuměli a neobrátili se, a abych jich neu
zdravil.“ — V takovémto národě měl Kristus založiti církev a to ve 3 letech. Věru,
úloha, jíž toliko Syn B. mohl dostáti, a On jí také dostál. Čtemet na rozličných
místech v evangeliu: „I uvěřili v něj učenníci jeho,“ — „mnozí z židů, viděvše
co učinil Ježíš, uvěřili v něho,“ — „však i mnozí z knížat uvěřili v něho,“ ba isami
nepřátelé museli jako nástroj Mu sloužiti k založení církve. Neb konec jich pro
následování byla smrt B. Vykupitele na kříži, ale právě kříž obrátil svět kvířc
Jeho. Q Bož. Srdce Jež! jakým to pracím, svízelům, bojům a pronásledováním
jsi se podrobilo, abys mně plnost Svých milostí prostřednictvím sv. církve zjednalo!
Jaké to pro mne zahanbení, že jsem tak lhostejný (á), líný (á), nedbalý (a) v užívání
pokladů Tvých milostí ku spáse své. Kde není činnost, není i život, kde láska
nepůsobí, jest mrtva. Čím více práce, utrpení, bojů a obětí, tím větší jest láska. To
nyní patrně vidím na Tobě. O lásko! dej mně milost, bychi já Tobě skutkem ukázal
(a) a sebe samého (ou) tím upokojil (a), že Tě miluji!

4. Láska B. Srdce P. činila ku blahu lidstva zázraky. — Celý
život Kristův byl dobročinění. Jaké to neštěstí býti slepým, ničeho neslyšeti a ne
moci mluviti, míti oudy chromé, na celém těle málomocenstvím raněnu býti, od
celé společnosti lidské vzdáleně museti žíti, svůj celý život jako duou sklíčený museti
tráviti, od zlých duchů býti trápeuu dnem i nocí! Pročež jaké to dobrodiní, když
kdo od tak velkých neduhů byl sproštěn. To však čiuil P. J. Neb k učenníkům
od Jana vyslaným řekl: „Jdouce, zvěstujte Janovi, co jste slyšeli a viděli. Slepí
vidí, kulhaví chodí, málomocní se očišťují, hluší slyší, mrtví z mrtvých vstávají,
chudým se evangelium zvěstuje“ —A obcházejevšecka městai vesnice, učil P. Ježíš
ve školách jejich, kázal evangelium království a uzdravoval všelikou nemoc i všeliký
neduh. Což divu, že jak dí evangelium, „všechen lid radoval se ze všech skutků,
kteříž se slavně dáli od Něho?“ -— Lásce B. Srdce nestačilo, aby sama dobrodiní
prokazovala, dalat ona také apoštolům moc stejné divy činiti. Dobročiněním byl
život Jeho a v takové míře a množství, že sv. Jan Ev. uzavírá evang. své 'těmito
slovy; „Jest pak i mnoho jiných věcí, kteréž učinil Ježíš, kteréž kdyby měly každá
obzvláštně psána býti, mám za to, že by ani svět nemohl obsáhnouti těch kněh,
kteréž by měly psány býti,“ —- a to vše během Broků. O Bož. Srdce Jež.!
Tys vzalo na se všecky tyto svízele a práce také i pro mne. Opravdu. ze skutků
poznávám neskonalou lásku Tvou ke mně. S velikým zahanbením pohlížím na
posavádní život svůj zpět. 0 B. Srdce, s Tvou láskou, bolestí a ošklivostí nad
hříchy mými želím jich z útrob srdce svého a s milostí Tvou sobě umiňují, že všech
dnů života svého, jichžrmně ještě popřeješ, vynaložím, bych Tobě slovem i skutkem
lásku a vděčnost svou dokázati mohl (a). Amen.

Věneě ek Marianský. Spolu s P. Ježíšem cítila a snášela i Maria P.
všecky ty odpory, boje a pronásledování Jeho, avšak právě pracemi, utrpením, obětmi
Jejími velkými osvědčila se i Její láska veliká k Bohu, s nímž nyní na věky neroz
lučně spojená jest. Oslavena jest za to nyní v nebesích. kdež plna milosti ducha
sv. Boha co nejdůstojněji zvelebuje. Činilat dobře lidem, kdy a kde jen mohla;
když již zde na zemi se přimlouvala za trpící, tím spíše to činí nyní v nebi, kamž
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od Syna svého B, jest vzata. Tamť od Nčho jsouc korunována stojí Bohu ze všech
svatých nejblíž a požívá radostí nevyslovných. Na počest Srdce Jejího vřelým
soucitem k trpícím oddaného & lásku svou k Bohu skutky osvěčujícího, a. aby na
přímluvu Její i naše srdce podobnou cností ozdobeno bylo, obětujme Srdce Páně
5 desátků vítězného růžence. A. V.

Vzorové apoštolátu.
Úkladným zavražděním a krvavým odstraněním nenáviděné apoštolky kře

sťanské, vlastní své tchýně Ludmily neutišila a neukojila se vládychtivost a pekelná
zášť proti křesťanství ve srdci Drahomír—y. Vidouc jak ono za vlády tak zbožného
knížete prospívá a netroufajíc sobě veřejně mu odpor činiti, přemýšlela, jak by lstivě
a tajně křesťanství zničíti, & hlavní jeho opory duchovenstvo i vlastního syna se
světa sprovoditi mohla. K tomu účelu spojila se s mladším synem svým Boleslavem.
Dne 27. září na den sv. Kosmy a Damiana přišel sv. Vácslav do Boleslavy na pouť,
druhého dne přepadl jej zrádně Boleslav u dveří chrámových a pomocí svých sluhů
jej zavraždil. Drahomíra. obdrževši výstrahu, že také o její bezživotí se jedná, opu
stila zem a prchla do Chorvat.

Ted zdálo se, že poslední hodinka křesťanství v Čechách odbila. Než nejvýš
dobrotivá prozřetelnost Božská zvolila sobě nové apoštolky, ato z rodiny vladaře
samého. On sám, 'milostí Boží jsa dotknut, litoval a želel hořce napotom zločinu,
jehož se byl dopustil. I přičinil se, pokud mohl, aby co provinil napravil. Pročež
stavěl a okrašloval chrámy, zvláště pak hleděl nábožným vychováním svých dítek
napraviti křivdy, jichž se byl proti křesťanství dopustil.

A také se mu to podařilo, patřit zajisté dítkám jeho jedno z nejslavnějších
a nejkrásnějších míst v dějinách Českých. Mělť pak Boleslav 6 dítek, 3 syny:
Strachkvasa, Boleslava (Nábožného) a Kristanna, jakož i 3 dcery: Střezislavu,
Dúbravku a Miladu.

Jak zbožná musela býti jejich matka, která dle jedněch slula: Března,
a dle jiných Božena, a byla prý dcerou českého knížete Stohovského: Krajslava,
lze poznati a uznati z vychování, jakéž svým dítkám dala. Neboť 2 synové její,
nejstarší a nejmladší, zřekli se světa, a vstoupili do řádu sv. Benedikta, onen Strachkvas
složil sliby sv. v klášteře sv. Emerama v Řezně, a tento v klášteře sv. Markety
v Břevnově.

Třetí pak, jenž po svém otci dosedl na stolec knížecí, tak byl horliv pro
čest Boží, okrasy chrámů a rozkvět křesťanství, že si zasloužil příjmě: „Nábožný.“ —
A což teprv říci mám o ušlechtilých dcerách jejich? — Věru, zdá se, jakoby ona
horlivost apoštolská, již jsme viděli a obdivovali při vznešené patronce naší, sv. Lud
mile, jak v působení jejím v úzkém kruhu rodinném tak v účinkování jejím na

stolci knížecím taki v tiché odloučenosti od světa, pravím jakoby ta apoštolská
činnost její i co manželky a matky i co vládkyně i co nevěsty P. Ježíše se byla
dále rozvinula v tyto ?) větve v ušlechtilých & vznešených pravnučkáeh jejích:
v Střezislavě, v Dábravce a Miladě. Zasluhujíť tyto svaté, apoštolské sestry, bychom
k zhožné-úpomínee a poctě jejich jim zde také místo věnovali a k apoštolkám
Slovanským je přidružili. Počínámeť první z nich, anaž slove:
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20. Střezislnva matku sv. Vojtěcha.
Nezachovalot se nám ovšem mnoho zpráv o životě a působení jejím. Avšak za“

to dávát nám tím stkvělejší a výmluvnější svědectví o bohumilých cnostech jejích,
o pravé a vřelé nábožnosti její veliký a vznešený syn její, náš oslavenec sv. Vojtěch.
Či byl by se mohl právě v nejnebezpečnějších letech věku mladého, kdy vzdálen
od rodičů trávil jinošský svůj život ve študiích v Děvíně, uchovati od všech hrubých
poklesků a prospívati denně ve všech cnostech vždy víc a více ku veliké radosti strýce
svého Adalberta, arcibiskupa tamějšího, kdyby nebyl záhy v útlém mládí býval k Bohu
vedena v nábožnosti cvičen? — Zajisté že mnohem byl povinován své dobré máti,
anaž nepřestávala v srdečku jeho útlém vštěpovati a pěstovati seménka všech cností
a vší zbožnosti. Tent také nejkrásnější a nejstkvělejší pomník, jakýž matku po smrti
krášlí a zdobí, když vychovala a k Bohu přivedla dítky své. Ona péče, již věnoval
starostlivý otec na vychování dcer svých, neosvěčila se ani při Střezislavě býti marnou.
Strávivši v nevinnosti a neporušenosti srdce dětinský věk svůj, dospěla v Bohumilou
pannu. Byla-li dříve veliká péče otcova o ni, zdvojnásobnila se nyní, kdy se jednalo
o budoucí stav její. Nemohlt zajisté starostlivý a upřímný otec komukoliv dáti
ruku její, Urozenost rodu jeho žádala, aby ženich vznešeným původem se vykázati
mohl a nábožnost dcerušky jeho mohla toliko po boku zbožného, počestného a zacho
valého chotě cítiti se šťastnou. A hle Bůh jí takového dal. Bylt to muž bohabojný,
zámožný jak na statcích duchovních taki na statcích pozemských. Out vyhověl
požadavkům, jež se tehdáž při zamýšleném sňatku z tak slavného rodu knížecího
činiti mohly. Neb pocházel ze slavného a mocného rodu hrabat Ursinův a matka
jeho byla sestrou vlastní římského císaře Jindřicha, tak že Slávník vévoda a pán na
hradě Libickém, jakž se ženich tento nazýval, samého krále se dotýkal řadou pokre
venství. Nebe požehnalo sňatek tento, r. 956. narodil se synáček, jemuž na křtu
sv. dáno jmeno Vojtěch. Jmeno to mu bezpochyby proto dáno od otce, že by ho
rád byl jednou viděl slavným bojovníkem, proto nazván Vojtěch tolik co: „Útěcha
vojska.“ Ovšemt že státi se měl synáček jejich bojovníkem chrabrýmaneunavným, ale
bojovníkem Kristovým, vůdcem duchovním, knězem Páně, apoštolcm horlivým. Proto
Bůh chtěje takořka okázati, že synáček jejich nemá sloužiti světu, ale výhradně
a pouze jemu, seslal naň nemoc nebezpečnou, tak že zdála se všecka pomoc nemožno.
Matka zbožná vědouc: že by marně hledala pomoci u lidí, hledala ji u Boha, polo
mrtvého synáčka odnesla do chrámu Páně, položila jej tam na oltář Rodiéky Boží
a_prosila vroucně P. Marii, potěšení všech zarmoucených, aby na mocnou její pří
mluvu dítko to se pozdravilo a slíbila, že bude-li prosba její vyslyšena, obětovati
chce synáěka svého P. Bohu a církví sv. na službu. A hle! nebyla její důvěra
zklamána, nebyla její prosba marná, Bůh uzdravil dítko a nadál je všemi vlohami
a schopnostmi, jež slibovaly, až budou vypěstované a vyvinuté, zdobiti akrášliti jej co
důstojného a pravého sluhu Kristova. Nezapomněla zbožná matka, co slíbila před P.
Bohem, a proto starala se, se zbožným chotěm, aby již_ záhy v srdečko jeho útlé
vštěpovány byly zárodky všech cností, předcházeli jej také ve všem dobrém příkladem
svým. Neb jak Kosmas v kronice své dosvědčuje, panovala v domě jejich poctivost
a spravedlnost, zářila v něm mravů počestnost a lásky upřímnost, otec stkvěl se
laskavostí, & vlídnou ochotností ke všem, výmluvností a zákonův obeznalostí, _bylt
on pravý otec chudých, utěšitel zarmoucených, přijímatel pocestných a obrance vdov
isirotků. Jakými teprv cnostmi musela vynikati a zářiti se Střezislava, poznati
můžem z toho, co jeden starý spisovatel o nich dokládá! „dobrý byl otec, lepší byla
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máti“ Bylat ona svatou v řeči i skutcích, horlivou v modlení, neocháblou v postech,
pravou a. milovanou matkou chudiny, vdov a sirotků. Jako pravá, křesťanská matka
věděla Střezislava, jak mnoho záleží na vychování dítěte hned v útlém věku, a že
by nemoudro ano hříšné bylo do neznámých neb nespolehlivých rukou lehkovážuě
synáčka na vychování dáti. Proto dlouho prosila Boba o dobrého učitele dítku svému,
& poradivši se s manželem svěřila je výtečnému a uábožnému knězi Rádlovi a nechy
bila„ jakž pozdější život synáčka osvěčoval. Že dítko za tak příznivých okolností,
z tak “dobrých »rodičů pošlé, v tak dobrých rukou vychovávané denně prospívalo
moudrostí a milostí u Boha i u lidí, kdož jest, aby se tomu diviti mohl? — Avšak
měl—lislib tehdáž Bohu učiněný v skutek přiveden býti, nemohl déle pacholík trvati
doma., nýbrž aby hodným se státi mohl důstojnosti kněžské, musel se odebrati do
ciziny na vyšší učení a sice na slavné tehdáž škole biskupské v Děvíně: Že starost
livá a upřímná matka propouštějíc synáčka svého do ciziny tak pečlivě vychovaného,
neopomenula zajisté ještě jednou všecka dobrá svá napomenutí & povzbuzování mu
na srdce klásti, že mu asi živě P. Boha před oči stavěla a ochraně Jeho jakož
i Rodiěky Boží vřele odporoučela, pochopí každá opravdivá matka křesťanská. Žehnala
jej sv. křížem na cestu a ulevovala bolu svému v srdci nad odchodem jeho blahou
útěchou a nadějí, že až čas študií uplyne, synáčka svého důstojností kněžskou
ozdobeného spatří. Synáček také nezapomněl na napomiuání matčina, a dostav se
do rukou znamenitého a výtečného učitele tamějšího Otríka tak prospíval moudrosti
a cnostmi, že se stal miláčkem samého arcibiskupa děviuského, Adalberta, kterýž
také na důkaz své lásky a náklonnosti jemu své jmeno Adalbert při biřmování udělil.
Zuaje dobře slib, jejž rodičové jeho Bohu byli učinili, přičinil se všemožně, aby se
všemi vědomostmi a cnostmi obohatil, jež se na věrném a pravém knězi Kristově
vyžadují; brzy předčil všecky soudruhy své jak rozsáhlou učeností, tak—i duše spani
lostí. Konečně ukončil se čas študií. Synáček měl se opět vrátiti do domu otcovského;
Jaké tu bylo as radostné očekávání, může si každý z nás pomysliti. A ta radost,
když upřímná matinka miláčka. svého spatřila, ta potěcha, s jakou patřil šlechetný
otec na ušlechtilou radost rodu svého, upřímní bratří bratra svého, hrad Libický
jakoby zcela jinou tvářnost na se byl vzal. Vše jen chtělo kol něho býti, vše jen
chtělo s ním rozmlouvati. S jakousi větší úctou měli se k němu, vidouce v něm
naštávajícího sluhu Páně, kteréhož štěstí ještě téhož roku se mu mělo'dostati. Avšak
šlechetný pán Libický, milý a drahý otec Vojtěcha sv. nedočkal se slavnosti té,
ještě téhož roku 981. odebral se na věčnost. Vojtěch sv. vykonav povinnost synovskou
k zesnulému, milovanému otci, připravoval se k přijetí svátosti posvěcení na kněžství.
S ním zajisté modlila se v duchu vroucně a zbožně matka jeho Střezislava, s ním
konala skutky sebe zapíiání a lásky křesťanské, a čím blíže přicházel den slavnosti

_té, tím více zdvojnásobňovala modlitby své za synáčka milého. Konečně přišel
slavný den. Vojtěch sv. náležitě připravený, láskou k B. a lidstvu/ v srdci jatý,
předstoupil před biskupa Pražského Dětmara, aby z rukou jeho svěcení kněžstva přijal.
O jak tu plesalo srdce nábožué matce Střezislavě, když viděla touhu svou usku
tečněnou, když viděla se u cíle přání svých, teď již ráda chtěla zemříti, viděla, že
slib, jejž Bohu učinila, se uskutečnil, věděla, že nábožný syn *ueopomene denně při
obětí nejsvětější na spásu duše její pamatovati. Však šlechetná paní, nábožná matko,
posvátná apoštolko, ani netušíš, jakou ještě větší radost Pán uchystal tobě! — R. 982,
tedy rok na to zemřel první biskup Pražský Dětmar. Kníže Boleslav, duchovenstvo
a páni sešli se na Levém Hradci, aby volili biskupa nového. Ale cuost a svatost ži
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veta. Vojtěcha sv. tak byla všem známa, že, když se počali raditi, kohoby na jeho
místo měli dosaditi, všickni jako jedněmi ústy zvolali : „A koho jiného, než Vojtěcha !“
— A po celé zemi ozývala se radost mezi křesťany, že muž tak výborný stal se
biskupem. Největší však ze všech radost musela míti asi zbožna Střezislava vidouc
na tak vznešenou důstojnost v církvi povýšeného syna a vidouc, s jakou pravě apo
štolskou horlivostí úřad ten pastýřský zastává. Ač mladounký, přec byl pravý pastýř
oveček svých. Horlivě kázal, mnoho se modlil, ato co vídal v domě svých zbožných
rodičů, také konal, nemocné obsluhoval, chudé k stolu svému brával a jim přislu
hoval, zajaté od pohanů vykupoval. Druhý rok po vysvěcení na biskupství konal
vznešený syn její apoštolské cesty po rozlehlém svém biskupství Pražském, k němuž
patřila tenkráte i Morava a Slovensko. Zbožná. matka provázela jej v duchu s mo
dlitbami. až se opět šťastně a s požehnaným výsledkem domů vrátil. Déle však již
neměla prodlévati v tom slzavém údolí. Dosáhla zde více, než očekávati mohla, již
jen přala sobě býti u nebeského Pana a krále, k němuž se také r. 987 odebrala,
rozloučivši se s synem svým, auf: při ní modlitby konal, usnula tiše v Pánu.
Odešla za milým chotěm svým Slavníkem, a zajisté s ním i s Vojtěchem sv. bez
ustání Boha v nebi zvelebují. Ú šlechetna máti, vznešená. paní apoštolská! kéžby
nalezlo se hojně v národě našem matek a paní, kteréž by tě sledovaly a, nám nové
Vojtěchy sv. odchovaly!

„Ženu statečnou kdo nalezne? (Jako zboží) dalekého a z posledních země
končin přivezeuého jest cena její . . . Ruku svou otevírá. nuznému, a dlaně své vzta
huje k chudému Ústa své otevírá, moudrosti, a zákon milostivosti jest na jazyku

jejím, Povstavají synové její a za nejblahoslavcnější' ji vyhlašují.“
A. V.

Ku královně nebes.
Ty hvězdo jitřní ve hvězd kruhu, ' Ma duše žízní; — vlaha věčna,
Jež svatými ta zove země, Tvou přímluvou ji skropí _jemně.

A rozpni nad ním míru duhu, Byt skutky vbředly do bezděčna,
Nakloň se ke mně! Nakloň se ke mně!

Bohdan Jelínek.

i

Shled, Panno, na bědného sluhu j 0 Panno, příjmi prosbu z vděčna, ,

1“

|

Maminkol pravím ti, až po pouti v Issoudunu budu chodit.
Jest tomu. pravě rok, co ctitelé Bohorodičky jakožto Paní nejsv. Srdce Ježí

šova sbírali dárky, aby svou úctu k ní viditelným skutkem dokázali, a. poslali pak
do Issoudunu 2 krásné, té věci důstojné fábory s nápisem českým a latinským, aby
zůstaly tam památkou duchovního účastenství čechoslovanských ctitelů Mariiných na
velké lonské pouti k onomu místu. Že oprávněna jest důvěra v mocnou Paní nejsv.
Srdce, jak se ctí v Issoudunu, sdělujeme případ, který vykládal časop. „Monatrosen“

Julius Pichard, gletý chlapeček, pocházel ze ctné, křesťanské rodiny najem—
nické na statcích barona Nógre du Clat v Poudaultu, obce Nenvy-Pailloux. Jeho
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děd, otec, matka a tetka, pak jeho dva bratři, Emil (16 let), Arnošt, (4 leta), jeho
dvě sestry: Julie (6 let) a Marie (12 let staří), jichž jsme se u přítomnosti faráře
z Neuvy-Paillouxu a p. barona a paní baronky Négre du Clat na stav chlapce tazali,
byli všickni projmuti citem díkn za obzvláštní milost, jejíž předmětem byl malý
Julius. Dověděli jsme se o něm nasledující:

Od 9. června 1873 nemohl více Julius choditi; toto zlo přišlo naň najednou
po horečce. Nohy mu visely jako mrtvé, „byly jako z vlny,“ pravila matka, nema
jíce pražádné tuhosti; chlapci to ale přicházelo, jak vyznal, jako by byly provazem
přivázány, neschopny k službě; on nemohl ani se postaviti, aniž jimi dost malo pohy—
bovati. Za celé tři dlouhé měsíce této nehybnosti se nic nepronedbalo, čím by se
pomoci dalo, ani umění lékařské, ani zbožné modlitby špitalských sester z Neuvy—
Paillouxu, ani jiných na tisíce vymyšlených prostředků, kterých laska mateřská vyna—
lezla. Nohy nedostávaly vlády a žetudíž dítě volně pohybovati po venku se nemohlo
jak zvyklé bylo, chřadlo den po dni.

Po ty 3 měsíce ničeho nejedlo, než trošku polívky a syrupu, a jinak sebou
nehnulo, leč v náručí své matky, bylo smutno a žádná hra je netěšila více. Nadarmo
mu slibovali, co jen mohli, aby je pohnuli k chození; ubohé dítě se nutilo, než -—
bohužel nešlo to, a všickni, co je viděli, pravili:'„To dítě nebude .jaktěživo choditi.“

V běhu měsíce srpna, mezi oktavem nanebevzetí Panny Marie radila paní
baronka matce: „Zkuste devítidenní pobožnost k milé Paní nejsvětějšího Srdce, ko
nejte ji na tu velikou slavnost dne 8. září; dosahují se veliké milosti skrže ni a vy
obdržíte pozdravení se svého Julia“ — „Račte míti pravdu, Madame,“ odpověděla
matka, „ja nežadam nic jiného!“ A v skutku podnikla matka v následující sobotu,
dne 23. srpna pout a nesla dítě s sebou.

Přišedši do Issoudunu, modlila se matka se vší vroucností ve velebné sva—
tyni a žádala si mluviti s jedným z otců'misionářů, aby se doptala, jak by jí devíti
denní pobožnost konati bylo. P. Bandol, ředitel malého semináře, přijal matku a
dítě, slíbil, že dá. jednu mši sv. sloužiti ke cti Paní nejsvětějšího Srdce, a vybídl ji,
aby se každodenně po 9 dní modlila ókrat Otče náš a Zdrávas Maria, a tu pobožnost
aby svatým přijímáním uzavřela. Dítěti dal na krk škapulíř Pani nejsvětějšiho
Srdce, kterýž by nikdy více neodložilo. Soublasila s tím a oba se vrátili domů.

„A budete tu pobožnost konati'r'“ tazali jsme se matky.
„Ano budu tu modlitbu konati hned ráno, a sice se postíc,“ odpověděla matka.
„A ty, mé dítě?“ tázali jsme se nejstarší sestry.
„Ja se budu modliti: Zpomeň o mila Paní nejsvětějšího Srdce,“ pravila.
V sobotu, dne 30. srpna skončila matka svou novenu svatým přijímáním,

ale . . . uzdravení nenásledovalo. — „Matkol“ řekl najednou chlapec, -„pravím ti,
já budu chodit po slavnosti v Issoudunu, až se z té veliké pouti vrátím.“ On chtěl
říci, že si tam jíti přeje. Tato slova chlapcova vzbudila všeobecnou požornost, a
nechala vysvítnout paprslek naděje. „Nuže, staň se!“ řekla matka odhodlaně, „ja
své dítko 8. září do Issoudunu ponesu.“ Toto předsevzetí se ale potkalo s mnoha
velkými obtížnostmi, — leč srdce matčina nezna žádných obtíží, kdy se to o blaho
dítka jedná.. .

V pondělí dne 8. září odjeli — děd, matka a nejstarší dcera z Neuvy
Paillouxu. Matka držela Julia na klíně. Přijedše do Issoudunu, musili před městem
zastaviti a chlapce v náručí nésti. „Já: vyřkl později děd, „chlapce nesl od Mino
ritů až na naměstí Srdce Ježíšova. t. j. asi 20 minut vzdali, "adál jsem víc již nemohl.“
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Nenít to v skutku žádná maličkost, dítě půl desátá roku staré vtlačenici lidu, jaká
právě 8. září v Issoudunu byla, v náručí nositi; tato úloha byla srdnatosti matčině
vyhražena., jenž svého ubohého Julia do náručí vzala a víc jak půl druhé hodiny
s ním na náměstí Srdce Ježíšova stála. Sem a tam smýkána v davu lidu, jenž se
ke kostelním dveřím tlačil, čekala se svatou netrpělivostí, až poutníkům z Chateaurouxu

dovoleno bylo vstoupiti do kaple nejsvětějšího Srdce. Unavena a plna starosti o své
dítko seděla brzy na stupních před kostelem a držela dítko na kolenou, brzy ho
kladla z jednoho náručí do druhého; na okamžik měla za to, že již na práh kostela
se dostane, ale ten otevřel se, aby pouze vypustil četné poutníky z Bourgesu, a ona,
zatlačena od zástupu, musí zpět na předešlé místo a jest jí čekati.

K této nesnází přidružily se ještě jiné překážky. „Kterak myslíte s tímto
nemocným dítětem vraziti do kostela,“ říkalo se jí ; „co, milá paní činíte, jest spíš
zlé než dobré; a vy samu sebe a své dítko do nebezpečenství vydáváte.“ A právě
překážkami těmi sesílena, odvětila: „Já tam musím, byt by mne to i život stále,“
& vytrvale na svém místě se svým drahým břemenem.

„Mám za to,“ pravil děd, „má dcera zakusila pomoc od Boha, nebot nevím,
jak jí lze bylo tak dlouho to vydržetif a matka doložila: „mně to připadalo, jakoby
blahoslavená Panna mé rámě podporovala.“

Konečně bila hodina, v kterou se kostel pro mnohočetné poutníky z Chateau—
rouxu otevřel. Bylotě 9 hodin ráno. Všickni, jenž na této pouti oučastenství brali,
mohou říci, že jich to práce a vytrvalosti'stálo, než se jim místa v kostele dostalo
Ke mši sv., která se v tuto hodinu sloužila, byli pozváni páni důstojníci vojenští,
oudové katolického spolku a spolek sv. Vincentia. Monsigner Duquesnay, biskup
Limožský, kázal. Zástup byl přečetný, než aby byl mohl všecken do kostela se
vtlaěiti. Velmi mnoho se jich marně namahalo — a mezi těmi byl i děd, jemuž
při vší jeho touze nebylo'možná' se do kostela dostati.

Jako evangelická žena, která pro všecko všudy až k našemu Pánu se prodrati
chtěla, protlačila se i matka se svým dítkem v náručí, provázena jsouc od své dcery,
množstvím lidstva: řady ustupují, a ona vstupuje poboční lodí na straně evangelia a
zůstává před kazatelnou státi. Ale vysílena-od namáhání, prosila pohledem, aby jí
předce stolici opatřili, ne pro ni, ale pro její ubohé'dítko. Jedna paní, která právě
před“obrazem sv. Antonína Paduánského seděla, vzala laskavě ubohého chlapečka a
posadila si ho na kolena. „Já v tom okamžení se tak štastnou cítila,“ vypravovaia
později matka, „že jsem tuto mi neznámou paní z vděčnosti okolo krku vzala.“

Modlitby konaly se vřele a vroucně před obrazem Paní nejsvětějšího Srdce.
Při Odcházení ode mši sv. pravil maličký: „Maminko, já myslím, že dnes budu víc
jisti. A v skutku, po třech měsících jedl chlapec poprvé něco víc. Den ušel, aniž
se bylo co zvláštního událo. Julius chtěl všecko vidět a byl na loktech své matky
svědkem celé slavnosti 'a průvodu.

Na. zpáteční cestě do Neuvy-Paillouxu nebylo dítěti pranic lépe __ než matka
upamatovala se na slova, která mluvilo: „Maminko, já budu chodit, až se vrátím
z poutí.“ Na to v úterý, dne 9. září, přišel jim mlátící stroj a s ním dělníci
z Ambraultu. Julius chtěl viděti mlátit. Otec ho donesl“ na—pole a položil ho na

slámn. „Toto dítě nikdy nebude chodit,“ pravili někteří dělníci. Tato slova zarmou
tila ubohého otce, nebyla ale s to, zviklati ho u víře a on raději se oddal naději,
že dítko brzy bude moci chodit, jak to samo předpovědčlo, a aby zkoušku učinil,
zvolal:" „J ulinku, pozor, vidíš tamhle jede vůz, vstaň honoml“ Vůz v skutku při—
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jížděl s nákladem pytlů se žitem 'od strany chlapce. — Dítě v skutku sebou hnulo
a pomohlo si poprvé za 3 měsíce na nohy a obrátilo se. Tot byla nekonečná radost
pro otcovské srdce. Již nepochyboval, že se hojiti počíná, a že vláda do nohou při—
ehází, kteréž za mrtvé měli. „Ano, ano, Julius bude brzy moci choditl“ Vrátili se
do dvora 'a tato veliká novína se všudy rozhlásila. Sestra Marie se chtěla sama
přesvědčit, jak její malý bratr nyní nohama hýbati může, a pravila tedy: „Julie,
kopni mno přede nohama, jako jsi to činíval před nemocí, kde jsi byl tak živý.“
Julius se usmál a dotkl se jí z radosti nohou. Matka prohlížela nohy a shledala,
že se do nich teplo vrací a že krev přichází do oběhu a že se hojí poznenáhla.
Na to ve středu bylo dítě tak silno, že pomocí chodítka, jak to u dítek bývá, když
se učí chodit, se samo hýbati mohlo. '

„Já musil plakat,“ pravil děd, „vida, kterak Julius choditi počíná“ Ve
čtvrtek mohl Julius již na okamžení rovně státi, v pátek mu podal ovčák ruku a
Julius za ruku ověákovu vedený šel. V sobotu podal mu otec hůl, a Julius o ni
podepřen šel sám. V neděli, 15. září ráno, byla již i hůl zbytečna, Julius byl zcela
zdráv. Jeho slova: „Já budu chodit, až se vrátím z poutil“ vyplnila. se na slovo.

Na poděkování vedla matka v příští neděli své dítko opět do Issoudunu.
To již vesele a radostně kráčel chlapeček vedle matky pln touhy, milé Paní nejsvě—
tějšího Srdce poděkovati. Dne 17. října přišel opět Julius s dědem, matkou a ještě
dvěma osobama do zahrady misionářů nejsvětějšího Srdce a běhal u přítomnosti
mnoha kněží, na důkaz, že po třech dlouhých, smutných měsících úplně ozdravěl —

V. Jonet, misionář nejsvět. Srdce.

Duše lidská jest nesmrtelná.
(Pokračování)

. 25. .

LudvíkXVIII. eítě, že síly jeho den ode dne ubývají, nemohl viděti žádného
umírati, aby nebyl velice zármutkem dojat. Myšlenka na blízký konec zarmueovala
a děsila ho prudce; vzdor tomu ale mluvil jaksi se zalíbením o smrti. Smrt pana
z Fontanes, který byl s ním jednoho stáří, živě naň účinkovala. „Naše zábava,“ vy
pravuje sám, „byla toho dne smutna a děsna. S černými myšlenkami šel jsem spat.
Druhého dne přijal jsem návštěvu jednoho ze svých přátel z provincie nadvelitele
Le Croniera. Já posud nemohl jsem nabýti své přirozené veselosti. On spozorovav
moji zarmoucenost a dozvěděv se příčiny její pravil: „Když již myšlenka na smrt
vás v takové míře děsí, co byste teprv tu činil, kdybyste jako já viděl smrt osobně?“

„Vy jste viděl smrt?“ „Ano, aneb aspoň občana z jejího království, strašidlo,
přelud, stín — jakkoliv to chcete pojmenovati.“ „Víte, že váš žert jesi méně než
zábavný ?“ „Ale já přísahám, že nežertuji!“ „Měl jste tedy zjevení?“ „Anol“ „Vy
mne děsíte a dráždíte k zvědavosti.“ „Jsem ochoten vás upokojiti,“ pravil plukovník.
„Jest bílý den,“ odvětil jsem, „duchové nechodí v tuto hodinu, vypravujte tedy
svůj příběh.“ '

„V roce 1792," vypravoval Le Cronier „tábořili jsme ve Verberie. Stany
naše byly velmi nepohodlný. Na štěstí viděl jsem v poli opuštěný mlýn, v kterémž
jsem se se svým sloužícím a s jedním setuikem ubytoval. Všichni tři položili jsme
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se v prvním patře k odpočinku. Společníci moji usnuli již a já počínal dřímati. Tu
zaslechl jsem temný hřmot, jakoby se zdvihaly zvolna a namáhavě zapadací dveře
(poklop), a skutečně nalezal se uprostřed podlahy poklop sloužící k sundávání
moučných pytlů. Dívaje se tam spozoroval jsem něco bílého, co pomalu vystupovalo
a pak u mě postele se zastavilo. Myslil jsem, že mne chce někdo ze společníků
mých postrašiti; mluvil jsem —- žádná odpověd; mluvil jsem opět — totéž mlčení.
Netrpěliv jsa pohrozil jsem tomu zjevu, že ho zatknu, kdokoliv by byl. Hned"chopiv
se kordu vrhl jsem se na příšeru. Vše ale zmizelo a já narazil jsem se do zdi
proti stojící. Setník procitnuv tázal se, co má ten hřmot znamenati. Já neměl času
abych mu odpověděl, nebot ta bílá postava opět se ukázala, poznovu jsem jí oslovil
a tentokráte odpověděla“

„Ona odpověděla'ť“ zvolal jsem celý udiven, „a jaký byl její hlas?“
„Byl jemný a. polodušený. Pravila: Snad jsi o mně slyšel, jmenuji se

Francois, byl jsem pekařem v Paříži a v r. 1788 v prvním revolucionářském povstání
byl jsem od lidu zavražděn. Mlýn tento byl můj ; sestře mé právo k němu se popí—
ralo; chybí jí listina, která by právo její, potvrdila. Řekni jí, že se taková listina
nalezá u notáře ve Verberie. Řekni jí, že nečiní dobře, když dává staršímu synu
svému přednost, že jí to přinese neštěstí, bude—li jedno dítko na útraty druhého
odstrkovati. -— To pověděvši zmizela. Můj kamerád slova ta právě tak dobře slyšel,
jako já. Z rána stojíce přede mlýnem vypravoval jsem svůj noční zjev svým společ—
níkům. Tu zastaví se malý vozík blízko nás; jedna ženština vystoupivši padla téměř
bez sebe k našim nohouin. Spamatovavši se pravila, že jsem se jí v minulé noci
ve snu objevil právě tak oděný, jako nyní; že jsem ji vybídl, aby přišla ke mně do

mlýna a slíbil, udati jí, kde by nalezla svoulchybící listinu. Na to vypravoval jsem
jí svou rozmluvu s jejím bratrem; ona vyznala, že jest nespravedlna naproti svému
druhému synu a umínila 'si, že bude s ním lépe nakládati. 1 šli jsme spolu k no
táři do Verberie a nalezli v jeho úřadovně dotčenou listinu.“

„A viděl jste skutečně, co mi vypravujote'x'“ ptal jsem se plukovníka. „Pří
sahám“ odvětil, „věc ta jest nadpřirozené., k víře nepodobná, nemožná, ale pravdivá.“

26.

Před první francouzskou revolucí nalezal se mezi šlechtici, kteří obklopovali
potomního krále Ludvíka XVIII., hrabě z Modeny, rozumný, všeliké nepravdy prostý
muž, jemuž“ princ srdečně byl nakloněn. Tento spozoroval na něm v r. 1788 po ně
kolik měsíců neobyčejnou těžkomyslnost. V létě šel princ do Brunoy a sdržoval
se tam sainojediný s Modenou. Na procházce v zahradě vyptával se ho po příčině
té trudnomyslnosti a zda-li by nemohl něco k odstranění jejímu učiniti. Hrabě
upřeně naň pohleděv pravil temným hlasem: „Já jsem blázen.“ Na opětné vyptá
vání se zjevil mu, že ho ustavičně sužuje strašlivý sen. „Každou noc,“ pravil, „když
usnu, hází to se mnou na loži, aniž bych mohl udati příčinu, odkud to přichází, a
bývám trapnými ošklivými sny mučen a nejsem s to je zahnati. Jsou to zlé sny:
Tonu v krvi a, abych ušel smrtelné ráně, prchám k ledu severní točny a objevím se
často v Petrohradě na růžovém loži, anížby proto méně byla trápena moje obraznost.
Kdyby,“ pokračoval hrabě s udušeným hlasem, „tyto strašné sny jen mne se týkaly,
ušlo by to, ale ony týkají se toho nejsvětějšího, co pro mne jest na světě.“ „Koho ?“
tázal se princ. ——„Krále, královny, jejich osvícené rodiny.“ — A mne? — „Vy,
milostivý pane, zjevujete se mi také, ale vždy obklíčen s jasnou září. Vy plavete,
jako já, v krvavém proudu, ale od sebe jsme odloučení-a vystupujeme na březích



—177—

daleko od sebe vzdálených“ Opětně ujištoval, "že ty sny každou noc se opakují a
jej tím více poděšují, any se vztahují na jednu událost z jeho mladosti.

Jeho matka byla totiž dobročinná a zaopatřovala chudé své krajiny osobně
jejich potřebami. Mezi nimi byl chudý, zasmušilý, nemluvný vlach, jmenem Jacobi,
který vždy se vzdaloval všech lidí,'zábav, průvodů a služeb Božích. Pohled na jeho
chat-rc vléval ošklivost a bázeň. Každý se mu vyhýbal a odpíral všechnu službu,
nebot sousedé jeho vůbec mysleli, že jest ěarodějníkem, který zachází se zlými duchy,
od nich a od jiných kouzelníků ěasem bývá navštěvován, a sváděli naň všechnu bouři,
všeliké krupobití a neštěstí. Útrpnost hraběnky k němu nemohli pochopiti. Ta však
nepřestávala dobrodiní mu činiti; když onemocněl, posílala mu po svých služebnících
pokrmy, ba i sama večer 110navštěvovala. Jednou nemohla pro velikou bouřku k němu
přijíli. K 10. hodině šla něčím neodolatelně puzena dříve jak obyčejně do své ložnice.
Zde přepadl jí nepokoj, cítila v sobě strašnou úzkost a domnívajic se, žeby ji mo
dlitba potěšila, poklekla před svým malým oltářem a vroucně k Bohu se modlila.
V tom okamžiku udeřeno dvakrát prudce na zevnější dvéře jejího předpokoje — právě
naproti klekátku se nacházejícího; místo, kde se modlila, bylo úplně tmave, dvě na
svícnu hořící svíce osvěcovaly ale předpokoj, tak že ustupující dobře moh'l pozorován
býti. Dle spůsobu klepání nebyl to nikdo z její domácích; přece však vykřikla bázlivě
a skoro nevolně „dálel“ Dvéře se otevřely a vstoupil Jacobi s tvářností zcela promě
něnou, divokou a hroznou. Šel volným pevným krokem skrze pokoj a zastavil se
na prahu modlitebny, jakoby hraběnku viděl. „Milostpaní,“ pravil, „hodina má přišla;
více mne neuvidíte. Vaše dobrotivost získala vám právo na moji vděčnost, tak že
prvé než odejdu tam, kam přijíti musím, dříve vám chci za vaše dobrodiní podě
kovati. Jsem sice chudý člověk, ale přece mohu něěím proukázati se vděčným za to,
co jste pro mne byla učinila. Váš syn (taky jmenoval křestní jrneno jeho) před
časem bude zpraven o neštěstí, které potká Francii, a bude-li moudrý, může se zacho
vati, prvé než vypukne to neštěstí. Žijte blaze, milostivá pani; ten, který mne sem
poslal a dole na schodech na mne čeká, pospíchá a tak jsern_ váš služebník? —
Jacobi zmizel, jak vypravovala hraběnka; v tom okamžiku strašně udeřil hrom a
hraběnka upadla do mdlob, z nichž byla probuzena zprávou, _že chatrě Jacobiho za
pálil blesk a že nebylo tělo vlašského kouzelníka k nalezení.

Princ Ludvík nemoha nikdy vystáti lehkověrnost činil vypravujícímu hraběti
námítky; konečně ale doložil: „Doufám, že vaše hypochondrie brzo přestane a že,
kdybyste měl někdy přijíti do Ruska, tam nepůjdete co prchající vypovězenec nýbrž
co vyslanec jeho veličenstva panujícího krále francouzského a navarrského“

Tak se skutečně stalo ale nikoliv jak tomu rozuměl princ: Modena nalezl
v revoluci útočiště své v Petrohradě, kde vyřizoval diplomatické rozkazy, které mu
posílal král Ludvík.
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Trni a růže.
Odďm.p.

llrabč :: selský synek.
Před některým rokem se kdesi na

Moravě odbýval v krásný podzimní den
hon. Střelců, honců a zajíců bylo dost.
Pozvana všecka vůkolní šlechta. Hned
po polední se učinila přestávka. Páni
se rozložili na'každém paloučku v lese
— a posilňovali se trochu po tak namáhavé
práci pro blaho národa a vlasti
studenou pečení, pivem, vínem a chlebem.
Hrabě *. * * dal svého krásného psa na
šňůře honci, selskému to synkovi, aby
mu ho podržel.

Chasník stál, opřen o strom, a díval
se jaksi smutně na pány, jak jim chutná
maso v Boží patek, kdy církev
požívání masných pokrmů zapo—
vída. Hrabě * * * vida smutný pohled
chasníkův, chtěl ho potěšiti a za-stře
žení jeho psa poněkud odměníti. Vzal
kus krásného chleba, položil na něj kus
zvěřiny, přistoupil k chasníkovi, řka:

„Tn máš také, synku, kousek a po
chutnej si!“

„Děkuju pěknč!“ pravil synek; chleb
si podržel, pečení však dal hned před
panem hrabětem psovi, řka:

„Tu maš — ty alespoň nebu
deš z toho míti hříchl“

Nenadálá rána.

Ve společnosti přišla řeč na tak
nazvanou metempsychósi t. j. na nauku
některých,že prý duše zemřelých
se musí stčhovati do zvířat, než
v místa blaženosti vejdou. Ana
mité k. př. věří, že v oslích se zdržují
duše jejich šlechticů; proto stojí oslí
v Anamu (císařství v Asii) u všeobecně
vážnosti; nikdo jím neubližuje v nej
menším, a oslí požívají tam nejroz
sáhlejší svobody, smí volněpo ce
lém císařství se roztahovati. I u Němcův
se nalezl mudrc (skoro bych řekl jiné
slovo), jenž nauku o stěhovaní duší uvedl
v soustavu; jméno toho mudrce, čili
o . . . jest Grevell; kniha ta vyšla
před některým desítiletím v Lipsku.

V nadzmínčné společnosti někteří
byli pro nauku Lu, jíní však ji popírali.
Tu chtěl spor rozhodnoutí mladý mudrc,
čili o . . ., řka:

„Ctčné paní apanové, nauka ta za
kládá. se na pravdě; pamatujit dobře,
že jsem já. sám byl zlatým teletenrl“

Domácí paní, rozumná to žena, mu
odvětila:

„Mladý pane, dobře jste se zacho
val; pozbyl jste jen pozlaceníl“

Sedlák &.liberál.
Sedlák, přibyv do města, šel vedle

kostela, z něhož bylo slyšeti krasný »—
nábožný zpěv. Zůstal stati a poslouchal
chvíli. Vida ho okolojdoucí mladý, pěkně
vyšnořený pan, pravil mu:

„Líbí se vam, strejčku, to bečení
těch opic v tom kostele shromážděných ?“

„Že jsou tam opice? ——A proč
pak vy tam nejste?“

Zheirulec u.pannu.
Jakýsi zhejralý mladý pan, přibyv

z velkého města na statek svůj, přehlí
žeje jeden ze svých dvorů, stal se poku
šitelem hezké dívčice. Tato však, majíc
Boha a věčnost na paměti, neohroženě
pravila:

„Pane, tof; proti Božímu přikázání!
Snad přec také věříte v nebe a
v peklo?“

„Bláh0va, nevěř, co ti knězi kážou
— tot kla

„Dovoltempane, abych se dle tohoto
Vaseho výroku řídila! Ač nejste knězem,
tedy přec nevěřím to, co Vy mí
pr avítel“

Dobře odbyt-ý posměváček.
Ve společnosti chtěl se také mladý

lloutok vyznamenatí liberalností i rno
derní vzdělaností. V městě tom jest
kapucínský kláštor. Někdo ze společ
nosti uvedl řeě na jistého patera kapu
cina, že jest dobrým kazatelem.

„Dobrým kazatelem ?“ prohodil pan
liberál. „Kterak pak to možná — kapu
cini jsou samí osložroutil“

Domací paní mu pravila:
„Vy jste, mladý pane, zajisté ještě

nikdy nebyl v kapucinském kláštoře?“Nikd!
„Tot Vaším štěstíml“
„Proč?
„Jsou-“likapucini osložronti,

Vybyste bylzklaštera nevyšell“
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Zpovědlní tajemství.
V Pater Jan Ogilleus, šlechetný to
Skot, z řádu tovaryšstva Ježíšova, byl
pro vyznání katolické víry ku smrti od
souzen, a také r. 1615 v Glasgově ve
Skotsku provazem popraven.

Když se ve výslechu na něhopuri
tanský kacířský arcibiskup obořil:

„Proč nechceš tvrdošíjně nic ze zpo
vědi vyjeviti? — Kdybych ja ze zpovědi
věděl, že někdo životu královu strojí
úklady, hned bych to oznámil!“

Odpověděl mu srdnatý Jesuita:
„Proto se nemusí tobě nikdo zpo

vídati !“ ,

Arcibiskup zblednul, zaskřipnul zuby,
a rozpálen hněvem a nenavisti hřímal:

„Hned toho pátera pověste!“
Stejnou mírou.

Dojídelny velkého hostince vstoupil,
s cigarkou v ústech, sklíčko na oku,
mladý, samou moderní vzdělaností na—
dutý pan. Sklepník mu nabízel místo
vedle kněze, jenž u stolu seděl.

„Já. nechci sedět vedle hloupého
popa!“.

Kněz pravil zcela klidně:
„Dobřejednate, pane, ja zas

nechci sedět vedle osla!“

Dobrá odpověď.
Za Bedřicha II. byl v Ermelandu

biskupem jakýsi polský hrabě, jehož
jméno mi pravě nenapada; byltě vý
tečným polským básníkem, muž to nad
míru vzdělaný a duchaplný. Bedřich
II. si ho vážil a častěji jej i ku dvoru
zval. Nicméně mu však přec “některé
statky, jenž biskupství patřily, vzal.
Jednou kral pravil biskupovi:

„Monssigneur, Vy mne v soudný
den musíte vpašovati do nebe pod Vaším
pláštěm !“ '

„Sire, nepůjde to!“
,Pl'OČi"
„Račil jste mi velký kus mé

ho pláště ustříhnontil“
Obrana.

V hostinci v jednom městě v Ně
mecku sedělo mnoho hostů pohromadě:
měšťanů, úřadníků, katolíků i prote
stantův. Jakýsi moderní liberál měl
sebou psa, na něhož pořad volal:

„Papeži, na! — Papeži, kuš,
atd. atd.!“

“mame papeže v

' Přítomný kněz si toho nevšímal.
Katolíci mu pravili:

„Proč pak se proti tomu neozývate ?“
„Co je mi do toho? My katolíci

ímě; pakliže
někomu za papeže stačí pes, co
je nám do toho!“

Řekl to však hodně na hlas. Pan
liberál přestal na svého psa volati:
„Papeži !“

Argumeutum ad komínem.
Poutníci se o polednach usadili pod

lípami u zámku, aby pojedli kousek
chleba a sýra, jež z uzlů vydělávali.
Najednou jim z okna 1. patra volal pau
vrchní, starý to liberál:

„Kdybyste vy lenoši, raději doma
pilně pracovali a nemařili času běháním
na poutě, udělali byste lépe!“

Jeden z poutníkův, maje v rukou
růženec, pozdvihnul jej, volaje zhůru:

„Dokud my chodíme s těmito, je
Vám dobře; bylo by však s Vámi hůře,
kdybychom vzali do rukou něco jiného
——a kdybychom šli, místo na poutě,
na Vás!“

Pan liberál se z okna ztratil.

Turecký soud.
U tureckého pašete vedl jednou

stížnost stařeček na syna svého, že mu
za výměnku dal vlhkou, nezdravou svět
niěku v přízemí. Paša si dal toho syna
předvolati.

„Jsi ty křesťan ?“
„Jsemi“
„Dělej kříž!“
S třesoueí rukou- znamenal oslovený

čelo a ústa znamením sv. kříže, řka:
„Ve jmenu Boha Otce, i Syna ——“
„Dost! — Vidíš, že jest Otec na

vrchu a Syn dole? Hned dáš tvému otci
světniěku na vrchu, a ty půjdeš dolů —-
sic tě dam zavřít!“

Zpověď a zpovědní groš.
Roku 184 * jsem ztrávil milé půl

hodiny se společnosti 11 1—Christofa von
Schmida, kanovníka v Augspurku, spi
sovatele známých povídek pro mládež.
Seděli jsme u stolu. Christof von Schmid,
roztomilý to stařeěek, nám vykládal, že
ho před 3 nedělmi navštívil ze severního
Wiirtemberska katolický farář, a ten mu
vyprávěl o cestě, již byl v jižním Wiir
tombersku konal. Přibyl do jednoho



—180—

města, kdež byli 3 pastoři a 1 katolický
farář. Ohledal tamní kostely. Kostelnik
jednoho evangel. kostela poslal dceru,
aby p. faráři ukázala kostel. U dveří
v kostele stál kamenný sloupek a na něm
byla přibita měděná mísa. Farář se ptal:

„Co pak je to?“
„No,tot mísa na odvádění zpo

vědního groše. Protestanté byli
chytří, zpověď zavrhli, groš zpo
vědní však podrželi!“

„Což pak Vy, má milá, nejste také
protestantka ?“

„Nikoliv, velebný pane; my 2 sestry
jsme katoličkyl“

„A otec?“
„Otec jest protestantem !“
„Jak pak to?“
„To se stalo, velebný pane takto:

My 2 sestry jsme byly protestantky.
Když jsme měly jíti ku konfirmaci, za—
vedl nás otec ku panu pastorovi, aby
nás připravoval. Po první návštěvě jsme
musili otci vykládati, čemu nás p. pastor
učil. „„Děti, to se mi nezdá býti dobře!““
Zavedl nás k jinému p. pastorovi. Zas
pravil otec, že to není dobře; zavedl
nás ku třetímu; i tu jsme slyšely zas
něco jiného. „„Děti,““ pravil otec, „„ta
ponaučení všech tří si odporují; víte co,
já vás zavedu ku katolickému p. fa
ráři, tam uslyšíte pravdu !““ Zavedlnás.
Pan farář nás laskavě poučoval -——my
jsme to vykládaly otci; tomu se to lí
bilo; my jsme ho konečně prosily, aby
chom směly ještě déle p. faráře navště
vovati, že chcemese státi k atol ičkam i.
Stalo se tak. My jsme složily vyznání
katolické víry; otec zůstal protestantem.
— Proto jsem Vám, velebný pane, pra
vila, že protestanté Chytráci zpověď za
vrhli, zpovědní groš však podrželil“

\'yznal víru svou i předžidem.
V minulém století žil v Jihlavě

řezník, jménem M., od něhož brával kůže
Brtnický žid Lemmol. Jednou žid dlouho
pro kůže nejel. M., zavolav synka svého,
diktoval mu list ku Lemmolovi:

„Piš : Pochválen buď Ježíš Kristus !“

„Ale tatínku, vždyt je Lemmol
žideml“

„No, a mám já snad proto před
ním svou víru zapříti? Jen piš:“

„Pochválen bud Ježíš Kristus!“
„Milý Lemmole, kůže visejí na půdě,

přijeďte si pro ně !“
M. N.

Neohroženost.

V Anglii káral jistý mnich, ovšem
ještě před reformaci, nemilosrdně po—
klesky velkých pánův. Hrabě Erlox
mu hrozil:

„Dám tě hodit dq Temžel“
„Pro mne—po zemi i po vodě

jest do nebe stejně daleko!“

Blesk z čista jasna.
Vykládal mi jednou dr. Sebastian

Bruner, v jehožto společnosti jsem půldne
a noc ztrávil, že na své cestě po Nč
mecku přibyl také do universitního
města Halle. Ztrávil prý večer ve spo
lečnosti mnohých tamních profesorův,
učencův a spisovatelův —_ samých to
protestantských vědatorů, lr. př. Jindřicha
Leo, pověstného historika a j.

„Tot se rozumí, že pánové mluvili
také o katolicismu a že činili na něj vě
decké útoky; ty jsem však všecky od—
rážel.“ Najednou pravil prof. dr. * * *:

„Ale to přec nemůžete upírati, že
máte mnoho duchamorného v tom Vašem
katolicismu !“

„Nevěděl bych co ?“
„No k. př. to denní odříkávání bre

viáře, vždyť; to musí ducha unaviti a
umořiti!*

„I chraň Pán Bůh! Naopak, utkví
duchu tak mnohé slovo, jež mu v pravý
čas připadá. Tak k. př. když jste pá
nové mi mluvili právě všelicos proti
katolicismu, napadlo mi slovo ze žalmu
118 (v. 85), jejž se denně modlívám
v Sextě (t. j. v šesté hodince).“

„Narraverunt mihi inigui fabula
tiones: sed non ut lex tua.“

(Povídali mi nepraví básně: ale ne
jako zákon tvůj)
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0 odpustcich.
(Dokončení)

3. K získání odpustků jest konečně potřebí, býti v stavu milosti Boží.

1. Odpustky, jak už vůbec do syta známo, jsou odpuštění nc hříchů,
nýbrž odpuštění časných trestů po dosaženém odpuštění hříchů a trestu věčného,
jež se ve sv. zpovědi uděluje. Rozumí se samo sebou, že Bůh nemůže odpustiti
časného trestu tomu, jenž zasluhuje trest věčný, to jest tomu, jenž má. na sobě
hřích těžký, neb smrtelný (třebas jen jedinký), nebo jiným slovem: že nemůže získati
odpustků ani nejmenších, kdo není v stavu milosti Boží, kdo není aspoň bez těž
kého hříchu. Hříchy všední, zejmena ze slabosti neb křehkosti lidské pošlé,
nezbavují nás docela milosti Boží, toliko ji umenšují, a zapotřebí jesti, častějším jich
oželením a vzbuzením lásky k Bohu milost Boží v sobě zachovati a oživiti; však ale
hřích těžký, třebas jen jedinký, zbavuje člověka dokonce vší milosti Boží, člověk jesi
pak v stavu nemilosti Boží nebo hněvu Božího tak dlouho, dokud mu hřích (ve sv.
zpovědi) odpuštěn není. Lituje-li však dokonale hříchu svého v tom pevném před
sevzetí co nejdříve možná, se zpovídati, připravuje se na příjetí odpuštění
hříchů a milosti Boží a takto připraven schopným se stává. odpuštění trestů časných
nebo-li odpustků; ano není-li mu možná, více se zpovídati (při náhlé smrti), nabývá
dokonalou lítostí i odpuštění hříchů a milost Boží. Nemožnost však musí býti neža
viněné a nepředvídaná; nebot kdo by celé neděle ba měsíce v stavu hříšném setrval,
byt i litoval hříchů a umínil si jíti k sv. zpovědi ale nejde, co nejdříve možná
(ne-li hned toho samého dne, když upadl do těžkého hříchu, aspoň druhého neb tře
tího dne aneb je-li prací zaneprázdněn nejméně budoucí nedělí neb Svátek, kdež Se
prací zaneprázdniti dát nemá), ten trvá. dobrovolně v stavu těžkého hříchu: a kdyby
ten pak po nedělích, po měsících (byt i pojednou, náhle) měl skonati, kde ovšem
už nemůže se více zpovídati, tuto nemožnost však sam zavinil, protože mu po celé
neděle ba měsíce možná. bylo jíti ku zpovědi, aneb ležel-li nemocen, kněze si zavo—
lati; — takový hříšník tedy, jenž se zpovědí otálí, třebas i litoval hříchů svých (do
konale jich zajisté nelituje, sice by šel co možná. nejdříve ku zpovědi) není ani při
praven ještě ku příjetí odpuštění hříchů, tím méně dosáhnouti může v tomto
stavu odpuštění trestů časných, čili odpustky.

Zkrátka a jedním slovem: Odpustky (třebas i částečné jen, ěi odpustky
neplnomocné, odpustky i několik jen dní) získají jenom křesťané nacházející se
v stavu milosti Boží (jsoucí bez těžkého hříchu),aneb (když se hříchutěžkého
dopustili)již již se připravující k sv. zpovědi

2. I všední hříchy jsou nicméně hříchy, a zasluhují tresty (ne sico trest
věčný, aie tresty) časné; rozumí se i tu samo sebou, že Bůh nemůže odpustiti tresty
(časné) dokud hřích (všední) odpuštěn není; jen že všední hřích Bůh snáze odpouští
i mimo sv. zpověď, a sice vzbuzením lítosti, ovšem s tím předsevzetím. že ten
hřích,ač všední, více dobrovolně neučiníme; kdoby toto předsevzetí neměl, neměl
by také pravé lítosti, a Bůh by mu ten hřích ačkoliv jen všední jest, neodpustil.
Z toho jde, že k získání odpustků potřebíjest, každou náchylnost ke hříchu,
ik všednimu hříchu v sobě potlačiti a odložiti; kdobyměl(tajnou)nějakou
náklonnost k chybě sebe menší (k. p. rád o sobě a svých zásluhách mluviti s chloubou),
a nemínil ji odložiti upřímně a opravdově, nezískal by docelažádných odpustků.
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Upřímnosti a opravdivosti je sice ve všem potřebí,f zejmena ve vyhledávání
spasení věčného, tudíž ve svátosti pokání, obzvláště ale ve vyhledávání odpustků;
pročež skoro vždy znějí slova náměstků Kristových v Římě odpustky udčlnjících takto:
opravdově kajícím (vero contritis), což znamená nejen pravou lítost a upřímné
předsevzetí polepšení, nýbrž i ducha kaj ícnosti, jevícího se v častých modlitbách
a v konání dobrých skutků. Z toho ze všeho viděti, že odpustky, zvlášt plnom ocné
odpustky získati není tak snadnou věcí, a že snad mnohý křesťan domýšlel se úěastným
býti plnomocných odpustků, ale žádnýc h posud nezískal, poněvadž se mu nedostávalo
pravého ducha kajicnosti, zvláště pravé lítostí; neb jak praví sv. Kateřina z Janova.:
„LítOst,jakáž se k získání plnomocnýchodpustků požaduje, jesti hrozně těžká vě c.“

Ostatně nemá nás nesnadnost získání plnomocných odpustků odstrašiti, naopak
touha naše po nich musí tím větší býti; nebot kdo pak skutečně tak šťastným jest,
že získal těch plnomocných odpustků(třeba jen jedinkých) v plné míře, tent nabyl
věru nejdražší poklad pro královstvínebeské. A odkud to může kdo vě
děti, zdali získal plnomocných odpustků? Odpověd:Pakli všeckypodmínky
k jich získání řádně vyplnil, zejmena, pakli „opravdově kajícím“ jest: úplně se
polepšiti přičiní, _každého i nejmenšího hříchu a každé příležitosti ke hříchu upřímně
se vystříhá a pravou lítostí nad spáchanými hříchy (i všedními také) naplněn jest.
_ Nesnadná to sice věc, ale nikoliv nemožná: Bůh se svou milostí všecko

usnadňuje, jen když člověk takéisám, seč síly jeho stačí, se přičiní.
Dodatek. 1. K získání plnomocných odpustků žádá se skoro vždycky

též vykonání správy Boží, totiž sv. zpovědi a sv. přijímání; jenom těm,“ kdož
každého týdnu se zpovídají, poskytuje se (jako na odměnu této obzvláštní horli
vosti) ta obzvláštní milost, že získají plnomocné odpustky mezi týdnem připadající
na pouhé sv. přijímání beze zvláštní zpovědi (kterou bez toho v týdnu vykonali a —
rozumí se — \: stavu milosti Boží se zachovali, nebo kdyby v stavu milosti Boží
nebyli více — kdyby těžkého hříchu se byli dopustili — pak by a'ni k sv. přijí
mání přistoupiti nesměli, museli by se dříve zpovídati). Tato zmíněná zpovčd tý
denní (jež má to _“iidané privilegium — výsadu, výhodu) počítá se ne každých
7 dní, nýbrž každý týden, třebas mezi jednou a druhou zpovědí uplynulo i 12 dní,
jen když je to každý týden, k. p. kdo v neděli nebo pondělí prvního týdnu se zpo
vídal, nemusí zrovna. zase v neděli nebo pondělí druhého týdnu se zpovídati, může
to třebas iv sobotu druhého týdnu činiti; nemůževšak, kdo v sobotu prvního týdnu
zpověd vykonal, čekati až na druhou neděli nebo docela ještě déle, protože by ton
po jeho sobotě následující týden celý beze zpovědi byl, a tu zmíněné privilegium
přestává. Příkladně stůj zde takto: 1. týden: v neděli, 2. týden: (třeba) v sobotu,
ted ale musíš nejméně soboty se držeti; můžeš sice dříve se zpovídati ale ne po
zději, po sobotě, tedy asi 3. týden třebas hned zas v neděli (tedy 2 dni za sebou
v sobotu za minulý týden, v neděli za týden nastávající) nebo v pondělí atd. ne j
méně zase v sobotu; a takto po celý rok: každého týdnu jednouvjakýkoliv den.
Kdo se zpovídá jen za 14 dní jednou,*) neb docela jen měsíčně jednou, ten získá plno—
mocné odpustky jenom v den své zpovědi (a s ní spojeného ovšem přijímání),
ne však jiný den neb svátek na to následující na pouhé sv. přijímání, jež mu zpo
vědník dovolil . . . ne proto že by nebyl v stavu milosti Boží (nebot pak by nesměl

*) Ve Francii a v jiných zemích, kde málo jest zpovědníků, zmíněné privilegium platí i
na zpověd ve 14 dnech. bis in mouse, dvakrát za měsíc vykonanou; " nás však nikoliv.
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ani k stolu Páně přistoupiti), nýbrž proto, že ndčlovatolé odpustků (papežové) vý
slovně žádají zpověď a. přijímání, a sv. Otec Klement XIII. 9. pros. 1763 prominul
předepsanou jinak zpověď jenom těm, kdož každého týdnu se zpovídají. A předce i
tito horliví musí k získání odpustků jubilejních i zpověď ještě vykonati, takže
by ani oni na pouhé přijímání jubilc j ních odpustků, které se pravidelně v 25 letech
neb i mimořádně udělují, nezískali.

2. Mimo zmíněný spůsob (každého týdnu se zpovídati) jesti žádajícímu od
pustky potřebí, v ty dny, kde odpustky (plnomoené) uděleny jsou, se zpovídati,
bud ten samý den ráno, nebo večer (odpoledne) před tím a primis Vesperis od
prvních nešporů*) (v listopadu, prosinci, lednu po 2. hodině, v únoru po 7,3, v březnu,
říjnu po “"/43,v dubnu, září po 3. hodině, v květnu, srpnu po 1/„4, v červnu, červenci

po 4. hodině); snad stačí vůbec odpolední zpověď, žádným pádem ale před po
ledním se zpovídati, na to druhý den (odpustkový) přistoupiti k stolu Páně. Neboť
zpověď jesti už jedna z těch podmínek odpustkového due, podmínky ty ale mohou
se teprv tu dobu plniti, kterou odpustky začínají.

3. Je-li více odpustků v jeden den k získání, stačí jedno sv. přijímání
(kteréž se bez toho ani nesmí 'opakovati v jeden den) a tudíž i jedna zpověď; ostatní
ale podmínky, zejmena návštěva kostela a tam modlitba na úmysl sv. Otce musí se
tolikrát opakov ati, kolik odpustků získati kdo může a chce. A i ta modlitba
na úmysl sv. Otce (za povýšení církve sv., za rozšíření víry katolické, za vyhlazení
kacířstva, za svornost mezi knížaty křesťanskými, za všeobecné potřeby celého kře
sťanstva) nemusí býti právě ta v knížkách modlitebních naznačena, ani právě škrát
Otče náš atd. stačí jedinký Otčenáš a Zdrávas, jen když se nábožněvykoná
„na úmysly sv. Otce“ a třebas si někdo nemohl hned na všecky ty úmysly zpome
nouti; ——ale ten Otče náš atd. musí se tolikrát opakovati, kolik je odpustků k zí
skání. Nad to můžeme jen jedinké odpustky (plnomocné)sobě samým přivlastniti,
ostatní všecky musíme obětovati duším v očistci bud vůbec všem, neb jednotlivým
zejmena. Dobře jesti, všecky'všude odpustky a dobré skutky a modlitby duším
v očistci obětevati skrze ruce Panny Marie (jest to tak zvaný „hrdinský skutek
lásky“ k dušičkám), neb i na tento skutek pobožný mnohé odpustky uděleny jsou.

Závěr-ek. Ze všeho zde uvedeného jest vidno, že odpustky zvláště plno
mocnč v skutku jsou drahocenným pokladem v církvi Kristově, že však tak
snadno je získati nelze. Potřebí jesti ducha kajícnosti dokonalé, úplného se odlou
čení ode všeho co hříšné jest a ke hříchu vede, potřebí jesti mnohé pozornosti na
všecko co se těch kterých odpustků týče, potřebí jesti dlouholetého se. cvíčení v zí
skání odpustků, aby se jaksi přivyklo na všecko to potřebné konání podmínek.
Ovšem ale zase, kdo tak štastným je, že získal si zručnost ve vyhledávání plno
mocných odpustků v plné míře, našel nepřebernou „studnici vod prýštících do života
věčného“ Pročež zde ještě něco na ruku takovým duším. 1. Chceš se odříci
všeho, co by jen dost málo mohlo Boha uraziti? a vší náklonnosti ke hříchu? a vší
marnosti i duchovní.? Pakli ne, tedy se ani nepřičiňuj k získání odpustků ——ničeho

**) Pakli totiž odpustky od prvních nešporů začínají, což obyčejně bývá 0 slavnostech
nebo 0 dnech Páně, Panny Marie a Svatých (třebas nebyli zasvěcené svátky) ne však o oby
čejných nedělích, k. p. 1. neděli v měsíci odpustky plnomocné; tu se musí ta zpověď v neděli ráno
konati, neb odpustky nedělní nezněínají v sobotu odpoledne; nebo 6 neděl alojsiánských, neb
7 neděl ke cti sv. Josefa; leč by někomu docela nemožno bylo v neděli ráno se zpovídati, tomu
snad stačí sobotní zpověď večerní; jistoty však nemá!
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bys nezískal. 2. Chceš setrvati ve vykonávání modliteb s odpustky obdařených
každého dne? po celý měsíc? A kdybys zapomněl po celý den v noci z lože vstáti
a se je pomodliti? a kdybys někam cestoval, modlitby zmíněné s sebou vzíti a věrně
i na cestě neb na noclehu konati, jak předepsáno? Kdybys jen jeden den vynechal
neb zapomněl neb nemohl modlitbu s odpustky spojenou vykonati, již bys nezískal
v plné míře odpustků žádaných. 3. Chceš to vše konati pozorně, pobožně, skrou
šeně kleěe (když to předepsáno) ne jen na chvat, abys s tím už brzo hotov byl? —
Nuže dobře, tudíž vždy z rána procitne umiň sobě (měj úmysl), s pomocí Boží
získati všecky možné odpustky, zvláště pak plnomocné; zaopatři sobě knížku odpust
kovou (výborně poslouží: „Modlitby odpustkové“ od Fr. Krajskýho 1863 v Mladé
Boleslavy. „Bratrstvo věčného uctění nejsv. Svátosti“ 1865 v Praze, „Čestná stráž“ a.
jiné, též ve „Škole“ Hlasatel odpustků). Chceš-li pak odpustků plnomocných získati,
musíš měsíčně svaté svátosti přijímati, pak ale přístup k měsičnimu spolku
ustavičněho sv. přijí mání; chceš-li i mezi měsíční připadajícíodpustky získati,
přijímej i na tyto dni sv. svátosti, nebo raději přístup k týdennimu spolku usta
vičného sv. přijímání, a získáš i v tomto spolku nových a. nových odpustků.
Nevíš-li jak do toho, porad se s moudrým zpovědníkem, & on ti bude k ruce, tobě
ku prospěchu a sobě — ku zásluze duším v očistci k vysvobození, k rozšíření kra
lování nebeského, ke cti a_chvále Boží, Panny Marie a všech Svatých.

Hlasatel odpustků plnomocných
v měsíci srpnu.

Obyčejné podmin ky k získání plu. odpustků jsou: sv. zpověď u. sv. přijímání, pak návštěva
kostela neb kaple veřejné, a tam modlitbu konaná na. úmysl sv. Otce za potřeby církve sv.

Dne

1 Sobota.

2 10. nod. po sv. Duchu. Sv. Alfonse Ligu Vůbec: v kost. PP.
Redemtoristů (v Praze u sv. Kajetána ob. pod.)

— Porciunkule. &)Vůbec: v kostelích PP. Kapucinů, Františkánů
a Minoritů, kolikrátkoliv se dnes kostel jich navštíví (ob. pod.); b) Čle
nové: 1) brat. modrého škáp. k tomu ještě 2 odp., protože spolu 1. ned.
měs. (ob. pod.) Z; 2) brat. nejsv. Srdce Jež. (neb až bud. pátek bez
zvláštní návšt. kost.) Z; 3) brat. sv. růžence, (návšt. brat. kost.) Z;
3. pondělí: Vůbec: ti, jenž hrd. skut. lásky k duš. vyk. (kaž. pond.
stáčí mše sv. bez přijímání)Z; 4. úterý: sv. Dominiku řeh.: Vůbec:
v kostelích PP. Minoritů (v Praze u sv. Jakuba. ob. pod.); 5. středa:
P. Marie Sněžné: Členové: 1) spolku: „živého růžence“ (oh. pod.) Z;
2) brat. škap. P. M. Karm. (kaž; střed. far. k.); 6. čtvrtek (1. měs.):
Členové: [) jednoty klanění se vel. Svát. a podpor. chud. kost. (oh. pod.
3 návšt. vel. Svát.); 2) modlit. spolku: „Marie P. n. Srdce“ (kaž. čtvrt.
neb ned. ob. pod.) Z; 7. pátek: sv. Kajetána ř. Vůbec: u sv. Kajetána
v Praze (u PP. Redptristů ob. pod.); tentýž den: sv. Albertu a) Vůbec:
u Karm. na Hradě. v Praze (oh. pod.); b) Členové: [) hrat. škap. P.
Mar. Karin. (far. kost. ob. pod.); 2) brat. nejsv. Srdce Jež. (neb již min.
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med.) Z; 3) apoštolátu modlil-by (ob. pod.) Z; 4) brat-. červeného škap.
(kaž pát. rozjím. o umuč. P.) 8. sobota..

11 ned. po sv. Duchu. 10. pondělí. Vůbec: ti, jenž hrd. skut.
lásky k duš. vyk. (kaž. pond. podm. tamže) Z; 11. úterý. 12. středa:
sv. Kláry řeh. p. a) Vůbec: v kostelích PP. Františkánů, Kapucinů a
Minoritů ob. pod.); b) Členové: br. škap. P. M. Karm. (kaž. střed. far.
kost. s ob. pod.); 13. čtvrtek: blah. Gertrudy řeh. a) Vůbec: na.
Strahově v Praze (ob. pod.); b) Členové: modl. spolku: „Maria P. n.
Srdce“ (kaž. čtvrt. neb ned. ob. pod.) Z; 14. pátek: Členové: brat.
červeného škap. (kaž. pát. rozjím.)

15. sobota: Na nebe _vzeti P. Marie, a) Vůbec: v metrop. kost..
sv. Víta v Praze (ob. pod.); 1) u Karmel. na. Hradě. tamže (ob. pod.);
3) u PP. Redemtoristů tamže (ob. pod.); 4) ti, jenž se denně modlcjí ráno:
„Zdráv. Král.“ a večer: „Pod ochr. Tvou“ (ob. pod. bez zvlášt. návšt.
kost.) Z; 5) ti, jenž se denně modlívají: Lit. Loret. (ob. pod.) Z; 6) ti,
jenž nosíce při sobě křížky, penízky, “růžence atd, pap. odp. obdařené, ko
nají jisté modlitby a skutky dobré (ob. pod.) Z; 7) ti, jenž totéž činí,
nosíce při sobě svěcený peníz sv. Benedikta (ob. pod.) Z; b) Členové:
1) spolku: díla k rozšiřování víry (ob. pod.); 2) jednotyr mision. sv. Ludvíka
(ob. pod.); 3) brat. Srdce P. Jež. (návšt. brat. kost.) Z; 4) br. škap. P.
M. Karin. (í'ar. kost.) ; 5) kongregace Marianské (návšt. brat. kost. neb kap.)
Z; 6) brat. sv. růžence (táž pod.) Z; 7) brat. „dobré smrti,“ (táž pod.) Z.
8) arcibr. nep. Srdce P. Marie (bez zvlášt. návšt. kost.); 9) brat. modr.
škap. (ob. pod.) Z; 10) spolku ustav. ctění sv. Josefa (ob. pod.) Z;
11) arcibr. k potěše duší v očistci (ob. pod.) Z; 12) arcibr. drahoc. krvi
J. Kr. (ob. pod.) Z; 13) spolku: „živého růžence“ (ob. pod.) Z; 14) spolku
sv. Josefa z Arimathie na Skalce v Praze (ob. pod.) Z; 15) modl. spol.:
„Maria P. n. Srdce“ (ob. pod.) Z; 16) brat. k uctění vel. Svát. pod
ochran. sv. Ben. (far. kost); 17) jednoty ustav. klan. se vel. Svát. á podp.
chud. kost. (návšt. vel. Svát.)

12. ned. po sv. Duchu. Sv. Joachima. a) Vůbec: u Karmel. na
Hradě. v Praze (ob. pod.); b) Členové: brat. škap. P. M. Karm. (f. kost.)

Sv. Rocha a) Vůbec: 1) v kostelích kong. mil. sester sv. Karla.
B. (ob. pod.); 2) v kost. PP. ,Kapuc. (ob. pod.); b) Členové: 1) brat.
nejsv. Svátosti olt. (ob. pod.) Z; 2) spokn: „živého růžence“ (ob. pod.) Z;
3) brat. černého škap. (průvod brat. a ob. pod.); 4) brat. anděl. škap.
(far. kost. s ob. pod.) 17. pondělí: Vůbec: ti, jenž brd. sknt. lásky
k duším vyk. (kaž. pond. podm. tamže) Z; 18. úterý. 19. středa:
sv. Ludvíka b. 'a) Vůbec: v kost. PP. Kapucinů, Františkánů a Mino
ritů (ob. pod.); b) Členové: brat. škap. P: M. Karm. (far. kost. kaž.
střed.) 20. čtvrtek: sv. Bernarda. op. a) Vůbec: v kost. řádu Cister
ciáku (v Osseku a Vyšobrodě ob. pod.); b) Členové: modl. spol.: „Maria
P. 11.Srdce“ (kaž. čtvrt. neb ned. ob. pod..)Z; 21. pátek: Členové:
brat. červeného škap. (kaž. pát. rozjím.); 22. sob ota. *

13. ned. po sv. Duchu.24. pondělí: sv. Bartoloměje ap. a) Vůbec:
ti, jenž nosíce při sobě křížky, penízky, růžence atd. pap. odp. obdařené
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konají jisté. modl. a skutky dobré (ob. pod.) Z; 2) ti, jenž hrd. skut. lásky
k duš. vyk. (kaž. pond. podm. tamže) .Z; b) Členové: brat. „dobré
smrti“ (navšt. brat. kost.) Z; 25. úterý: sv. Ludvíka IX. kr. Vůbec:
v kost. PP. Kapuc. Františk. a Minoritů ob. pod.); tentýž den: Přene
šeni ostatků sv. Vojtěcha. Vůbec: v metrop. kost. sv. Víta (ob. pod.)
26. středa: Členové: brat. škap. P. Marie Karmel. (far. kost. kaž.
střed); 27. čtvrtek: Raněni srdce sv. Terezie. a) Vůbec: u Karm.

_na Hradě. (ob. pod.); b) Členové: 1) brat. škap. P. M. Karm. (far.
kost.); 2) modl. spolku: „Maria P. n. Srdce“ (kaž. čtvrt. neb pat. ob. pod.)
Z; 28. pátek: sv. Augustina a) Vůbec: v kost. PP. Augustianů (ob.
pod.); 2) na Strahově (ob. pod.); b) Členové: 1) brat. modr. škap. (ob.
pod.) Z; 2) brat. křest matek (návšt. brat. kost.); 3) br. červeného škap.
(kaž. pat rozjím.)29 sobota

30 14 ned. po sv. Duchu. Sv. Rosy p. Vůbec: 1) v kost. PP. Mino
ritů (ob. pod:) 2) ti, jenž se společně aspoň 3krat týdně modlívají 5 deset.
růženec (ob. pod.) Z. Tentýž den:

— Slavnost sv. ostatků. Vůbec: v metr-op.kost. sv. Víta v Praze
(ob. pod.); 31. pondělí: Vůbec: ti, jenž brd. sknt. lásky k duš. vyk.
(kaž. pond. pod. tamže) Z.

Miino to mohou věřící v tomto měsíci získati pln. odp. a sice:
I Jednou v den sobě dobrovolně zvolený jakož i II. ty. jež jen jednou

v roce se udělují, pak—lijiž v předešlých měs. na to pomýšleno nebylo: a) Vůbec:
konají-li s určitými podmínkami některou tam uvedenou modl. a pobožnost, neb
jsou-li b) členy některých tam uvedených spolků a bratrstev (viz leden str. 20 a
únor str. 47 a 48.)

III. dvakráte a) vůbec: modlí-li se denně ráno: „Zdia/as královno“a
večer: „Pod ochranu Tvou,' neb jsou-li b) členy: tam uvedených spolků (viz leden
str. 20 neb únor str. 47.)

IV každou neděli při konané pobožnosti 7 nedělní ke cti sv. Josefu
neb 6 nedělní ke cti sv. Alojsia a V. na závěrku konané novený ke cti—nejsv.
Trojice aneb Srdce P. Jež. (viz únor str. 48.)

VI. jako noví členové: v den přijetí neb přistoupenído spolků & bratrstev
v měs. dubnu uvedených(viz duben str. 97.); VII. po každém sv. přijímání a

VIII. v hodinu smrti: a) vůbec: konají-li modlitby a pobožnosti pře
dešlo uvedené (viz březen str. 77 a květen str. 121), aneb jsou-li b) členy: uve—
dených spolků a bratrstev (viz březen str. 77 a červen str. 142.) A. V.

Zprávy a drobnosti.
Misie sv. v llorotiuě. Pravdivá, proto vBorotině bez nich se nekonala. Pro farnost

že přirození, to věc,ze kde se činí útok. nasky
tuje sei odpor. V našiddobě činí mocný útok
uevčiectvo na všechno kladné náboženství,
v první řadě na katolickou cir.kev A nejskvě
lejším způsobem odráží se ten útok zejmena
od lidu, jádra to narodu, u příležitosti sv.
misií. Ne bez důležitých přičin koná. se
v nekterých osadách sv. misie, tak jak asi

noví kazatelé, sestarali ale jiz ve svém po
sv-ítném úřadu předkládají lidu pravdy sice
staré ale vždy jaré, člověčenstve oživujici,a
lid sbíhá, se z daleka, naslouchat věčným,
opravdu oblažujícím pravd un Tak to bylo
i v Boretínč, a důstj. p. farař, pravý pastýř

, svého od Boha mu SVČřlllČhO stádce. nemohl
více citů vděčnosti za tak hojnou žeň duchovní
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utajiti a padl po posledním kázání — loučení
se misionařů. těmto v náručí hojné slze prolé
vaje, a veškerý lid spustil v hlasitý plač.
Jako dítko svému milovanému otci, své máteři,
nevěděl lépe své „zaplať Pán Bůh“ stvrditi.

yla to ale také misie \ tom Borotíně,

kázal Eři ní i věkožízný Bůh, hromovládce:Jistý usař -— ovšem toliko as 20 ma na
starosti — vzpíral se mocně navštívit shromáž
dění zbožných posluchatelů, ač se svou ženou
lehce se mohl střídati.

byl náhle mrtev, a poslední den jejího trváníbyl oclrova'n. — V naděli po službách B. —
na en ss. Cyrila a Methoda -— strhlo se
strašně hromobiti, když misionáři pevně ještě
seděli ve zpovědnicích. Již řinčela okna

uobitím a celému okolí hrozilo strašné
potuučení vší úrody zemské. Bodrý kostelník
přiběhl před oltář Matky Boží, svolal lid, aby
se modlil za ochranu proti povětří, a sotva
ukončili shromážděni modlitbu, t. zv. zaže
hnání mračna, všechno utichlo a celá bouře
hnala se přes Vanovice k Letovicím, kde, jak
známo, všechno stlašně bylo stlučeno. Po
divno, ve farnosti Borotinské nebylo ničemu
uškozeno, toliko na polích jednoho katolíka
z _Vanovic, který se také nechtěl účastnit na
misií, uznav ale tu pohromu za trest Boží
hned druhý den skroušeně prišel. docela prejrnaeen

\Zesvém smýšlení a přistoupil ke správě Boží„Bůh nebývá rosmíván“ byli všichni
l'arníci úplně přesvě čení. Nad míru povzbu
zující jestit to pro osadu, pakliže osoby vzneše
nější na veřejných )obožnostech se účastní;

toho se dostalo orotínu, kde šlechetný
správce J. M., ač dnou \elmi stižen, se svou
rodinou příkladem byl farníkům v navštěvování

misie. Zajisté Honose hojného užitku onosvaté símě v těc dnes do srdcí vložené a ta
živa' vděčnost k 00. misionářům jest již zá
rukou ochotrrosti _s kterou učiněna dobrá
předsevzetíplniti budou. Budiž jmeno Hospo
dinovo velebeno za hojnost milostí, plynoucrch
ze sv. misií.

Bratrstvo nejsv. Srdce l'. M. v Těše
ticich. (Ze soukrom. opozděného psaní.) —
Již v březnovém čísle oznanrovala veřejnosti
zrrava, že apoštolzitu nrodl. přidělena farnost

etická. a že se i zařizuje bratrstvo uctění
nejč. Srdce P. Marie.

d té doby uplynulo již několik měsíců
a já jsem Vašnosti ještě nrc nesdělil, jak daleko
jsem došel se zařízením a provedením svatého
díla. Nyní konečně, když jsem s provedením
obou nadřeěených duchovnrch s olků dokona
hotov, zasýlám Vám zprávu; ne i.právě od

byté svátky obou nejsvět. Sidcí mne pohánítomu, ych zpravodaním vykonal skutek
úcty k nim Obdržel jsem sice již v lednu
aggregační diplom apoštolzitu; ježto ale dle
Vašeho laskavého poučení o povolení a kano
nické zavedení bratrstva nejč. Srdce P. M.
jsem měl teprv k \eledůst. ordinariatu zad-ati,
tož jsem chtěl s prohlášením apoštolátu poč
kati, až bych nrěl i druhou část předsevzatélro
díla připravenu. Dostali jsme příznivé vyří

Den 6. misie nalezen.

zení naši žádosti od nejdůst. ordinariatu v postě
datované ze 4. března t. r.. totiž aggregační
diplom, dle něhož ale každý následující tarař
musí pro svou osobu obnoviti žzídost o plno
mocenství přijímati údy, a kooperator smí co
náhradník páně farářův to činiti.

V postě nebylo mi lze o provedení těch
bratrstc\ mluvit, ješte byly již jiné předměty
určeny, nýbrž až po v'elikonoci 2. ne ěli.

Jelikož jsem úplně poučení o těch bra
trstvech již v dřívějších kř. cvičeních farníkůnr
byl poda1.tentokrate jsem jim jen sdělil, jaké
kroky jsem činil k provedení, co znamená
aggregace,jaký prospěchztoho farnosti r jedno
tlivcům — a hlavně na to jsem poukázal, že
ag _reg'ací se stane úcta k těm nejsv. Srdcim
dě iěnou — a již více z farnosti se nevytrati.

Údů nově přistouplých, totiž mimo ty, již
jsou dříve již odjinud zapsáni, se až dosud
přihlásilo k apoštolátu modl.: 260, bratrstvu
Srdce P. M. 2341 se starými jest jich na 300.
Miním, že jest to při nevelké farností čítající
1900 duší dost hojné účastenství; mnohému
zajisté bude se zdati neobyčejné! Sděluji tudíž,

co mnle \ docílení tak velkého úspěchu po
porovlo.e farností byl spolek živého růžence tak
rozšířen, že mao o ude, jenž by nebyl
lidem; ze soukromných sdělení jsem se pře
svědčil, že větší díl živého růžence měli za
povinnost všechno se nrodlívati, co na cedulkách

růžencovšcli stálo,atedyil 1tčO Zdr. Věřímk cti Sr 1Zdra'vas k cti Srdcco P.
M. — Když jsem tedly zaváděl obě nadřeěené
bratrstva, nemusel jsem se obávat, že bych
ukládal nové břemeno,n brž učinil sem jen
údy růžencové při tomt ž téměř vy on.iv.iní
modliteb většího duchovního pros chu účastny.

Nad to již byly obrazy o ou Srdci na
boěny'clr oltářích _proti sobě, na něž jsem lar
níky poukázal, že ty obrazy jako by zvaly
k vroucně úctě & důvěře k těm přelaskavy'rir
Srdcím. K těmto oltářům jsem pověsil za
sklenné diplomy a z druhých stran seznam
piislušnýclr odpustků.

ro zobecnění úcty k sv. Srdcim jsem za
vedl pro každou neděli a svatek jistou kra
tinkou pobožnost odpoledne před požehnáním
což opět se mohlo stati bez obtěžování far
níků. Jet' zde totiž zaveden pořádek že po
každé k požehnaní kd ž se pozvoni \elkýnr
7vonem, poěka se clrvíi asi 10 minut. A ta
nově zavedená pobožnost se kona právě v ten
čas a trvá, jen 8 minut. Pozůstava z nasledu
jících modliteb: Tři božské enosti, ak: k Srdci
P. J.: 1 Zdr. Věř. „nejsladší rdce Ježíše

atd. “ a obětování zasluh dle cedulí ě(B SrdceJežíše, skrze nepoškv. Srdce P. M. obětuji. .);
pak k přečist k Srdci P. M. za obrácení hříšníků,
zvlášť v naší farnosti: 1 Zdr. „Maria bez poškv.“
„Zpome'ů o nejdobrot.; -“ pak: Mlodemo se ža
našeho. . Pia10tč.Zdr. Věřím „Otříhejž
P. J. nejvyššího past.. — men. 1- 1- 1

olik o provedení. M_usímc ovšem zdar
)odniknutého toho dila nejvíce připočísti rni
osti Boží. a bohdá. že rrrnohý úd též utěšeného

vyslyšení svých tužeb se dočká.

Chronog'ram v předešlém číslo má správně zněti:

SVatÍ OyrILe a MethoDějl, spraVujte naší VLest ČeskosLeVskoul



Émnl'l 'moblitcb na měn: Šrpen:
'ltlfjemoboucíměčm')Boze! obětujiIobě ml'íeďo ímé Dobré Ruth; a mobtitbo \oe ipojení :; Segínem Rriftcma
mnemi aboguíjmia jmatámibunemi tonebii na aemi aa míjeďo to, cofl SBánSezíš me jmém Bomém Grbci přeje,

jmenomitěaíerotomto mčjíci,abl) cittem bojující amítěaila proti ncměře
:: ID bneljni ptáme ben:

Bou ke cti 'QDbjwlálItž
. Dtowů jm. *.Betra: sa jm. Dtce EBMIX.; ga tčtejné i bucbmo. soramí Dort. tněbi.

2. 6m. QIIfDnjeSig, Init.: sa miííonáře nejjm. %utupitete; aa ugbvamení choré mattg.
Walesem jm. tříáe: aa bar mytnoaíofti m bobte'm Boji; sa + příbngné; 3a 1—tnčae přítele.
Gm. SDominita, satí. ř.: aa togtmčt fagot. žábu; aa fjtaftnon íjooinu jmrti.

Zchm) íDtarie Gnějne': aa robiče a mocbowntete; ga jmornoít a potoj m 4- farnoíteďj.
žBroměnční EBáně: sa nomoímécené Eněae; sa mntrmaloít w Dobrém přebíemaetf.

. Gm. stajetcína, satí. ř.: sa mitoít přetonání 2 nárušimoítí; aa bat tajícuojti.
. Gm. (Stjriata a joubrI). muč.: aa sbor jnařjám ř pomaneíjení nčitetítma.
. Gn). ?Romána,muč.: aa sbor jpafttel. pobniťu; sa mícero naííim mointbám ooporučené.

10. Gm. %amtince, muč.: aa úítann) djubobinjte'; aa těšce atouííenon na buchu.
ll. Gm. išilome'm), p. muč.: aa 3,503.jpoltt) panen; an těžce nemocného tněsc.
12. Gm. Mám), o.: ga řeholnice jm. %mntiíjta; aa poííIu proti aIúm namntloítcm.
13. Gm. bnpoIita, muč.: aa rogtmčt Eatol. píjemnictmí; na pobětomání aa obbráenou mitoít.

'14. Gm. (Eujcbia, fnčae: sa učiliňtě hotjomčoeďá; aa jmiření 2 manželů; sa Bratra CDDEČDU
15. %anebemgcti %. mtatíe: sa ctitele ašoíjorobičtn;aa jmornoft IUrobinč.
16. ("*šm.Soactjima: aa sboš. Tooth) třejř. mateť; aa zbor aanmíítenč pouti.

17. Gm. Bibetata, opt.: na pobětomání aa úrobu gemjtou; za obmrácení broaictfjopoboríícní.
18. Gm. setem), cíj.: sa probuaení borlimofti třojř. mesi manejjemjmi; aa řáb cifterciáďtj.
l9. Gm. Subwíta, bíjtp.: aa biítupzj a Enčse pro jmi'tj úřa'o umčsnčné; 3a 2 přátchj.
20. 6 . %etnarba, 13.: so jmoruoft meat budjomnííni; ga mčajnou pomoc 2 robinám.
21. Guo. Qšcrnarba sBtol. ř.: aa Enčge arcib. Dtomouďé [etoš ímé 25Iete' jubit. ítamící.

22. Gm. (Z:ímotíjca, bíťp.: ga obrácení jiftód) [)řííínífů; aa bar pobožnoíti a loytrmaloíti.
23. Em. (šitím 23011.,řeb.: ga řá'o „jluíjů Emu—."; aa buďjomuí i těIejnou pojitu fněgi.

24. 510. sBmioíomčje, apoňt.: sa goal: miftím na ŽBÚCÚOÍJČ;so 2 óubé úřebniďé robim).
25. žBřc—nejjcníoptat. jm. QBojtčďja: 50. círfcm jm. mesi Ěecbojtomnutj; aa ? přítele.

26. Sm. Eublvtta, tm'Ic: sa abat—juabám přígnimců prámaajpramebtnofti; ga tnčae t'mcta.

27. Gm. Sojeja stat., gott. ř.: aa třeít. moto; gu mčajnou pomoc mnoíjnjm buďjomním.
26. (šlo. *llnguítina, bjtp. : aa pomsbuóení munitajícíď) foto!. učenců; aa obrácení jiftnjd)fatnítů.
29. Glo. Stoh), p.: aa aoar jpoItu třejř. panen; 30. ujebnání míru me %rancii a Šp.
30. 6m. Staimun'oa, tn.: aa šimé i + úbtj tat. bratrítem; aa Eřeíf. mnaijomání bítta.

311 o o l i t h o.

žBošjťc' erbce Sešííje! jtrge nepoíjtmrněné Grbce SDtarie 213mm) obětují %obě
mííectt) moolitbt), práce a utrpení tobo one jpotu je mííemi úmníín; me ttenjcb je ujta:
wičnč na oltáři občtnješ. — Dbamláíítě to wííecfo obětují aa míjeďjmj pramc' úbl) círfwc
bojující, aby je rosíjojnili t její obraně. Stogněcuj, o Gpaíttcli, jejich jrbnatoít a bobej
jim lontrmaloíti n) boji jíme nabčj jiftéíjo mččnčtjo wítěaftmí. almcn.

213mmSešíňi aajtřiž. oďjmnou jmébo Qiošjtčíjo érocc naíjcíjo jxo. Dtce pupeše!
Štore Scšíjje a matic! saóraňtcš círťcm, řííji Stafouítou a wlaít naííi čeíťoonoramífou!

D přejtabtc' ětbcc 513mm) !Utarie, bubiá mon jpáíon!
Swan) Michale arďjanbčli, jwatí (Smile a Metbobe, orobujte au nás!

y_n

“C“-JF-"F'FS"

E?

Stijtem 213.Suchan m tivně.



fw? & Zaři.
RočnIlell.(ÚL? —

VyprosIž MILostná kráLoVno AnDěLů, at zbaVen jest Cesty
kříže sVatý oteC Plus!

Anděl strážný.

Na. palouku v stínu křoví
Na travičce zelené,

Ve spánku si dítko hoví
Vítím věnců umdlené.

Sladký úsměv v jeho líčka,
Hrubky vnadné vtlačuje ;

Ano ve snu andělíčka

Nebeského spatřuje.

Andílka. jenž s nebes výše
Na dítky vždy pozírá,

A jim rukou svojí říše
Nadpozemské otvírá..

Než hle! kdežto na. anděla.
Dítko zírá nevinné —

Vyplazí se zmij tu smělá
Ze křoviny ze stinné.

Již je dítko již je veta
Po zemské tvé radosti,

Ana. tvoje jará. leta
Otráví zmij v krátkosti!

Tu však v zlaté slunce záři

Objeví se mládenec,
Na spanilé jeho tváři
Zkvětá. libý ruměnec.

17"
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On se ejhle zastavuje
U spícího dětátka,

Výkvět potřít' zabraňuje
Růžového poupátka.

Snímaje mu sladký spánek
S modřinkových očiček,

V bezpečný je vede stánek
Ve kruh drahých sestřiček.

Zda-li pak víš milé robě,
Jaký to as strážce byl,

Před zkázou jenž v oné době
Život tobě zachránil?

Zajdi temto do doubravy
Květinkami poseté,

Andílka zříš obraz pravý
Na sosně tam stoleté.

Před obraz ten dítko moje
Zajdi v háj ten sosnový,

A tam díky vřelé svoje
Andílku vzdej strážcovi.

Zrcadlo lásky Božského Srdce Páně.
1x.

„Řekl šlakem poraženému: Donfej
synu, odpouštčjí se tobě hříchové tvoji“
(Mat. 9, 2.) Evang. na 18. ned. po
sv. Duchu.

Milosrdná láska B. Srdce Páně.
3. Láska B. Srdce P. nabízí se sama hříšníkům. — Pán Ježíš

nejen že laskavě přijímal hříšníky, On dával se i od nich pohostiti, aby je pak mohl
přijmouti do své církve, do království nebeského, jakž to spatřujeme na Zacheovi.
Láska B. S. P. hledala jej, aby zachránila nejen Jej ale i skrze Něj mnoho jinýchu
Proto dal se Pán cestou vedoucí k domu jeho, proto vložil i prudkou žádost po spa—
tření Sebe do srdce tohoto muže, proto poctil jej svým Božským pohledem, svou
nejlaskavější promluvou, a proto Zacheus nejen spravedlností úplně zadost učinil, ale
i dokonalému následování P. Ježíše se oddal, radovalo se B. Srdce Jeho. Avšak
Božský Spasitel dával i takovým hříšnikům milost obrácení, jenž přišli neb byli
přinešeni k Němu, aby zdraví tělesné, dobrodiní časné od Něho obdrželi, a při tom
na své obrácení a spasení ani nepemyslili. Ont je uzdravil na těle i na duši. Tak
šlakem poražený dal se k P. Ježíši donésti, maje víru, že ho může uzdraviti, víra
ta v milost B. Srdce povznesla se až k víře v Božství Kristovo, a to byla opět
milost Srdce Páně. Šlakem poražený poškvměn byl hříchy; aby došel jich odpuštění,
darovala mu láska Srdce Páně i milost pravé lítosti.

Ted byl nemocný uspůsoben obdržeti hříchů odpuštění a také je obdržel.
Přišel, aby došel zdraví těla, neprose ani o zdraví duše a obdržel oboje. Snad že
obrácení tvé a zdokonalení požaduje velikých obětí & namáhání, ješte musíš výhost
dáti hříšným osobám, místům a příležitostem, roztrhati pouta a řetězy hříšných
navyklostí, vrátiti zpět jmění cizé a nahraditi učiněnou škodu, ale Srdce Páně dá ti
potřebné milosti, abys to vše mohl (a) vykonati, jen když sám (a) budeš opravdu chtíti

ó Božské Srdce Ježíše! učiň přec, abych v Tobě čerpal (a) zmužilost a sílu,'
lásku a milost k následování příkladu vznešených kajícníků, aby milosrdenství Tvé
vždy nové vítězství a triumfy nad hříchem ve mně slavilo!
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4. Láska B. Srdce P. přijímá na milost i' spravedlivé kleslé.
Příklad toho jasný dává nám apoštol sv. Petr. Bylt en z prvních učeníků, jež Pán
zavolal, byl zasvěcen ve všecka tajemství jeho Božského učení, byl nejbližším svědkem
jeho zázraků, za nejvyšší hlavu v celé církvi od samého Spasitele povýšen, byl od
Něho upozorněn na“ hrozící nebezpečenství, posilněn Jeho tělem a krví, a přec —
klesl tak hluboko a těžce, že svého mistra Boha zapřel, ano přísahou se při, tom
zaklínal. A jakže přispěla láska B. Srdce P. kleslému Petru? — 1. milost B. Srdce
byla, že na zpěv kohoutův rozpomenul se Petr na předpověd Páně, a tím jakoby ze
sua vyburcován, viděl a cítil hrůzu i velikost toho, co činil, 2. ještě větší milost
B. Srdce byl pohled Páně, jenž mu duší projel, srdce lítostí zdrtil, & z očí slze
lítosti a lásky vytlačil, při tom však k důvěře a naději pozvedl, aby nezoufal jako
Jidáš, nýbrž z celé své duše se obrátil a znova se následovnictví Jeho oddal. Láska
B. Srdce P. udělila zkroušenému Petrovi úplné odpuštění a ospravedlnění, ano netre
stala ho již více, nevyloučila ho z kruhu apoštolů, nevzala mu důstojnost a právo
nejvyšší hlavy v církvi, nýbrž dovršila ji slavným ho uvedením ve primát, za troje
zapření taktéži troje vyznání lásky požadujíc. Posléze propůjčila mu tu zvláštní
milost, že se Pánu a mistru svému svou smrti na kříži podobným stal. To učinila
láska milosrdná B. Srdce P. z kleslého Petra. 0 B. Srdce Ježíše! i těch jenž od
Tebe milostmi obdaření zase klesli, nezavrhuješ, nýbrž zvedáš je, starou lásku
a přátelství jim podáváš a povznášíš je až -k nejvyšším stupňům cti a důstojnosti
v Své říši: chválím Tě, zvelebuji Tě a. miluji, děkuji Ti se všemi sv. kajícuíky a
kajícnicemi a prosím Tě abys, jako jsi se slitoval nad nimi, i nade mnou se slitoval. Am.

Věneček Mariánský. Také Maria P. chrání ctitele a ctitelkyně své,
pakli těžce klesli, před zoufalostí a málomyslností, nýbrž zvedá je a přivádí k opětnému
smíření se s Bohem, u Něhož jsouc Jemu nejblíž plna milosti Ducha sv. za ně
oroduje. Onat' jest uzdravení nemocných, ale také cutočištěm hříšníků, a vymáhá
k ní se utíkajícím u svého B. Syna, jenž ji k Sobě do nebe vzal a tam ji korunoval,
zdraví těla, ale hlavně a především zdraví duše. Obratme se i my ve všech po
třebách duše. i těla k Ní, a na počest Srdce Jejího po obrácení a spáse hříšných
toužícího, avšak i spravedlivých kleslých laskavě se ujímajícího, a za podobný dar
srdce svého prosíce obětujme Srdci Páně 5 desátků vítězného růžence. A. V.

Údolí liliové.
Předmluva.

Spravedlivý zkvete jako lilium & kvésti bude věčně před Pánem.

Spis tento může nazván býti údolím liliovým k rozeznání od dílu před—
chozího, kterýžto název: růžová zahrádka, nese. Neboť jakož předešlý spis pojednává
o mnohých ctnostech, co červených růžích v zahrádce Ježíšově vykvětlých; tak rovně
ten pojednává o mnohých ctnostech, co o bílých liliích v údolí pokory od Pána
Ježíše zasazených a milostí Ducha sv. hojně zvlažovaných. Neboť jak sv. Řehoř
dosvědčuje, kdo ctnosti bez pokory shromážduje, prach nalezený nosí. O těchto li
liích činí zmínku také nevěsta Kristova, pokorná duše, kterážto v písni Šalomounově
ústy prozpěvujíc a srdcem se veselíc o navštívení a darech Ježíšových takto pěje:
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Milý můj (praví)mně a já jemu, kterýžto pase mezi liliemi. A najiném
místě: Milý můj bílý a červený, na prsou mých odpočívati bude.
Jemužto chvála, cest a sláva na věky věkův. Amen.

Údolí liliové
ku chvále Boží a ku potěšeni zarmoucených.

Lilie l.
0 trojím stavu života lidského.

1. Já jsem kvítek polní, a lilium údolí. ToťslovoKristovok církvi
sv. vůbec; a ku každé zbožné duši Zvlášť. Neboť Kristus jest spanilý ženich církve
sv., hlava všech věřících, kvítek všech ctností, lilium v údolí, milovník pokory a
čistoty. Kdo chce tedy Kristu sloužiti a ženichovi nebeskému se zalíbiti, vynasnaž
se chyby své přemáhati, lilie ctností shromáždovati, zahálky se vystřihati, rád pra
covati, knihy psáti, rukama se namahati ve všem což prospěšno a užiměno jest;
často se modliti a s Bohem neustále se obírati, různicem se vyhýbati,- svěřené ta
jemství přechovávati a o věcech cizích a neprospěšných mlčeti.

2. Vždyť zevnější háv bez vniterné ctnosti málo prospívá před Bohem.
_Jestit nádoba zevně ozdobená a okrášlená ale uvnitř prázuá. Jakož z nádoby, v níž

dobré a chutné víno se přechovává, líbá-vůně vychází; tak ze zbožného a Bohu mi
lého srdce zbožná a Bohu milá slova a činy vycházejí ku chvále Boží a užitku
bližního. Protož bratře milý mívej často na mysli onen stav, v němžto se nalezáš,
a jejž jsi sobě zvolil, bys Bohu zalíbiti se mohl a bližnímu činy a mravy svatými
vždy byl vzorem. Neboť vše to bude před souduou stolici zjeveno, cokoliv dobrého
anebo zlého jsi učinil. Neboť kdykoliv jiš a piješ, spíš a odpočíváš, a kamkoliv

dle libosti své se pohybuješ; při všem tom jenom potřeby tělesné ukájíš a připo
dobňuješ se zvířatům nerozumným, kteréžto běhají, požívají pokrmu a nápoje napl
ňujíce žaludek svůj až jest nasycen. A bránil-liby jim v tom někdo, tu obořnjí se
naň rohama & kopytama, skřípají naň zubama a řivají řvaním hrozným. Jim podo
bají se lidé, kteří pouze dle těla jsou živi, uestřídmí, lakomí, pyšní, zlobiví a svárliví,
kteřížto Ducha sv. nemají a jedině za svými náruživostmi jdou.

3. Ale kdykoliv bdíš a se modliš, čteš žalmy a písně prozpěvuješ, o Bohu
a o svatých jeho; anebo kdykoliv se postíš a nepravostem odpíráš a bližnímu sloužíš ;
anebo hříchy své oplakáváš, jich želíš, upřímně jich lituješ a z nich se vyznáváš a
za odpuštění prosíš, tehda ěiníš dílo Ducha sv. a žiješ podle ducha a zachováváš řád
života Bohu milého a nábožného. Tu podobáš se svatým andělům v nebesích, kteří
ueustavně Boha chválí, jemu prozpěvují a chvalořcčí a nikdy tváří své od něho neod
vracují. Kdykoliv ale jsi oddámzlosti, pýše, na cti utrhání, reptání, šalbě, lži, kdy
koliv nad neštěstím bližního se raduješ a ze štěstí jeho se rmoutíš; anebo kdykoliv
bližního ošidíš, a při všem jenom o vlastní prospěch a užitek dbáš; tehda následnješ
dábla, podobáš se zlým duchům pro zlobu a neřesti, jakých se dopouštíš. Neboť oni
náruživostem a nepravostem svým úplně pouštějí uzdu, pokud jenom mohou je uko
jiti: oni radují se z nešlechetnosti, neboť nejsou dobří a přičiňuji se všemožně jiné
omámiti a oblouditi. Protož život spravedlivých podobá se andělům, život lidí tě
lesných rovná se zvířatům a život pyšných přirovnán bude zlým duchům. Střež se

tedy všemožně služebníče Boží, bys v osidlo jejich neupadl, bys při posledním soudunebyl od nich obžalován a zahanben.
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Lilie 2.
Kterak Boha zbožnou chudobou chva'rliti máme.

1. Nuzný a chudý oslavovati budou jmeno tvé oPane. Kolikrát
koli v modlitbě a rozjímání pocituješ nelibost, chladnost a nestálost, nesmíš hned
zoufalství se oddávati aniž ustávati Ježíše pokorně o pomoc vzývati; nýbrž v prostotě
ducha svého Boha chval, vzdávej mu díky, a tento veršík pro duchovní potěchu často
opakuj: Nuzný a chudý chváliti budou jmeno tvé o Pane. Nebot mnozí svatí a
nábožní mužové bývali také někdy chladni a po delší dobu od Boha opuštění, by
naučili se trpělivosti a útrpnosti s jinými, zakoušením bolesti a nedostatku; a aby
mnoho sobě nedůvěřovali v čas pobožnosti a Bohu oddanosti. Čítávej také často
verš následujícíse žalmistou Páně: Já pak jsem chudý a uuzný, ale Pán
jest spomocník můj. V Pána doufám, nebot on jest síla a spása má. Pravdivo
jest, nebot všecko dobré pochází od Pána.

2. Protož nechtěj se vynášeti v rozkoši, aniž na mysli klesati jsi--li zármutkem
navštíven: ale tak jakož se Pánu líbí tak budiž se vším cokoliv na tebe dopustí
spokojen. Neboť nic dobrého sám ze sebe nemáš, ale všecko jest od Boha. Dává-li
ti Bůh milost zbožnosti, září slunce na nebi, duše tvá jest osvícená a jako v bo
hatství jásá a veselí se. Ale bídně býváš oklamán, vynášíš-li se a pýše se oddáváš.
Neboť. sotva se komu tajně milost odejme a odstupuje-li od ncvděčného; tehda bývá
právě mdlý a slabý. bývá netrpělivý a v modlitbě nebývá stálý. Ty pak považuj to
za největší dobrodiní, že Bůh tě nuzným činí, že tě ponižuje s vyvolenými svými;
že trestá tebe metlou pro přestupky tvé tajné & nedbalosti tvé každodenní, bys
nestatečnost svou poznal a nikdy sobě mnoho nedůvěřoval, jak vyznává sv. apoštol
Pavel v listu k Římanům: Nechtěj, tak dí, vynášeti se, ale boj se. Velký zisk
jestit pro duši, málo sobě důvěřovati a všecko dobré úplně Bohu připisovati.

Lilie 3.
Kterak zbožní lidé neštěstím zkoušení bývaji.

1, Radujte se spravedliví v 'Pánu. V nebi věčná panuje radost,
v pekle ustaviěná bolest, a na světě střídá se oboje do času, by lidé dobří i zlí
byli zkoušení. V letě jsou dny jasné a světlé, v- zimě pošmourné a smutné: tak
jest to i s duší nábožuou. Kdykoliv" milost Boží do duše zavítá a ji osvěcuje, tu
ona mnohé věci skryté poznává, veselí a raduje se rozkoší nevyslovnou, jakou po
ciťuje. Ale v čas pokušení, kdykoliv se jí milost zbožnosti odjímá, tehda jest duše
chladna a ledova, rozum jest zatemněn a duch jest rozerván. Tehda jest především
trpělivost nanejvýš potřebna a Bohu mila, ctnost tuží se protivenstvím a trpělivostí
rozmnožuje se věčná odměna.

2. Ponížena očištěna bývá duše ranami, pýcha bývá potřena a mizí marná
chlouba. Pokud duše v těle žije, bývá v obém cvičena, by víc a více prospívala
v lásce ku Kristu. Velké to opravdu umění, velká c'tnost, stálým býti ve štěstí i
v neštěstí. Protož oslavuj duše má Pána v každé době; chval Sioue Boha svého ve
dne v noci, a hojnou nahromadíš sobě odměnu, u Boha v nebi i na zemi, a všecky
věci budou tobě k dobrému, milé i protivné, dobré i zlé, radostné i žalostné. Proto
také apoštolpraví: Milujícím Boha vše prospívá k dobrému, a ničeho
nebude se nedostávati těm, kteří se ho bojí. Blahoslavení, kteří ve
všem plní vůli Páně.
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Lille 4.
0 pravém milovniku Božím.

1.Milujte Pána všickni svatí jeho, velcí i malí; nebot velkého
i malého on učinil. Pravý milovník Boží miluje pouze Boha, totiž Boha pro
něho samého; nikoliv pro dobrodiní, jakéž od něho očekávati může, aniž pro jaký
koliv vlastní prospěch, aniž pro útěchu nebo odměnu, kterou získati může; nýbrž
úplně a jedině pro neskončenou jeho dobrotu a neskončenou laskavost. Protož ku
chvále Boží žalmistaPáně často vybízía opětuje: Oslavujte Pána, nebot dobrý
jest; slovo toto sladké jest milujícímu. Ale říci: neboť věčně trvá milo
srdenství jeho; slovo toto sladké jest zkroušenému srdcem, který hříchů svých
upřímně lituje. Protož aby člověk křehký a chybám a hříchům podrobený nezoufal,
přidává se: nebot věčně trvá,milosrdenství jeho.

2. Ten ale více líbí se Bohu, kde hlouběji se ponižuje a horoucněji jej

miluje. Blahoslavený onen, který se za nejmenšího ze všech považuje, a který všeho
se vystříhá o čem ví, že se Bohu nelíbí. Blahoslavený onen, kde pro Boha aby se
mu zalíbil vše z lásky' k němu koná s čistým úmyslem, a cokoliv dobrého před se
béře, všecko jedině a pouze ke cti a chvále Boží a k slávě jeho koná. Blahoslavený
onen, kdo sám sobě nic nepřipisuje nýbrž všecko milerád Bohu obětuje, cokoliv
od něho přijal.

Trni a růže.
Odďm.p.

Zbraň.
Nestoudný mladík počal rozličnými

řečmi pokoušeti, aby zbořil hradbu
studu a bázně Boží ve hradu cnostné
panny; sliboval to a ono, líčil, že přec
není více dítětem, aby věřila těm bájkám
o nebi, o pekle, o věčnosti, o soudu Bo
žím atd.; že člověk žije jen jedenkráte,
a že musí přece světa užívati, že svět
není mučírnou, ani klášterem atd. atd.

„Už jste u konce Vaší moudrosti?
-— No, dobře, zejtra se budu víc mo
dliti a postiti.“

„Proč?“
„Což pak nevíte, co praví Písmo

(Mat. XVII. 20) :“
;,Toto pokolení (— zlých duchův)

nevymítá se, jedině skrze modlitbu a
“půstlu '

2.

Jiné. cnostná panna při podobných
útocích na čistotu panenskou počala se
znamenati znamením sv. kříže.

„I nechte těch křížů —- nač to?“
„Zamykám dvéře do srdce mého,

aby do něho nemohl pokušitell“

3

Když i v Horních Rakousích směšné
novotářství tak nazvaného starokatolictví
strašiti počalo, přidal se k němu v jednom
městýsi také jakýsi šosácký liberál. Pak
se odstěhoval do Vídně, a tam prý jsou
přec rozumní lidé, lidé osvícení, pokroku
milovní! Jedenkráte jda vedle kostela
sv. Štěpána, potkal krajana, jenž do
Vídně za nutnou záležitostí přibyl. Osví
cenec ho oslovil a mezi jiným se ho ptal:

„Ještě jest v mém rodišti tolik
bláznů ?“

„Co jste Vy se odstěhoval do Vídně,
už jich ubylo !“ '

Dobře vychované děvče šlo z ven
kova do města, hledat si službu. Dostala
službu ve velkém kupeckém domě. Páni
se nepostili, do kostela nechodili, ba i
čeládce v postní den masné pokrmy
předkládali, a což ještě více, pán do
konce počal děvčeti namlouvati, aby přec
měla rozum, a aby se nedržela té kato
lické víry, že na tu bez toho už nikdo
nedrží, kdo vzdělaným slouti chce, aby
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se raději stala protestantkou. Když děvče
odpíralo, pravil jí pán:

„Nebuď bláhovou ——vždyt víra
jako víral“

„No, je—li tomu tak, jak milost pán
praví, že je víra jako víra, tedy já zů
stanu _při své katolické víře; tak nepo
chybím, pravda?“

Bedřich II. &kvardian.
Po 7leté válce meškal Bedřich II.

několik dní v Cleve. Dal si předložiti
seznam důchodů a vydání provincie.
Nemálo byl překvapen, naleznuv ve vy
dání pokladny královských lesů zname—
nitou sumu klášterů Františkánův.

„Proč se vyplácí tato suma oněm
mnichům ?“ ptal se presidenta.

„Sire, jestit to nadace vašich
předkův, aby se za ně ročně sloužily
zádušní mše !“

„Což pak tato dávka nevezme konec ?
Kde jest ten klášter? Chci mluviti
s kvardiáneml“

„Sire, klášter leží za parkem !“
„Půjdu tam o 3 hodinách! Oznamte

to mnichům !“
V určenou hodinu šel král do klá

štera. Mniši ho očekávali u fortny shro
mážděni. Spatřivše ho, zapěli Ambro
žianský chvalozpěv. Kvardian předstoupil
před krále. _

„Jste vy představeným kláštera
toho?“

„Ano, Sirel“
„Vy dostáváte ročně z pokladny

královských lesů velkou sumu peněz;
proč to?“

„Sim, jestit to nadace vašich před-r
kův; my jsme zavázáni sloužiti za ně
zádušní mše sv., aby duše jejich z očistce
vysvobozeny bylyl“

„Moji ubozí předkové, že tak dlouho
držáni jsou v očistci! — Nemohl byste
mi říci, zdaž brzy z očistce nevyjdou ?“

„Nemohu to určitě říci, Sire; jak—
mile se však dozvím, že z očistce už
vyšli, nebudu meškati, abych to hned
zvláštním poslem do Postupíua Vašemu
Veličenstvu ve známost uvedll“ Král
se pousmál a pravil presidentovi, jenž mu
stál po boku: _

„S tímto člověkem se nedá nic dělat:
ten jistotněstudoval u Jesuitůl“

Dobře odbytu.
V J ; kryli tesaři střechu. Pacholek,

sedě na střeše, podával jím šindele ,*) jemu
je podávala s půdy hospodyně; pacholek
byl katolík, hospodyně byla nekatolička.
Na katolickém kostele vyzváněli právě
hrany; v touž dobu hnal pastýř po ná
městí stádo, v němž mnoho dobytka mělo
zvonce. Hospodyně pravila uštěpačně
čeledínovi:

„Jakube, také by si mohli na vašem
kostele vyzvánění tomu zemřelému uše
třiti, vždyt stádo vyzvání mu dost!“_

„Paňmámo,“ odbyl ji pacholek, „vy
byste si mohla takové řeči ušetřiti, neb
až vyumřete,uozapraská vám ani
ten pastýř-!“

Palcát.
Před několika lety odehrála se ve

spojených severoamerických státech tato
událost:

Katolický, pro svou horlivost a spolu
pro svou milostnou veselost ode všech
vyznání milovaný misionář přišel jednou
do lesní hospody se sedlem na zádech;
bylot tam právě mnoho lidí z rozličných
krajin, a také rozličného vyznání.

„Kde pak jste nechal vašeho šimla,
Reverend ?“ pt_ali se ho mnozí.

„I zdechnul mi na cestě; proto si
nesu sedlo, až si zas koně koupíml“

Přítomní dva kazatelovó Methodistův
(největších to odpůrcův katolíků), ne
mohli si odcpřítí tu radost, aby misio
náře neškadlili; ptali se ho s úsměšky:

„Zdaliž pak jste Vašemu šimlovi
dal také pomazání?“

„Toto“ — odvětil rychle veselý
misionář, „pomyslite si: nemohl jsem
k tomu přijíti — stalo se to hovádko
před zdechnutímMethodistou.“

Ze všech stran zazněla pochvala
iode všech přítomných protestantů, jenž
se horšili nad oněma dvěma nestydatýma.
Ti umlkli a brzy se vytratili.

Dobrý nápad.
Jeden z papežův, kteříž sídleli

v Avignonu ve Francii (1309—1376),
a sice Clemens V. (1305—1314) dojel
ve skvostném povoze na královský dvůr
v Paříži. Filip Krásný, jenž si rád
z jiných smíchy tropíval, tázal se papeže:

*) Šindel nepochází z němčin , nýbrž
z řeckého: czvvďalMoc : rozštipen dřevo.
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„Vaše Svatost, také jezdil sv. Petr
v tak krásném povoze?“

„Nikoliv, Sir; sv. Petr chodil
pěšky!“

„A proč nechodí také Vaše Svatost
pěšky, jako sv. Petr—?“

„Sire, nyní to nejde; za časů sv.
Petrakrálové \pásli ještě stáda;
tehdaž to šlo!“

Zahanbeny učenec.
Veliký učenec Pico de Mirandola

(v XVI. století), jenž byl v 16. roku
svého stáří už doktorem bohosloví, lé
lékařství a práv; jenž už co dítě měl
tak ohromnou pamět, že, když se mu
předčítalo 3000'1'ozličných slov, je pak
odříkal po sobě v tomtéž pořádku ž pa
měti, oznámil jednou veřejně, že bude
odbývat disputací o všem lidském vě
dění, aby ukázal, že všecko umí a že
jest nepřemožitelným. Ku disputací té
přišel také docela prostý muž, a tázal
se učence:

„Kolik pak jest proseb v litanii?“
To Pico de Mirandola nevěděl.

Spravedlnost.
Měl—liza krále Bedřicha II. nějaký

4vážný úřad se obsazovati, musili se všickni
ucházeči králi představiti. J edcnkráte
se představili 3, a sice jeden voják, jeden
úředník a jeden pastor. Král se jich
ptal, jaké že mají zásluhy. Voják pravil:

„Vaše Veličenstvo, já jsem ležel
20 let ve Spandavě (pevnost)!“

„Já jsem stál 25 let v královské
služběi“ pravil úředník.

„Já pracuji už přes 30 let na vi
nici Páněi“ pravil pastor.

Král pravil:
„Voják _20 let ležel ——úřadník

25let stál—pastor však přes 301et
pracuje; tedy “tento obdrží úřadl“

Opatruolt.
Jednou se u Bedřicha II. ucházel

někdo o úřad při královské komoře
(finanční ministerství).

„Jaké on jest viry?“
„Vaše Veličenstvo, já jsem si udělal

svou vlastní vírečkul“
„Nemohu ho potřebovat! kdo si

dělá sám svou vlastní víru, dělá si
také svou vlastní věrnostl“ („žIllet
fiď) macbt Tein Glaubcben — madgt fiď)
and;feinmmm/')

Důvěra &věrnost.

Před několika lety stonalo rodičům
v Raabu milé dítě na smrt. Otec byl
vyšší úředník, protestant, matka byla —
katolička. Všecko lékařské umění nespo
máhalo; lékařové sami vyřkli, že dítě
brzy skoná. V skutku k večeru počalo
dítě umírati. Lidské pomoci tu nebylo.
Tu katolická matka, vidouc nebezpe
čenství největší, uchvácena nesmírnou
bolestí, padla před obrazem Panny Marie
na kolena. a spínajíc ruce a prolévajíc
proud slzí, prosila:

„Matko, drahá matko, nechej mně
mé dítě!“

A protestantský otec, též uchvácen
bolestí, padnul také vedle ženy na ko
lena svá a prosil, maje pevné předsevzetí:

„Pomož, matko, pomož mému dí
těti, a já chci ——věřitil“

Dítě, jcuž už dokonávalo, najednou
se ztišilo a otevřelo očka. Líbezný
úsměv rozprostřel se nad jeho tvářičkou.
Matka, vidouc úsměv ten, zkřikla ra- .
dosti; vzala dítě do náručí a viuula je
k srdci svému, aby je smrt jí nevyrvala.
Otec, vida vše to, slzel. Jeho miláček
se pozdravil, a otec dostál slovu: nedávno
se v dómním chrámu Páně navrátil do
lůna církve katolické.

Přepočítal se.
Ve Francii v kterémsi městečku žil

bohatý občan, vdovec bezdítký, nemaje
u“sebe nikoho než bratrova syna, kterýž
čekal na smrt strýcovu, aby po něm
statek děditi mohl. Najednou se strýc
ztratil; všecko hledání ho bylo marným.
An strýc nenalezen, ovšem nemohlo se
bratrovci dědictví vydati. Trvalo to
milému synkovi dlouho; šel k soudu,
kdežto udal, že se mu zdá, že, dívaje se
do studně viděl tam tvář svého strýce.
Odebrala se tam komise. Sudí a všickni
ostatní se dívali a dívali do studně, iii-
čeho tam však neviděli. Mladík pravil,
zíraje sám dolů:

„Vidíte támhle tvář strýcovul“
Sudí se díval opět, pak pravil:

_ „Vidíte-li tam Vašeho strýce jenom
Vy, tedy také musíte věděti, jak se tam
dostali“

Mladík zatknut; mrtvola strýcova
v skutku ze studně vytažena, a ve vý
slechu se pak mladík přiznal, že, nemoha
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se dočkati dědictví, strýce do studně
uvrhnul. .—

Kam s timto oblakem?
„Kam pak jdete s tímto oblekem ?“

tázal se sv. Ambrož, biskup Milánský
(nar. okolo r. 340, T 4. dubna 397;
stal se Milanským bisk. 374) nestydatě
oblečenou a jako páv pyšně si vykra—
čující dámu.

„Jdu do kostela !“ zněla odpověd.
„Člověk by měl naopak říci,“ odvětil

sv. biskup, „že jdete na komedii aneb
ku tanci. Zpátky, marnivá ženo! Přijdi
na sv. místo, abys oplakávala své hříchy,
ne však — abys Jezu Krista tupila a
jiným lidem byla pohoršením!“

2

Velmi dobré ponaučení pro ony '
malicherné duše, jež si na vyozdobení
hlavy i těla tak tuze záležeti dávají,
uděluje sv. Bernard následujícími slovy:

„Což pak Bůh hledí na šaty, a ne
více snad na mravy? Právě tento útvar
tvého oděvu jest znamením tvého zohy
zděného ducha a tvých převrácených
mravů!“ —

3.

S tím souhlasí sv. Jan Zlatoustý, řka:
„Přílišná péče a ozdobení těla uka

zuje, že jest duše zohyzděna, a skvostnost
oděvu na těle jest důkazem nahoty duše!
Neboť nemožno, aby onen, jenž o duši
pečuje, jakož toho hodna, a její krásy
si vážiti zná, po zevnitřní ozdobě toužil;
jakož také nemožno, aby onen, jenž se
se zevnitř-ní ozdobou příliš obírá, péči o
vnitřní ozdobu nezanedbával !“

Nevrácené pozdravení.
(Z „Rath. Volkskalendor fiir 1854 von

A. Kolping.)
V Brienne-u ve Francii žil svědo

mitý pastýř, jménem Claude Rougemont
(čti: Klód Ružmón). Sedě jedenkráte
ku večeru pod stromem u silnice, pískal
na svou píšťalu _ večerní píseň. Stádo
se kolem něho páslo. Tu kráčel silnicí
od Brienne-u cestující řemeslník; po
hlédnul opovrženlivě na nábožného pa—
stýře, neodvětil jeho pozdravení.

Asi za hodinu chtěl pastýř stádo
své do města vésti; vstav, kráčel zvolna
po silnici: pes hnal za ním stádo.

Tu spatřil cosi lesknavého na sil
nici. Zdvihnul to. Byla to velká peně

ženka, na níž visel klíček. Otevřev ji,
nalezuul v ní mimo jiné listiny směnku
na 200 tolarů Spolu také naleznul
výkaz, že peněženka patří tkalcovskému
tovaryši v hedbáví — Frant. Wildrose—ovi
z Colmaru.

Pastýř se hned domýšlel, že peně
ženku ztratil snad onen cestující řeme
slník, jenž před hodinou okolo něho se
ubíral. Hned byl ochoten, že mu jí
vrátí. Právě chtěl stádo sbáněti, tu
spatřil onoho cestujícího, jenž po silnici
běžel. Tento hledal bedlivě na silnici:
tu se ho ptal pastýř:

v„Neztratil jste peněženku, milý
příteli? . . . Jak pak se jmenujete ?“

„František Wilderose !“
„Já jsem ji naleznull“ pravil pastýř

svědomitě a již mu ji dával se vším,
co v ní bylo.

Řemeslník byl radostí n vytržení;
vytáhnul z kapsy zlatý prsten a nabízel
jej svědomitému pastýři v odměnu.

„Jen si svůj prsten podržte; vy jste
vaší úzkostí beztoho dost trpěl a opozdil
jste se o celou míli. My pastýřové poklá
dáme si za svou povinnost, bychom cestu
jícím služby prokazovali, a za to, co
člověk povinen, nemusí plat bráti. -—
Avšak naučení musíte od nevědomého
pastýře přijímati: Budoucně pozdravujte
poctivé lidi, jež potkáváte; nevíte, zdaž
nebudou jednou s to, aby vám pomohli!“

Potom ukazoval pastýř cestujícímu
pěšinku, řka:

„Tato cesta jest kratší a povede vás
ještě přednocí na místo, půjdete-li ostřeji !“

Cizinec pohnut se svědomitým pa
stýřem se rozloučil a vykládal později tuto
událost svým spolutovaryšům co paměti
hodnost z cest.

Částky ze sv. kříže.
Od časů Calvinových se pořád se

strany nepřátel církve tvrdí, že prý těch
částek ze sv. kříže Páně jest tolik na
světě, že by dohromady hmotu kříže
daleko převyšovaly. Tím se chce u

.pravověřících křesťanů zbuditi pochybnost
o ryzosti částek kříže, jež se v uctivosti
chovají. Pan Rahault de Fleury (čti:
Rahól de Flerý) sbíral dlouho s velikou
pílí zevrubně zprávy o všech částkách
sv. kříže, jež se ve veřejných kostelích
chovají. Výsledek svých bádání složil
v knize: „Memoirs sur les instruments
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de la Passion de N. S. J. Ch. (Paris,
L. Lesort, rue de Grenelle — St. —
Germain)= Památnosti o nástrojích
utrpení Pána našeho Jezu Krista. Dle
tohoto sestavení obnáší všecky v historii
a v bohoslužbě církve známé částky
sv. kříže Páně 4 miliony krychlových
milimetrů, kdežto kříž Páně dle vypo
čítání velmi pravdě podobného by se

musil ceniti na 178 milionů krychlovýchmilimetrů.

Výrok dítěte.
Otec sv. J ohanny de Chantal (Šantál),

jménem Fremiot, byl velmi horlivý ka—
tolík. Jednou se s ním hádal o nejsv.
Svátosti oltářní vznešený host, přivrženec
Calvinův. Otec měl v náručí svou dce—
uršku (nar. 1572 v Dižonu v Burgundu) ,
dítě sebou ustavičně škubalo a křičelo.
Aby dítě upokojil, dal mu host jakési
cukrovinky. Dítě — otec s ním stál
blízko vlašského komína, v němž hořelo,
— hodilo cukrovinky do ohně, volajíc:

„Tak budou hořeti v pekle ti, kteříž
zapírají nejsv. Svátost oltářníl“

Dělení zvonů.

Roku 1848, když nastala tak na
zvaná svoboda a rovnoprávnost, přišlo
několik evangelíků ku katolickému míst
nímu faráři s tímto požadavkem:

„Velebný pane, nastala rovno
právnost; my přicházíme s prosbou:
abyste nám evangelíkům vydal polovici
zvonů ve věži katolického kostelal“

„Hned -— hned !“
Obléknuv se, vzal klíče a vedl žadatele

na vysokou věž ke zvonům.
„Tak tedy — chcete tuhle tento

zvon — jest na něm sv. Jakub.“
„Ten nechcemel“
„Chcete tuhle ten poledňák — jest

na něm sv. Jan Křtitel.“
„Ten také nechcemel“
„Aneb chcete tuhle ten prostřední

— jest na něm Panna Maria."
„Ten také nechceme !“
„Tak snad chcete tuhle umíráček — \

je na něm sv. Barbora.“

„Ten také nechceme'“
::Aha — Vy nechcete nic svatého!

Nač jste mne tedy sem vyvolali? Marš
— tu jsou schody dolů!“ —

'Neehtíce, přec věří!
Ptal jsem se jednou helvetky, jak

tomu už dávno, co jí otec byl umřel?
Pravila mi:

„Pán Bůh mu dej ladost věčnou,
jest už 10 let v zemi!“

„Matko, věříte v očistec ?“
„Nevěřím.'“
„Co tedy věříte, že se s duší lidskou

stává, když se od těla byla odloučila ?"
„Že ji Hospodin bud přijímá do

nebe, anebo že ji odsuzuje do pekla!“
„Modlíte se za mrtvé ?“
„Nemodlíme !“
„Pravda že proto: jsou-li duše jejich

v nebi, že vašich modliteb nepotřebují;
jsou--li však v pekle, že jim žádná mo
dlitba není nic platna ?“

„Ano!“
„Matičko, vy se klamete aneb jste

zklamáni! V srdcích vašich jest víra
v očistci, jen že víře té odporujetel Vy
se za mrtvé modlíte, jen že přitom
neklekáte, ruce nespínáte atd. ! Před
okamžením jste pravila o svém ze
mřelém otci: „Pán Bůh mu dej ra
dost věčnou!" Nebylatomodlitba,
aby ho, pakliže ještě v nebi není, tam
přijmouti ráčil? Byl-li by v pekle, což
P. Bůh nedej, co by mu ta vaše mo—
dlitba byla platna? Je-li v nebi, nepo
třebuje vaší modlitby! Ana jste se za
něho právě modlila, a snad častěji tak
modlíváte, nedáváte na jevo, že víra
v očistec jest člověku přirozena? Ne
vědouc, zdaž duše vašeho otce jest
v nebi aneb v pekle, nutí vás láska
k němu, že předpokládáte, že jest místo,
ze kterého mu vaše modlitby pomáhati
mohou! Aneb proč byste se za něho

' modlila? Vidíte, matičko, vy věříte
v očistec & vy se za mrtvé modlíte, jen
že se k tomu nepřiznáváte. Budte se
klamete sami, aneb jste zklamáni !“

Matička na to neřekla ani a, ani b.



— 199 —'

Zprávy misii mezi Slovinci.
(Ze zápisků misionář-e.)

(Pokračování)

(Pobožnost milostná ku poctě sv. Františka Xaveria.)

Když jsem r. 1861 u „sv. Ondřeje“ před vystavenou nejsvětější Svátostí
spolubratry své 11slavné pobožnosti ku sv. Františku pohroužené “viděl, tu vznikla i
ve mně důvěra k tomu sv. velikánu a zázračnému apoštolu Indie. Ihned se má mysl
zabírala, čím on kdysi krajanům mým z Horního Hradu byl; důvěra mých spolu
bratrů pohnula mnou nemálo a od té doby utíkám se v každé nesnází k mocnému
opatrovníku svému. Jestit Repně jeho dílo; sv. Xaveriu připočísti třeba zarážení
domu; On si chrám náš vystavěl a vše i v domě i v svatyni zařídil.

Již r. 1869 bylo mého srdce touhou k jeho chvále v lublaňské kapli jemu
zasvěcené, jež při chrámu někdy jesuitském se nachází, tuto 9denní pobožnost míti.
Pro nemožnost nestalo se tak; za to teprv letos bylo mi popřáno co nejlépe oslaviti jej.

Dříve však než o slavnosti té se vyslovím, bude záhodno, několik slov o
původu & důležitosti její tu pronésti:

Jaký původ jest té pobožnosti, proč ji jmenujeme zvláště milostnou, tyto
dvě otázky zodpověděti chci.

Již původ její jest zázračný a spolu dějepisný. R. 1633, když se v chrámě
jesuitském v Neapoli připravoval oltář ku slavnosti nepoškvrněného početí P. Marie,
stalo se, že dělníkovi na řebříku stojícímu těžké kladivo se vymknulo, a na hlavu
P. Marcella Mastrilli spadlo. Těžce raněn nenacházel ničím ubohý otec úlevy, ano
po 20 dnech bolestí seslábl v takové míře, že úmrtí každou chvílku u něho se
očekávalo.

V této největší nesnází utekl se k sv. Františku Xaverskému a učinil se
svolením představených Bohu slib, že chce, pakli jej neduhu zbaví, do Indie na misie
putovati. A hle! tu se mu objeví sv. František v oděvu poutnickém, oslaven nebeskou
září, táže se nemocného, zda spíše štastně do nebo se odebrati aneb cestu do Indie
obtížnou si vyvolí. „Nežádám ničeho,“ edvece P. Mastrilli, „jediné vůle Boží se mnou
se stanižl“ Načež kázal mu světec náš, by již dříve učiněný slib ještě obnovil,
sv. rány Ukřižovaného zlíbal a tu táže se ho po druhé, zda-li jest hotov pro Ježíše
Krista prolití krev.

Rozličná mu uděliv napomenutí užitečná jeho životu ohlásil mu, že kde po
9 dní o jeho přímluvu žádati bude a za ten čas sv. svátostí nábožně příjme, že každé
milosti dosáhne, již si k Boží slávě a duše své blahu vyprosí. „Ty však,“ pravil,
„vstaň, nebot jsi zdráv.“ Na to zmizel sv. František.

Tentýž P. Mastrilli v skutku ihned uzdravěl; brzy na to mohl vyplniti též
slib svůj. Mnoho v Indii působil; až konečně, „jak mu sv. Xaverius věštil, smrtí
mučenickou život svatý svatě dokonal. Tolik o původu pobožnosti té. _

Konává se ta pobožnost obyčejně od 3—12 března a sice za příčinou svato
řečení, jímž byl se sv. Ignáciem 12. března oslaven; může se však také v jiný vy
konávat čas. Jakou měrou zdárna jest, ukazuje název sám, název totiž pobožnosti
milostné. A zajisté, jaké množství vyslyšel již slavný světec náš! Jako kdysi za
života svého zázračným se'stal, jak po smrti své mnohé zázraky on způsobil: tak i
nyní zvláštním přímluvčím jest u Božího trůnu, zejmena když tím způsobem se
k němu utíkáme. Ovšem třeba o to prosit, co nám slouží k dobrému, zvláště v onom
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životě; za druhé též s důvěrou, že nás světec slavný v skutku vyslyší, pak-li k slávě
Boží a našemu dobru bude to, co žádáme; za třetí by srdce naše tím spíše schopno
bylo milostí, třeba nám je připraviti přijímáním sv. svátostí, jakož i konáním jiných
dobrodějství.

Pak zajisté poznáme i my, proč pobožnost tato pobožnosti milostnou se zve.
Jakým způsobem jsme oslavili dobrodince svého? — Především se dala

tisknout knížečka obsahující tuto pobožnost se svým původem a rozprodána byla mezi
lid. Stranou, kde se nyní nachází již oltář ku cti světce, postavil mu bratr vkusný
Oltářík; nejkrásnější květiny byly z Lublaně mi poslány.

S velkou radostí hledaly děti sněženky v podsněží, tak že proslavenec čerstvými
vždy květinami poctěn byl. Obraz jeho zelením a kvítím kolem ozdoben a červený
plamínek, znamenaje lásku jeho vroucí, ozářoval jej celý den. Každodenně jsem se
po mši sv. odebíral k jeho obrazu, bych se “nahlas modlitby a litanii o sv.'Františku
pomodlil.

Jednoduchá byla pobožnost a předce tak žehnaná; nebot, bych se v pravdě
vyslovil, všichni tito dnové rovnali se vRepni velkým svátkům. Kostel se lidem plnil
co 'den; zpovědí tolik, že jsem po celý den ani postačiti nemohl. Proto mi též velmi
bylo vhodne, že se právě z misie navrátili domů misionáři, Nejinak se zdálo býti,
než jakoby v Repni se odbývala misie; i Repiňští i z okolních vesnic lidí množství
spělo k nám. Mnozí den před tím již z okolních far do Repně se odebrali, jen aby
den příští spíše správu Boží odbyti si mohli.

Tak se přihodilo, že chudé vdově, odebravší se za tímtéž úmyslem do Repně,
jedinká kravička ukradena byla. Hořce plakala nejstarší dcera doma ostavší, když
chlév prázdný spatřila. Ihned povyk udělán a sousedé útrpnost s ní majíce odhodlali
se darebáka stíhati, který chudobné rodiněveškerý byl vyrval majetek. O 9. večer
jdou sledovati zloděje, jehož z celé osady nikdo ani nezočilpJakmile se ale na silnici
dostali, zmizela stopa. Co mají ted učiniti? l jdou dále a dále, nevědouce kam, . . .
zda-li po zloději čili cestou opáčnou, přes řeku Sávu. Bylo již přes půlnoc, urazili
již několik hodin cesty — a hle tu zastihnou zloděje, an kořist svou uschovati chce.
Velice byl pachatel tím ustrašen, vida se i po daleké cestě, cestě totiž několika hodin
za Lublani zrazena, kdež se zcela jistým býti mněl. . '

S radostí se nyní ubírali domů s nalezeným jak by grošem vdovy jediným a
dlouho si vypravovávali podivný ten případ; matka ale domů vrátivší se zvolala:
„Sv. František nám pomohl; vždyť:on nedopustí, aby někdo jeho pobožnosti škody
utrpěli“ Tak se ovšem upevnila důvěra její, jakož i mnohých sousedů. Než mně, co
živ budu, nevyjde ta slavnost z paměti. Ačkoliv nemocen & nemalých bolestí snášeje
radoval jsem se jako snad nikdy ještě, i děkoval jsem P. Bohu z celého srdce, že
mě ráčil navštíviti touto dlouhou nemocí; nebot sotva bych. byl pobožnost tu míti
mohl, kdybych byl jen trochu býval zdráv.

Jak pak se to asi stalo, že tak velký podíl brali v pobožnosti té? —
Představ lidu obecnému drahokam, ale ueseznam jej s ním, a lid si ho sotva

všimne; představ lidu drahokam a podej či lépe vylož cenu jeho důkladně a uvidíš,
zda-li i v tom případě si ho nikdo nepovšimne. V tom jest celé tajemství. .

Čím dále, tím více scházelo se v našem chrámu ctitelů nejsladšího Srdce „
Páně, tak že z horní Krajiny i z jejího středu i Vippaští v neděli a svátek na mnoze '
sem putují, ba i mnohý obyvatel Štyrska koná z lásky k Srdci Božskému nemalou
a“ obtížnou sem cestu. Za vše budiž Bohu čest a chvála!
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(Z misie v Kranjské Gorje.)
O misiích, které pro nemoc mi opustiti bylo, stůjtež nějaké tu pouze po

známky, jak'se v slovinských novinách „Zgodnja Danica“ z jistých důvodů co nej
kratčeji podané nacházejí. První od měsíce února misie byla v Kranjské Gorje, o níž
„Danica“ takto píše: „17. března přibyli i k nám Otcové Tovaryšstva Ježíšova na
misii, jejíž počátek právě v popelečnou středu připadl. Ze všech stran se ubíral lid
zbožný k nám: z Trenty a ze Soči, i z Korutan až na “den cesty i ze všech sou
sedních obcí hrnul se lid k misii. U farníků samých byla tak oblíbena, že sotva
kdo jednu nebo dvě přednášky zameškal; bylyt ovšem rázu takového, že i srdce,
skály tvrdší, otřásti se muselo. Všeobecné slzí prolévání nastalo, zvláště když pan
vůdce misijní nás vyzval, bychom veřejně své křestní sliby obnovovali; když se
vpouštěl misijní kříž do země a když d. p. vůdce louče se s námi napomínal nás,
bychom setrvali v dobrém do konce.

Doufáme, že tyto slzy nepřijdou na zmar; nýbrž že skropily ,půdu, z níž se
hojná žeň k životu věčnému sklídí.“

(Z misie na Černém Vrchu.)
„13. března,“ vypravuje „Danica,“ „započala misie na „Černém vrchu.“ Byly

to v skutku pro celé okolí milostné dny, dny spásy; nebot tolik trní, bodláčí a kou—
kole z duchovního role vytrháno,- jak po mnohá léta 11všem namáhání duchovenstvu
tamnímu se nepodařilo. Nyní jste nám, d. pp. misionáři, vyčistili, zkopali, ano i
oseli roli naši; my se o to postaráme, by jí budoucně i vláhy nescházelo a tak po
žehnáním Božím hojnou žeň vydávala.“

(Z misie u Sv. Jiří pod Kumem.)
Od 23. až do 30. března těšila se obec Sv. Jirská pod Kumem z misie.
Povětří dost příhodné bylo právě misii té vhod. Nábožných sešlo se vždy

tolik, že nezřídka na 200 až 300 osob venku pod okny naslouchalo kázáním. Dů
kladnost a vnitřní přesvědčenost u přednáškách bila nám vždy do očí; proto také
tím způsobem účinkovaly, že mnoho slz zkroušenosti a pravého pokání se na lících
jevilo. Poslední den nejvážnější muži z obce, v jichž čele p. iněštanosta. dostavili se,
vřelé díky chtíce vzdávat pp. misionářům za tu namáhavou práci, za překrásné nauky.

Jeden vážný majitel se opozdil a proto nebyl přítomen, čehož velmi litoval.
Později vypravoval o sobě před sousedy: „Dnes ráno jsem přemýšlel, jakým způsobem
své díkůvzdání bych byl učinil. Takto jsem as důstojné ty pány osloviti mínil: Dík
budiž Bohu za posvátné dobrodějství misie; dík p. faráři, jenž nám takou radost
způsobil; zejména ale Vám, d.-pp. misionáři, díky srdečné vzdávám za snahy Vaše
a Vaši obětavost nemalou! Račiž Vám to hojně odplatiti na nebesích přenejlaskavější
Otec nášl“

Bohu budiž chvála a nám Jeho sv. nebe!

(Misie v Šmarii u Lublaně.)
„Již dlouho jsem si přál,“ počíná opět misionář ve svém denníku, „kéž

bych mohl v misii šmarijské jakéhož podílu bráti! A P. Bůh vyslyšel prosbu meu;
neduh tak se zhojil, že jsem přání svému 9. dubna zadostučinil.

Tento den byl pro mne, pro občany šmarijské pravým dnem velikonočním.
Vzkříšení Páně krásný to den, než nám slavný z dvojí příčiny: slavilit jsme
z mrtvých vstání Krista Pána a spolu s ním vzkříšení obce šmarijské, jež tím právě
započalo dnem. I pevné jsem byl naděje, že úplné znovuzrození jich uštědří nám
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Pán & tato milost veždy ducha mého zrak radostí a blahem pojila. Slunko se svými
paprsky zdálo se dnes milostněji na nás se usmívati, a když ve chrám Páně u
slavnostním průvodu uvedeni jsme byli, tu již předtuchou zdaru duchovního ohřívala
nás jarost jeho. Budova chrámová, ač co třílodní velmi obsáhlá a mimo to i
lavice z ní odstraněny byly, nebyla 5 to postačiti lidstvu, tak že mnohým venku
bylo ostati.

Po dlouhé své nemoci měl jsem opět v úvodní přednášce posluchačstvo po
zdravit. S radostí jsem počal a pozornost veliká sledovala slova má. Ovšem jsme se
obávali nemálo, že nám páni lublanští překážeti budou, leč obava tato zvrátila se
v nivec. Mnoho sice slyšel lid, proti nám tu popuzen; avšak on ví dobře, koho po
slouchati má; proto se mu také novověká osvícenost nelíbí. Otec duchovní jest mu
posud vážený a nade vše rád poslouchává rady svého duchovního pastýře, rád s ním
také obcuje. Arcit nenalezneš vše tak čisto, že by nemile tě nic nemohlo dojmout;
ale vůbec nachází se ve všech třídách mnoho dobrého. Tak na. př. obdivovat by se
mohl leckdo horlivosti u návštěvě slova Božího od mládeže vzrostlé, jich častému
přijímání sv. svátostí. Ano vše miluje sv. svátost, kolik osob v rodině, od starce a
stařeny až ke školáku' a školačce, při čemž zvláště jinoši a děvčata dobrým před
cházejí školstvo příkladem. Mnoho bychom mohli sdělit krásného o horlivosti mužů
a mládeže odrostlé, již s radostí opouštěli práci na rolích zanechavše za tím péči
Pánu svému, jenž pravil: „Hledejte nejprvé království Božího atd. . . .“ Byla k polní
práci nejkrásnější pohoda a jaro v plném životě; slunce lákalo snad mnohého za
pluhem se procházeti na roli, leč Šmarijští nevěděli právě o ničem kromě stánku
Božího. 18 zpovědníků dostavilo se, aniž postačovali, tak že „všichni kajicníci nebyli
s to v čas misijní přijmout sv. svátostí. Kdežto ale fara na 3100 duší čítá-čítalo
se sv. přijímání za těch dní až na 5000. Mnoho nadobyčejného se zde událo; kdo
však může vypravovat vše!

Byl kdosi v té osadě, muž to z první třídy, jenž z počátku nemile smýšlel
o jesuitech. Odhodlal se sice chodit na kázani, než z pouhé zvědavosti, snad též za
tou příčinou, by pak přednášky tím lépe zlehčovati mohl. Avšak první přednáška již,
které přítomen byl, tak jej dojala, že sám pravil k sousedu: „Kdo by mohl odolati
slovům takovým ?“ i navštěvoval přednášky za úmyslem dobrým a navštívil i zpo
vědníka, by se smířil s Bohem svým. -— Ještě jiný případ:

Jistý hospodář, obstárlý již člověk, předevzal si tyto dni vzdorovati Božské
milosti co nejvíce a již se mu bylo podařilo zapeklitý úmysl k poslednímu misie dni
zachovávati. Nechtěl míti času pro misii, ana mu vůle dobrá scházela, a když děti
jeho započaly z misie mu něco vypravovati, tu se rozmrzel vždy velmi, jako misijní
jich návštěva jej nemálo mrzela. V tom se ke mně odebralala dcera jeho, zbožná
děvice, chtíc mi sdělit srdcem zkormouceným nešťastného otcestav. „Náš otec,“ na
říkala mi, „nechce nijak súčastniti se misie a kdykoliv se jen o ní zmíníme, tu se
na nás veždy rozlobí“

I vyndal jsem posvěcenou medaili nejbl. Panny Marie, a dal jsem ji s těmi
slovy děvčeti: „Jdi domů, dítě mé, dones otci dárek ten a řekni mu, já že mu jej
posýlám.“ Děvčeza tím otce svého odporoučela nejbl. Panně Marii, matce milosrdenství,
a odevzdala otci medaili.

Tot se přihodilo o poleduách ao 3 hodinách již čekal tentýž otecu zpovědnice,
by svou zpověď vykonal. 



Ještě něco opomenouti mi nolze, co se při misiích leckdy stává, čehož příběh
podala též osoba v osadě šmarijské. Skoro v každé misii nescházejí; kteří Duchu sv.
odpírati hledí a od hříšného života ustoupiti nechtějí. K zpovědníku přistupují ne
zřídka, prosíce jej o rozřešení; než hříchů svých želeti & jich se vzdáti mermomocí
nechtějí. Ubohá duše! takové prý osoby nejinak se po misii chovají, než jak by z pekla
propuštěny byly. A co se z nich stává? Zapeklití hříšníci, a tak bývá jim misie míšto
z mrtvých vstání ku hroznému pádu.

Duše lidská jest nesmrtelná.
(Pokračování)

27.

V roce 1746 po sv. Janu Kř. zemřel v Brunšvíku jistý pan Děrien, správce
v koleji Karolinské, muž úřad svůj vždy věrně a čile zastávající, jemuž jemná, vždy
stálá povaha, právě tak moudrá jako přirozená poctivost a pevná duše velmi krásně
příslušela. Krátce před smrtí dal k sobě jiného správce domu, pana M. Hófera,
s nímž stál v upřímném přátelství, povolati, aby s ním něco potřebného mluviti
mohl. Tento ač již ležel v posteli, nechtěl přece nechati přání svého přítele nevy
plněné a šel k němu. Přišel ale pozdě, nebot nemocný zápasil již se smrtí. Po
nějakém čase rozšířila se pověst, jakoby brzo ten brzo onen zemřelého v Karolinum
byl viděl. Poněvadž ale ty zprávy pouze od mladých lidí pocházely, nalézaly málo
víry, spíše bylo vše považováno za výsledek strachem rozčilené obraznosti. Konečně
_udál se v říjnu 1746 případ, který mnohé pohnul k tomu, že přisuzovali těm zprávám
přece nějaké ceny, kdežto dříve za zcela nepravdivě bývaly zavržený. Zjevil se totiž
zemřelý Děrien Hóferovi v tu dobu, kdy dle svého obyčeje v noci mezi 11. a 12.
hodinou v koleji obcházel, aby viděl, zdali jeho poddaní šli spat a vše v pořádku
jest. Když přišel k pokoji M. Lampadia, spatřil zemřelého hned vedle seděti v jeho
obyčejném županu, na hlavě bílou čepici, kterou dole držel pravou rukou, takže bylo
viděti jen polovic jeho obličeje, spodní totiž část od brady až k očím — zcela dobře
a zřetelně. Tento neočekávaný pohled polekal sice Hófera; avšak přesvědčen, že jde
za svým povoláním, zmužil se a vkročil do pokoje. Shledav vše v pořádku uzavřel
za sebou pokoj a viděl dříve spozorovaný stín posud nepohnutě v jeho dřívějším
postavení. Dodav _sizmužilosti šel blíže k němu a posvítil mu zrovna do obličeje;
tu však ho přepadla taková hrůza, že sotva mohl stáhnouti ruku spět, která také
od té chvíle tak napuchla, že několik měsíců s tím ztrávil.

,Druhý den vypravoval tuto podivnou událost panu Oeder—ovi,profesoru mate
matiky, který ale co filosof nechtěl tomu věřiti, nýbrž vysvětloval ten zjev za přelud
fantasie. Aby však určitěji tu věc objasniti mohl, nabídl se, že příští noc sám půjde
s sebou, an jistotně se kojil nadějí, že přesvědčí Hófera, že bud ničehož neviděl
aneb se dal oklamati od strašidla s tělem i krví. Oba tedy šli mezi 11. a 12. hod.
na určité místo; sotva však přišli k pokoji, zvolal profesor Oeder s velikým ubez
pečením: „Jest to věru Dorienl“ —

Pan Hofer vstoupil mlčky do pokoje a při odchodu jeho seděl stín posud
ještě v jeho staré posici, jako den předešlý. Hezky dlouho se naň dívali; vše na
něm bylo znatelné, i černý vous dobře bylo rozeznati; nikdo ale neměl srdce jej
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osloviti aneb se ho dotknouti, raději odešli s přesvědčením, že viděli zemřelého
Dóriena. Zpráva o této případnosti rozšiřovala se více a více a mnohé osoby při
cházely na to místo, aby se o pravdě věci svou vlastní zkušeností přesvědčily: ale
jejich snaha byla mama.

Profesor Oeder přál si viděti ještě jednou tu postavu, šel tam opět sam,
hledal ji v každém koutě s pevným přesvědčením, že na ni promluví; ale i tato
práce nedošla žádného výsledku. Pročež vyjádřil své myšlenky slovy: „Chodil jsem
dost dlouho k vůli tomu duchu, chce-li něco, at přijde on sám ke mně!“ Ale co
se nestalo! Asi za 14 dní na nic nemysle tím méně na strašidlo byl zrána mezi
3. a 4. hod. najednou zevnější mocí probuzen. Otevřev oči spatřil, že naproti po
steli na skříni, která. jen dva kroky od něho vzdálena byla, se nalezá postava lidska.
Vzpřímiv se mohl zcela dobře pozorovati celý její obličej. Upřcně na ni se díval,
až asi za 8 minut zmizela.

Druhý den ráno právě v ten samý čas byl opět probuzen a spatřil tutéž
postavu, jen s tím rozdílem, že dvúře u skříně poněkud hřmotily nejinak, než když
někdo se na ně podepírá. Tentokrát také zůstal duch déle státi, tak že ho profesor
OSlOVÍltakto: „odejdi zlý duchu, co máš zde co dělati?“ Na tato slova následovaly
od ducha rozličné strašlivě pohyby, hýbal hlavou, rukama i nohama tak, že i pro
fesor úzkostlivě se modlil: „Kdo v Boha doufá“ atd. a „Bože Otče stůjž při mě“
atd. Na to zmizel duch. Po 8 dní měl Oeder pokoj; ale po těch dnech dal se
opět ráno o 3. hod. onen duch viděti stím rozdílem, že od skříně přímě šel k němu
a hlavu k němu nakloňoval, tak že bez sebe z postele vyskočil a prudce po duchu
udeřil. I ustoupil duch ke skříni; sotva se ale opět posadil, zdál se duch nový útok
činiti na něho, an se k němu opět přibližoval. Tu spozoroval Oeder že má. to stra
šidlo kratkou dýmku v hubě, které dříve snad ze strachu byl nespozoroval. Toto
chování se ducha a jeho příliš klidná tvář, která spíše přívětivá, než mrzuta vypadala,
zmenšila jeho strach a dodala mu zmužilosti, že oslovil ducha takto: „Mate ještě
dluhy?“ Věděl totiž, že zemřelý zanechal několik tolarů dluhu. Při této otázce
ustoupilo strašidlo několik kroků zpět, vzpřímilo se zhůru, jakoby pozorně poslouchati
chtělo. On opakoval svou otazku ještě jednou, načež duch pravou rukou přes hubu sem
tam jezdil. Černý vous, který bylo dobře pozorovati, přinutil ho k otázce: „Nezaplatil
jste snad ještě holiče?“ Načež duch kýval muohokráte hlavou. Bíla dýmka byla
příčinou nové otázky: „Jste snad posud dlužen za tabak'xW Zde ustoupil duch a
zmizel. Den na to Sdělil profesor Oeder tento nový případ dvornímu radovi Erath-ovi,
který byl jeden ze 4 kuratorů v koleji a měl ve svém domě sestru zesnulého. Ten
hned se postaral, by dluh byl zapraven. Tato šťastně vypadla rozmluva s duchem
pohnula pana prof. Seidlera k tomu, že nasledující noc zůstal u Oedera, an se do
mníval, že duch opět se zjeví, což se také stalo. Rano o 5. hod. probudil se náhle
Oeder a nalezl svého nepozvaného hosta ne jako obyčejně na skříni nýbrž vedle ní
na bílé zdi. V tom postavení ale nezůstal dlouho,*nýbrž chodil po pokoji, jakoby
chtěl zvěděti, kdo mimo Oedera leží v posteli. Konečně přiblížil se k loži, na němž
Oeder se svým společníkem ležel. Tu pravil onen k tomuto: „Voyczl Vizte!“ Seidler
ale neviděl ničehož leč něco bílého. Po chvilce pravil Oeder: „Nyní se to ztrácíl“
I rozmlouvali potom dlouho o té věci a Oeder litoval toho, že duch nezůstal déle.
Pak se ptal Seidlera, zdali ho nemá“ zavolati. Tomu Seidler nechtěl a poněvadž
Oeder více nemluvil, myslel Seidler, že opět chce spati. V tom ale opět Oeder
vstane a bije kolem sebe a hrozným křikem vola: „Jdi pryč, již dost dlouho jsi
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mne znepokojoval, chceš—liještě něco ode mne míti, řekni to zkrátka aneb mně to
dej srozumitelným znamením znáti a pak více sem nechod!“

Seidler to vše slyšel ale ničeho neviděl. Když pak Oeder se poněkud uspo
kojil, ptal se Seidler po příčině jeho křiku. Oeder vypravoval, že duch přišel opět
a že se položil na něho. Od této noci vždy podržel Oeder někoho u sebe v noci a
lampa hořela po celou noc. To sice spůsobilo, že od té doby ničehož více neviděl.
ale cítil vždy neobyčejné lehtání po těle, což dříve nikdy nebývale. Někdy slyšel
též na skříni hřmot aneb tlučení na dvéře. Pomalu přestalo oboje, tak že se do
mníval, že budoucnost ducha toho jest rozhodnuta; proto spal již sám a světlo více\
nehořelo.

Dvě noci byly tichy, třetí ale noc přišel duch opět a o něco černější. Měl
v ruce znamení, kterýmž neobyčejně pohyboval. Bylo podobne obrazu, uprostřed
díra, do níž duch často strkal prst. Oeder se ho ptal: at se lépe vyjádří, jinak že
ncuhodne, co chce aneb nemůže—li to učiniti, at přistoupí blíže. Duch zakroutil
hlavou a zmizel. Toto zjevení stalo se ještě několikráte i u přítomnosti jiného pána
z koleje. Po dlouhém přemýšlení, co zemřelý tím znamením asi chtěl, vypátráno,
že před smrtí si vypůjčil od obchodníka několik obrazů do magické lucerny na
zkoušku, které ještě navráceny nejsou. I dány zpět a. od té doby měl Oeder pokoj.
Profesor Oeder oznámil tuto událost u dvora a velikým učencům _k. p. tehdejšímu
proboštu Jcrusalemu,.profesoru Gebauerovi v Gettinkách, prof. Sognerovi atd. a byl
ochoten svědectví své přísahou stvrditi.

Hlasatel odpustků plnomocných
v měsíci září.

Obyčejné podmíu ky k získání pln. odpustků jsou: sv. zpověďa sv. přijímání, pak návštěva
kostela neb kaple veřejné, a tam modlitba konaná na. úmysl sv. Otce za potřeby církve sv.

Dne

1 Úterý. 2. středa: (Členové: brat. škap. P. M. Karm. (kaž. střed.
far. k.) ; 3. čtvrtek: Členové: 1) jednoty ustav. klanění se vel. sm.
&.podpor. chud. kost. (v Praze) (návšt. vel. Svát.); 2) modlit. spolku:
„Maria P. n. Srdce“ (kaž. čtvrt. nebe ned. ob. pod.) Z; 4. pátek:
sv. Rosy z Viterbo p. a) Vůbec: v kost. PP. Kapuc. a Frant. (ob. pod.);
b) Členové: 1) brat. nejsv. Srdce Jež. (neb až bud. ned. bez zvláštní
návšt. kost.) Z; 2) apoštolátu modlitby (ob. pod.) Z; 3) brat. červeného
škap. (kaž pát. rozjím.) 5. sobota.

6 15. ned. po sv. Duchu. Sv. Andělů Strážných. a) Vůbec: ti, jenž
se denně ráno a večer po celý rok modlívají: „Anděle B. Strážce můj.
mne Tobě svěřeného“ atd. (ob. pod.) Z; b) Členové: 1) jednoty sv.
dětství (eb. pod.); 2) brat. modr. škap., a ještě 2 odp., protože spolu
1. ned. měs. (ob. pod.) Z; 3) brat. nejsv. Srdce Jež. (neb již min. ned.
pod. tamže); 4) brat. křest. matek (návšt. brat. kost. a ob. pod.; 3) brat.
sv. růžence, (táž pod.) Z. 7. pondělí: Vůbec: ti, jenž hrd. skut. lásky
k duš. vykonaly (stačí přítomnost mši sv. bez přijímání kaž. pond) Z.
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8. úterý: Narození P. Marie. &) Vůbec: v metrop. kost. sv. Víta
v Praze (ob. pod.); 2) 11Kam. na. Hradě. tamže (ob. pod.); 3) u PP.
Redemtoristů támže (ob. pod.); 4) ti, jenž se denně modlí Lit. Loret.
(ob. pod.) Z; 5) ti, jenž se denně modlí ráno: „Zdráv. Král.“ a.večer: „Pod
ochr. Tvou“ (bez zvlášt. návšt. kost.) Z; 6) ti, jenž nosíce při sobě křížky,
penízky, růžence atd. pap. odp. obdařené, konají jisté modlitby a. skutky
dobré (ob. pod.) Z; 7) ti, jenž totéž činí, nosíce při sobě svěcený peníz
sv. Benedikta (ob. pod.) Z; b) Členové: 1) brat. nejsv. Srdce Jež.
(návšt. brat. kost. ob. pod.) Z; 2) brat. sv. růžence (táž pod.) Z; 3) kon
gregace Marianske (táž pod.) Z; 4) brát. „dobré smrti,“ (táž pod.) Z;
5) brat. modrého škep. (ob. pod.) Z; 6) spolku ustav. ctění sv. Josefa
(ob. pod.) Z; 7) spolku: „živého růžence“ (ob. pod.) Z; 8) arcibr. k po
těše duší v očistci (ob. pod.) Z; 9) arcibr. předrahé krvi J. Kr. (ob. pod.);

10) modl. spol.: „Maria. P. n. Srdce“ (ob. pod.) Z; 11) br. škáp. P.
M. Kai—m. (far. kost. s ob. pod.); 12) brat. k uctění vel. Svát. pod
ochran. sv. Ben. (táž pod.); 13) brat. anděl. škap. (táž pod.); 14) arcibr.
nep. Srdce P. Marie (bez zvlášt. návšt. kost); 15) jednoty ustav. se klan.
vel. Svát. a. podp. chud. kost. (v Praze) (návšt. vel. Svát. s ob. pod.)

9. středa.: Členové: 1) brát. škap. P. Mar. Kárm. (kaž. středu
far. kost.) 10. čtvrtek: sv. Mikuláše Tol. ř. &) Vůbec: v kost. PP.
Augustianů (v Praze u sv. Tomáše ob. pod.); b) Členové: modl. spolku:
„Maria-P. n. Srdce“ (kaž. čtvrt: neb ned. ob. pod.) Z; 11. pátek: sv.
Bernarda řek. &)Vůbec: v kost. PP. Kapuc. (ob. pod.); b) Členové:
brát. červeného škáp. (káž. pát. rozjím.) 12. Sobota.

16. ned. po sv. Duchu. Jmeno P. Marie. a) Vůbec: ve všech
farních kostelích (ob. pod.): b) Členové: spoku: „živého růžence“ (ob.
pod.) Z; 14. pondělí. Povýšení sv. kříže. &)Vůbec: 1) u Křižovníků
v Praze (ob. pod.); 2) u Karmel. na Hradě. (tamže ob. pod.); 3) ti, jenž
aspoň lOkrát v měs. konají jisté modl. k 5 ranám P. Jež. (ob. pod.);
4) ti, jenž hrd. skut. lásky k duším vyk. (kaž. pond. podm. tamže) Z;
b) Členové: 1) jednoty sv. hrobu (ob. pod.) Z; 2) brát. modrého škáp.
(ob. pod.) Z; 3) arcibr. předráhé krví J. Kr. (ob. pod.); 4) brát. škap.
P. M. Kai—m.(f. kost. s ob. pod.); 15. úterý. 16. středa: sv. Ludmily
m. & patr. a) Vůbec: v metr. kost. sv. Víta. v Praze (ob. pod.); b) Čle
nové: brat. škap. P: M. Kárm. (káž. střed. far. kost.) 17. čtvrtek:
Vtisknnti ran sv. Frant. Ser. a) Vůbec: v kost. PP. Kapucinů;Frant.
& Minoritů (ob. pod.); .b) Členové: modl. spol.; „Maria P. n. Srdce“
(kaž. čtvrt. neb ned. ob. pod) 18. pátek: sv. Josefa Kupertlna ř.
&)Vůbec: v kost. PP. Kapuc. & Minoritů (ob. pod.); b) Členové:
brát. červenéhoškap. (káž. pát. rozjím.); tentýž den: sv. Tomáše z Wil.
Vůbec: v kostelích PP. Augustianů (v Praze u sv. Tomáše ob. pod.);
19. sobota.

17. ned. po sv. Duchu. Sedmero bolesti P. Marie. Členové:
1) brat. křest. matek (návšt. brat. kost); 2) arcibr. předrehé krvi J. Kr.
(ob. pod.); 3) brat. ucjsv. Svát. olt. (ob. pod.) Z; 4) br. červeného škáp.
(průvod hrat. 8 Oh. pod.) Z; 5) brat. anděl. škap. (táž pod.) Z; 6) spolku:
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„živéhorůžence“ (ob. pod.) Z. 21. pondělí: sv. Matouše ap. a) Vůbec:
1) ti, jenž nosíce při sobě křížky, penízky, růžence atd. pap. odp. obdařené
konají jisté modl. a skutky dobré (ob. pod.) Z; 2) ti, jenž hrd. skut. lásky
k duš. vyk. (kaž. pond. podm. tamže) Z; b) Členové: brat. „dobré
smrti“ (brat. kost. s ob. pod.) Z; 22. úterý: sv. Mauricia voj. Čle
nové: spolku: působení pro vojiny křesťanské (ob'. pod.) 23. středa:
Členové: brat. škap. P. Mar. Karm. (kaž. střed.far. kost.); 24. čtvrtek:
sv. Pacifiku ř. a) Vůbec: v kost. PP. Františk. (ob.pod.); b) Členové:
modl. spolku: „Maria P. n. Srdce“ (kaž. čtvrt. neb ned. ob. pod.); tentýž
den: P. Marie, Vykupitelkyně zajatých: Členové: spolku: „živého
růžence“ (ob. pod.)—Z. 25. pátek: &) Vůbec: v kost. PP. Kapucinů
(sv. Pacifika ř.); b) Členové: brat. červeného škap. (kaž. pát. rozjímání
s ob. pod.) 26. sobota.

18. ned. po sv. Duchu. Sv. Elzearia ř. Vůbec: 1) v kost. PP.
Minoritů (ob. pod.); 2) ti, jenž se aspoň 3krát týdně společné 'modlívají
5 des. růženec (ob. pod.) Z.

28. pondělí: sv. Václava patr. a m. Vůbec: 1) v metrop. kost.
sv. Víta v Praze (ob. pod.); 2) ti, jenž častěji chodívají k stolu P. t. j.
aspoň jednou za měsíc, jako o svátcích Páně, P. Marie a sv. apoštolů
(ob. pod.) Z; 3) ti, jenž hrd. skut. lásky k duš. vyk. (kaž. pond. pod.
“tamže)Z. 29. úterý: sv. Michaela arch. a) Vůbec: u Karm. na Hradě.
v Praze, (ob. pod.) ; b) Členové: 1) brat. modr. škap. (ob. pod.) Z; 2) arcibr.
k potěše duší v očistci (ob. pod.) Z; 3) brat. škap. P. M. Karm. (far.
kost); 4) brat. sv. Michaela arch. (bez zvlášt. návšt. kost.) Z; 2) brat.
k uctění vel. Svát. pod ochranou sv. Benedikta“ (far. kost.) 30. středa:
Členové: brat. škap. P. M. Karmel. (kaž. střed. far. kost.)

Mimo to mohou věřící v tomto měsíci získati pln. odp. v tytéž dny a s tě
mitež podmínkami, jež ku konci předešlého měsíce uvedeny byly. A. V.

Pravda či klam? Louise
Lateau, panna stigmatisovaná,
znamenaná známkami ukřižování
Spasitele. Nynější věry prázdný svět
to nebude věřiti, ač nemůže popírati,
neb dementovati, co věrohodné noviny
francouzské a belgické o celé věci tvrdí.
Louise L. narodila se dne 30. ledna 1850
v Bois d'Haine v biskupství Tournay
ském, & obdržela dne 24. dubna 1868

"' krvavé rány Ježíše Krista. Přísné vy
šetřování, které biskup skrze lékaře za
vésti dal, trvalo půl druhého roku. Počet
lékařů, kteří na ní své zkoušky zavedli,
obnáší více než sto. Každého čtvrtku
pozorovati lze na rukou a nohou tvoření
se puchýřů. V noci na pátek dozraje
puchýř, protrhne se a vyráží pak z něho

krev. V sobotu jsou veškeré rány opět
zaceleny. O nějakém st'rupu aneb hnisu
není ani památky. Množství krve, která.
každého pátku vytéká, vypočítána jest
na 250 grammů. MikroskOpickým zkou
máním vyšlo na jevo, že tato krev zcela
normální jest. — Louisa ostatně raduje
se z dobrého zdraví; ona řídí větší práce
v domácnosti, pracuje celý den; jest
tichá, veselá, skromná, a všech tělesných
a duchovních nemocí sprostá. Každá
osoba, bez rozdílu náboženství aneb ná
rodnosti, má k ní přístup. Mezi ex
tasí jest mrtva pro celý svět. Lékařové
upotřebili všech prostředků, aby ji k životu
vzkřísili. Bylat píchána ostrými jehlami
v obličej a v ramena, lékařové vrazili
jehlici, kterou se vlasy upevňují, do
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zatató pěstě, konečně vražen jí nůž do
těla, — ale vše marně. Posléze užito
prostředku, který neomylně působiti musí,
totiž proudu elektrického. 'Lefebre —
lékař.znamenitý — hnal jej po 70 vteřin
(sekund) na Louisu. Kdežto žádný člověk
více než 6 vteřin tento proud sněsti
nemůže, nebylo pozorovati na Louise ni
žadného pocitu; jako na kamenu zdala
se býti každá. operace maruá.- Byl tedy
proud elektricity veden do obličeje; tu
ovšem čivy následkem proudu se stáhly,
jakož se i při mrtvole stává„ avšak zři
telnice ostaly otevřeny, netrhaly sebou
a nehýbaly se, a pohled zachoval hluboký

. poklid. Když ekstase přešla, ostavá. tělo
v přirozeném“ stavu; žadné hlavy bolení,
žadná. chorobnost, žadné otupení jedno
tlivých údů; obličej jest" veselý, pohled
jasný a tichý, duch zcela uvědomělý.
Louisa má v ekstatickém stavu nejemnější
pocit pro všecko, co od církve posvěceno

jest; ona to dobře rozezná. ode všeho,
co posvěceno není. Odříkava-li se v ně
které cizé řeči modlitba, sepne ruce,
pakli se ale některá jiná. věta vysloví,
nelze pozorovati u ní aui té nejmenší
pozornosti. Od třech let již ani _minutu
nespala, a od 30. března 1871 žije beze
všeho pokrmu a beze všeho nápoje. Přes
to všecko pracuje neunaveně, a po veškeré
namáhavé denní práci navštěvuje nemocné
ve vesnici, bdí u nich po celou noc a
jest ráno opět tak čilá při vší práci,
jako ostatní, kteří spánkem síly své ob
čerstvili. Tak jest Louisa Lateau živoucí
div, takřka anděl na zemi. („Blh “

Dr. Rohling vydal spis o této panně,
ve kterém otevřeně vůči celého světa
tvrdí pravdu pravě řečeného & hotov
jest proti každému ji dokazati. Dosud
není známo, že by někdo byl proti němu
povstal. Nevěrče. hmotaři, vysvětli si to
přirozenými zakony, můžeš-li.

Zprávy a drobnosti.
_ Dar „mrtvě ruky.“ Svět, jemuž jest
církev katol. trnem v očích, nejvíce prý pro
její pozemské statky, \a kterou nazývá „mrtvou
rukou,“ proto že své statky prý jen shrabuje, —
právně řečeno by bylo. že je židům a speku
lantům v plen nevydává, —- ten svět pořád
žehrzí na ty domnělé statky &pokládá je jako
za strom vedle cesty, s kterého každý okolo
jdoucí prý smí si utrhnouti, a skracuje je také,
kde jen může & hanobí jejich držitele, jakob
ku podpoře chudých ničeho z nich nečinili..
Tuto dva doklady, kdo má pravdu:

1. Kníže arcibiskup Olomoucký, landkrabě
Bedřich Fůrstenberk založil zvláštní spolek ku
podporování církevních ústavů. jmenovitě diece
s:ínního kněžstva jakož i klášterů, duchovních
kongregací, škol, chudobinců & nemocnic. To
muto spolku, jehož protektorem jest arcib.
Olomoucký a jehož správu vedou osvědčení
zakladatelem jmenovaní mužové duchovního
i světskeho stavu, daroval arcibiskup celé své
soukromé" jmění totiž: velkostatky Mořice.
Dobromělice. Vejšovice, Nezamyslice, Doubra
vice, šest domů v Kroměříži, rozličné cenné
papíry a akcie, jmenovitě fridlandské železárny
a chropinského cukrovaru. Stanovy spolku do
sáhly už místodržitelského potvrzenr — e
bylo snad osobnosti„ které b se byly veliké
ode předků našich založené d chody tou měrou
a tak nešetrným způsobem vytýkaly jako arci—
biskupovi Olomouckěmu. Skvělý čin nejlepší
jest odpovědi šlechetného velepastýře ke všem
útržkám a pomluvám — Ruzumí se samo sebou,
že liberálním novinářům tím se stalo jako by
jim nasypal soli do očí. Pokud mohli o činu

arcibiskupovu s posměchem požšbovali; nyníak ovšem už platno není ž' né popírani.
roto musejí stůj co stůj vymýšlet co jen

orientálská fantazie vymysliti dovede, aby
skutek šlechetný aspoň pomluvou do bláta
strhly. Tak si n. př. vymyslily. že prý arci—
biskup před volbou už slíbil kapitole olo
moucké, že chce věnovati ze svých důchodů
každoročně 50.000 zlat. na církevní účely, jest
liže ho zvolí na arcibiskupa. Poněvadž však
slovu svému nedostal, dolehala prý na něho
nyní kapitola 3 tak položil jen jako z pokuty
svůj dlužuý milion! ' Tuto báchorku přehří
vají ano žádají už, aby byl arcibiskup s úřadu
svého složen, poněvadž prý takový slib před
volbou je svatokupectví atd. atd. lověkovi
se věru hnusi s takovou zlomyslnou blbostí se
potýkati. Ale to jest rzivě liberálně. Ultra—
montán nesmí nic šlec etného vykonati Šle
chetnost, velkodušnost, obětavost, vlastenectví,
vůbec všechnu cnost mají v pachtě — liberáli
a židé. Inu necht. -—

2. Zemřel posleduídue král židovský, mili
onářAnselm Rothschild, který zanechal
po sobě 600 — 800 milionů jmění. To jsou
statky církevní roti jeho jmění hadr. Jak
pak on ajeho dě ici přece chudinu obmyslili?
Každý farář, který zanechá. as 600 zl, po sobě,
odkáže značnou část chudým; A. R. věnoval
prý chudým města Vídně ze svých 800 mili
onů celých 500 zl. Když konečně i liberální
listy a vtipkaři to vzali na přetřes, styděli'
se (?) dědici a doplnili odkaz na 400 tisíc
zlatých. Nechat každý sám soudí, kde jest
ta „mrtvá. ruku." pro chudinu, zda u katol.
duchovenstva, či u milionářů tohoto světa.

Zasvěcení Říma a celého křest. světa
nejsv. Srdci Ježíšovu. době zasedání
vatikanského koncilu zařídily se rozsáhlé pe
tice, aby nejvyšší viditel hlava v církvi za
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světil tuto slavně nejsv. Srdci Ježíšovu. Ředitel
„apoštolátu modlitby,“ jehož nejhlavnějším
přičiněním zbožný svět se povzbudil k těmto
peticím, meškaje v ímě, získal schválení svého
úmyslu od většiny sněmovníků, což svými pod—
pisy stvrdili, jimž se přidružilo brzo na 200.000

- věřících. Ze všech stran světa docházely ta
kové petice, podepsány od osob nejvznešenějších
a nejprostších, aby hlava církve slavným za- '
svěcením dovršila, korunovala to, co již učinili
pastýři jednotlivých díocesí.

Avšak všechny ty prosby byly sv. Otci
přednešeny ku konci koncilu, tak že nemohlo
žádné rozhodné usnešení se státi. ač sv. Otec

velmi příznivě je byl přijal. Vypukla válka,koncil yl proerušen, Řím od nepřátel obsazen
a věc naše zůstala v pozadí, s mnohými jin mi.

Avšak nespustil jí se zřetele sv. Otec. aso

iso„Le Messager du Coeur de Jesus“ oznámil'e ustanmena jest komise kardinálů,
ab otu záležitost proskoumali a vynašli vhodný
zp sob toho slavného zasvěcení, a sv. Otec se
vyslovil. že sám se zabývá tou myšlenkou
a vyhlídá příhodnou dobu„aby našemu Spasi
teli tu čest vzdátí mohl.

tomto prodlévání nemůžeme než obdi
vovati moudrost, která řídí církev a dává
znáti dobu a příhodnou chvíli pro každý její
skutek. Kdyby za trvání koncilu ono zasvě
cení bylo se stalo, ovšem bylo by se dělo
s větší slávou, avšak nebylo by přiměl-eno
bylo cíli, který si náš Spasitel postavil zjeviv
nám dobrotu svého Srdce a vnuknuv úctu
k němu. On nechal vícero století uplynouti,
než ji zjevil co poslední lék spolecnosti stár
noucí a co poslední útočiště. Jako když se
vtělil a světu se ukázal, na zřeteli měl po
hanský svět, který se rozp'adal, tak nyní, aby
úplně spasil clověčenstvo, starati se 0 křcs
tanskou společnost, která svým odpadáním od
zásad křest'atans ch klesá do hloubi záhuby.
Nyní nadešla již doba, kdy potřeba nevy
hnutelná jest, pozdvihnouti svých zraků k Němu,
který jediný nás spasíti může ale zdá se jako
spáti a volatí se sv. Petrem: Pane, zachověj

nás, hšneme!r, který proti tomu řečenčmn za
svěcení celé církve nejsv Srdci i mezi někte
rými otci koncilu povstal, lehce se urovná.
Mnozí totiž našich učených hodnostářů cír
kevních neschvalovali, aby se mluvilo o zasvě
cení církve nejsv. Srdci; nebo tento způsob
mluvení, dí onl, předpokládá, že církev tedy
není dosud zasvěcena nejsv. Srdci, kdežto ona

nikdy nepřestala býti s ním spojena nej_(pevnější páskou. Nedorozumění to pochází z vo
jího smyslu, ve kterém se církev vyrozumívá.
Předně míní se tím slovem hromadnost všech
duší, jež jsou ta od Krista Pána založená
církev.Jpak ale také úhrn všech plnomocnosti
a svátostí, kterými Ježíš Kristus působí s a
sení těch duší. První jest církev poslouchající,
druhá církev učící, první církev sebe posvě
cující, druhá církev jiné posvěcu ící. Ve smyslu
druhém nemůže býti církev rdci Ježíšovu

poště zasvěcena, ješto není ani dne, kde byyla se oddělila od Něho Avšak ve smyslu
prvním nemůže býti církev nikdy dosti posvě
cena, protože ty duše, z kterých církev pozů

stává nikdy tak pevné nemohou býti s Bož
m Srdcem spojeny, jak velká jest touha

?Kjio, naplniti je hojností svých dar.
Patrně v tomto smyslu míníme my slovo

církev, když prosíme viditelnou její hlavu, aby
ji zasvětil nejsv. Srdci,když jednotlivé diocése,
z kterých se skládá, již jsou zasvěceny svými
biskupy. ——Avšak ještě více míníme my tím
též slovem: netoliko svět křesťanský, který
Ježíš Kristus svěřil pěči svého náměstka.
nýbrž celý' ! pohanský svět. Když božský Mistr
svým apoštolům pravil: „Jděte, učte všechny
národy," byli tito ještě pohanští, a když jistý
toliko počet jich pak se obrátil nepřestala
poslání sv. Petra aniž bylo obmezeno. Celý
svět zůstal poddán jeho pravomoci, tak jako

ravomocí Ježíše Krista, jehož on je zástupce.
Bapež jest hlavou a otcem veškerého člově
čenstva, i toho, které žije život nadpřirozený,
v milosti, i onoho které jest ho zbaveno; on
jest otcem člověčenstva dušev. živoucího, pro
tože ono dosahuje život toliko z jeho autority,
a jest také otcem mrtvého, ješto má poslání.
jemu život dáti. Tak jako není ani jediné
duše ve světě, pro kterou by nebyl Kristus
umřel, tak také není žádné, která by nebyla
svěřena jeho zástupci zde na světě.

Tedy celý svět, a ne pouze ten křesťanský,
jest to, jejž má papež zasvětiti Srdci Ježíšovu,
a zasvěcení světa pohanského neméně jest po
třebuo, jako zasu'econí křesťanů. Který jiný
vliv, nežli onen zázračný lásky Ježíše Krista,
může zapuditi temuosti a zpustlost těch 8 se
milionů duší, které katol. apoštolát již 18 set
let snaží se přivésti ku světlu pravdy? A naše
materíelní civilisace činíjejich (pohanů) obrá
cení ještě těžší, ana není řízena uzdou mrav
ního vzdělání. Jestli Srdce Ježíšovo neučiní
velký zá7rak k obrodu národů křesťanských
a k pokřestční skrze ně národů pohanských
klesne mravně svět zajisté hlouběji než byl
před otopou. Všechny síly, které li ský duch
vylougil přírodě, všechny vynálezy vědy,všechn_y
výrobky pilností sloužíce nevázaným náruži
vostem nemohou než pod zvíře snížití člověka,
po žebříku zloby a zpustlosti.

O Srdce Ježíšovo, spasiž nás; neboť ty
jsi jedině naší naděěji!

Toto, ejhle, řekne zástupce Ježíše Krista
ve jmenu našem a my řekneme to s ním
v slavném zasvěcení. On zasvětí nás všechny
božskému Srdci; všechny,ssravedlive i hříš
níky, věřící i nevěřící, vzdě ané í nevzdělané.
Aby ale bylo účinně to zasvěcení, aby dalo
život již odumřelým, potřebí, aby to byl čin
všech duší, které ještě úplně neztratily života.
Pročež pozdvihněme aspoň my tento měsíc
svých srdcí k svému Spasiteli a volejme:

Božské Srdce Ježíše! skrze nepoškvrněné
Srdce Marie Panny obětují Tobě všecky mod
litby, práce a utrpení toho dne spolu se všemi
úmysly; ve kteterých se ustavičně na. oltáři obě
tu eš. — Obzvláště je obětují, bychom od
Tvé dobroty dosáhli mocné povzbuzení, které

bye'Ipřívedlo Tvou celou církev k zasvěceníbě ve spojení s Tvým viditelným zá—
stu ccm. 0 Ježíši, kyž toto slavné se zasvě
cení zerou jest našeho spasení. Amen.
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Een ke rti Obrmlún'tč
1. Gm. Siljí, op.: aa obnoment budu řeboIn.; aa cborou na buchu; aa 2 1- oíobr).
2. Gm. Štěpána, řrále III).: aa fífoIftmo nárobnt na Glomenífu; aa bíttt) 3 robin.
3. (5m. Serafim), p.:,aa úftamt) pro běrog Houštct; aa obrácení 2 opiIců; za 1- otce.
4. Gm. Eltofalie, 13.: za ochranu přeb morem; sa mitoít panně neipotřebněiňt.
5. 6m. iBamřince, Suft. b.: aa tbeotogiďá učilifitě; na pobětomání aa obbršenou miIoff.
6. Gm. Magna, op.: aa fatoIttr) m žBruffu pronáílebomané; aa obrácení břtíínttů.
7. Cfšm.ERegim), :p.: aa mčainou pomoc 2 cbubtjm úřeb. robinám; za 2 cboré bíttg.

8. %atogcni %. Swim-ie: aa ctitele S)?arianíté; aa těžce atouííeněbo; aa + matřu.
9. Gm. Gorgonia, muč.: ga abar mtíttm bomácím; sa fmiřeníďe nepřátel.

10. 6m. EBucherie, ctí.: aa tatoI. paní maneňenúd) robin; aa cboromoftnou oíobu.
11. Gm. ZBrota a foubr., m.: aa sbar fat. tomar. ípolfům; aa abar pobniťu.
12. Gm. Stotburgr), p.: ga ímornoít me 4 žel). bomech; aa úítamr) pro nemocné.
13. 31mm! %. annie: aa bar poanántfebeaíroébopraméboprofpěcbu;aa 2 přáteh).
14. powbííení fm. tháe: aa ímtřcní fe nepřátel; aa upotoiení moíle mnoho fttbanébo.
15. Gm. iRiEobema, En,: aa uprament hmotných adicí. fatoI. bucbomeníhoa; za 1- přítele.
16. Gm. Submih), muč.: aa círťero fw. meat (Šecboflomanm aa pomoc proti nárušimofti.
17. Gm. Rolumby, p.: aa mgftčbomalccbo %meriťo; aa wčaínou pomoc ítrotťům 2 robin.
18. em. Soíefa Rap.: aa mčafnou pomoc mnobo ftouffenému; aa Eřcítant) ro *Inrecťu.
19. Gm. Sanuaria a foubrb.: aa ctrtem fm. m Statii; sa cboromgílnou íeítru.
20. Gm. (šuftacbia, m.: aa probuaení bucúa fřeít. mesi úřebnictmem; aa + Eněse přítele.
21. Sm. EDřatouífe,ap.: sa miíie na ííšúďmbě; aa sbor bucbomním ctoičením.
22. 6m. inauritia a foubrt). m.: aa nomáčtr) me mojífu; aa bar ťaiicnofti.
23. Gm. ÍeřIr), p. m.: ga ochranu přeb ímůbci oíob Hušebmjcb; sa bratra chorého.
24. Gm. Gerharba, muč.: aa ímornoft ro přibuaenítmu; aa abar tatoI. čafopiíectmu.
25. C'šm. Rleofáííe, m. : aa úftaror) bobročinne'; aa nomice 3 Háfíterů; aa roaťmět faaat. žábu.

26. 6m. Snítim), p. m.: za ííťolní mlábeš a ieií pěftonno; aa 2 tněae tmetr).
27. Gm. Eufrat; a SDamiana, m.: aa sbor oprambomébo btebání prambr).
28. Gm. ©tv. ?lBácílawa, frále Ěeífébo: sa země forum) fm. ěIBácíIamfté.
29. (čro. SJtícbaIa,atd).: aa fm. Dtce; aa oíwěšení úbů apoňtolátu mointbg.
30. 6113. Sarolíma, učit.: aa učiliňtě bobomčbecfá; aa šimě i aemřetc'úbr) tatoI. bratrftem.

411 o h t i t h a.

?BDšffc'Srbce Seštííe! ffrae nepoňtmm'ěně Srbce žUtarie Spamu) obětují tobě
mííectr) mobIítbr), práce a utrpení tobo bnc ípolu íe mííemi úmoftu; roe ftertjcb íe uftas
roičně na oltáři obětuješ. — Dbamláňtě je obětují, bychom ob Imě bobrotr) bofábíi mocné
:pomsbuaení, tteré !? :přiweblo ímou celou ctrfem t aaíměcení ie Eobě, me ipojení
5 imám mibitelmjr.. adítupcem. D Seštííi, týž toto ítamné ie aafroěcení aorou jeft na;
f'ieboípafent. 21mm.

- EBane Seštííi aaftřiš ochranou íwébo 25031500 Grbce naňebo ím. Dtce :papeše!
Grbce Sešíiíe a Marie! sacbraňteš círtero, říňi ERaťouffoua rolaft naííi čeon=moramfťou!

D přeítabte' Srbce EBa'am)Smarie, bubiš mou fpáíou!
Smatý Michale archanbělí, fwatt (Smile a žlJtetbobe,orobuite au nás!

ziíhru 16. Buriana m am.



Božského Srdce Páně.
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nočnímu? „QA—gew; za; „“%er ČísloIO. ť,;

PosVět' HospoDIne VšeCh, jenž ChIáM BožI pILně & Činně
naVštěVujI.

Zrcadlo lásky Božského Srdce Páně.
x.

„A za to se modlím, aby láske, vaše více
a více se rozhojňovala. (k Filip. 1, $).)
Epišt. na 22. ned. po sv. Duchu.

Modlicí se láska B. Srdce Páně.
3. Láska B. Srdce P. modlila se vždy, prvé než co podnikala.—

Kristus P. dle sv. evangelia přicházíval ke všem společným & veřejným modlitbám
& slavnostem do chrámu. On se modlil před pokušením na poušti, aby nás poučil,
že i my se máme modlitbou připravovati k pokušení a, síliti k boji.

Kristus P. modlil se na. poušti 40 dní a 40 nocí, uke. *), jak i ty máš
k novému povolání života potřebných milostí modlitbou sobě vyprošovati, jako osvícení,
sílu, zmužilost, vytrvalost. ——P. Ježíš se modlil časně z rána., prvé než „započal
denní práci, On se modlil večer po vykonaném díle denním, tak máši ty modlitbou
zasvěcovati Bohu jak prvotiny dne tak i jeho konec, Jemu děkovati za. všecka při
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jatá dobrodiní, Jeho ochraně všemohoucí se odporučovati, svoje svědomí zpytovati,
lítost nad zpáchanými hříchy vzbuzovati, Srdce B. odprošovati s tou prosbou, aby
Ono sam/o doplnilo, čeho se k zásluhám činů tvých pro život věčný nedostává.
P. Ježíš se modlil před každým' důležitým podnikem. Tak strávil před volbou
apoštolů celou noc na modlitbách, tak modlil se na hlas před vzkříšením Lazara,
tak máš i ty před každým důležitým zaměstknáním se modliti, jelikož ti třeba
k němu obzvláštních milostí, tak máš i ty před jinými se modliti, aby se tím vzdělali
a sami k pobožnosti naklonili. — P. Ježíš se modlil za mládež, již zvláště miloval,
——-Bohu učiníš velikou libost; pak-li častěji se za miláčky Jeho, neviňátka, pomodlíš',
aby pokladu čistoty neztratily. On se modlil za v pokušení postavené; láska k blíž
nímu vyžaduje, abys těm, jenž jsou stíženi pokušením a sami se nemodlí, modlitbou
svou vyprosil potřebných milostí, aby neklesli.

O, Bož. Srdce Jež! jak ta láska tvá mne pobádá, bych prosil (a) nejen za
sebe, ale i za všecky lidi, zvlášť. za dítky církve sv., za stálost u víře, za lásku a
jednotu, za ochranu před hříchem, za spásu věčnou. _Ojak bych byl (a) blažen (a),
bych mohl (a) i já při odchodu z tohoto světa volati: Ját jsem Tě oslavil na zemi:
dokonal jsem dílo, kteréž jsi mi dal, abych je činil. A nyní oslaviž mne, Otče,
slávou, kteráž je přislíbena všem svatým v nebi.

4. Láska B. Srdce P. modlila se trpíc a umírajíc. --—P. Ježíš se
modlil před svým utrpením, když na hoře Olivetské s krvavými slzami se podával
spravedlnosti Božské v oběť. smířlivou za hříchy celého světa. Třikráte modlil se,
totéž říkaje, třikráte modlil se, leže s tváří na zemi, třikráte modlil se s krvavými
slzami, „a postaven jsa v úzkosti smrtelné,“ dí sv. Lukáš, „déle se modlil.“ Posilněn
modlitbou, třikráte vyřkl Pán: „ne jak já chci, ale jak Ty chceš - - bud vůle tvá,“
a posilněn od anděla s nebe kráčel pln zmužilosti utrpení svému vstříc. — Tak učí
tě láska B. Srdce, abys se modlil (a), blíží-li se hodina soužení a trápení, a to tím
snažněji a trvaleji, čím větší soužeuí a trápení, a abys skrze modlitbu vyprosil (a)
sobč zmužilost a odevzdanost, sílu a vytrvalost až do konce. _— P. Ježíš se modlil
ještě na kříži, vyjadřuje svou největší opuštěnost od všech tvorů, a, dle pocitů i od
svého neb. Otce, ne tak pro sebe, jako spíše pro nás, bychom v opuštěnosti zvlášť
v hodinu smrti dosáhli milost, a ji sobě dle příkladu Jeho modlitbou vyprošovali. —
Modlil se ještě v okamžiku smrti, když život svůj dával neb. Otci v oběť za svět,
napomínaje nás tím, bychom i my zvláště v hodinu smrti se modlili, protože od
tohoto posledního okamžiku naše spása věčná závisí.

Však není psáno všecko, co Ježíš učil a činil, ale z toho, co napsáno, můžem
souditi, že od 1. až do posledního okamžiku na zemi se modlil. Písmo sv. naznačilo
pouze projevení této vnitřní Jeho modlitby ve zvláštních případnostech, k našemu
poučení, co i my tehdy činiti máme. O Bož. Srdce Ježíše! Jak jsi Ty dobrotivo!
jako béře pečlivá matka své milé dítko, jeho ruěky sepne ve svých rukou a tak se
s ním k Otci neb. modlí, a svým příkladem je modliti učí, tak učilo jsi i Ty vzne
šeným svým příkladem nás tomuto nejpřednějšímu výkonu náboženskému. O učiň,
abych příkladu toho si všímal (a) ma porozuměl (a) a ho následoval (a). Amen.

Věneček Marianský. IMaria P., ač se modlívala vždy a všude ve
dnech radostných, ve dnech žalostuých, přece zvláště se modlila: když se stala matkou
Slova věčného odevzdaně volajíc: „Ejhle, dívka Páně, staň se mi podle slova tvéhol“ ——
Když zvěděla o milosti, jakouž Synáčka Jejího přítomnost dům Zachariašův obdařila,
pokorně volajic: „Velebí duše má Hospodiualá — i tehdáž, když ode všech lidí
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o přístřeší prosíc, odmrštěna byvši, u jesliček novorozeného SpaSitele klečela, i když
Synáčka svého v chrámě obětujíc proroctví o meči bolestí, jenž J i srdce pronikne. slysela,
i když Synáěka ztraceného s bolestí hledala. — Na počest Srdce Jejího ve vzláštuích
případech za sebe i za jiné k Bohu vřelé modlitby odsílajícího, a abychom i my
přímluvy Její hodni byli, obětujme Srdci Páně 5 desátků radostného růžence.

A.V

Křiž v poli.

V šírém poli tamto stojí
Spásy lidské znamení,

Nad'ním lípa střechu pojí
Ze stinného zelení.

Nikdo k tomu nezavítá

Vítěznému práporu,
Ptenci jen tam, když se svítá.

Chválí Tvůrce v hovoru. —

Černým mrakom potahuje
Nebeské se klonuti,

Do lípy již strašné duje
Orkánu slyš vanutí.

Na nebesku žhavé blesky
Prorážejí mraků směs,

Strachem trnou nivy, vesky,
Sady, háje, tmavý les.

Před bouří se po úkrytu
Poutník v poli ohlíží,

Spatřiv lípu blesků v svitu
Spěchá rovno ku kříži.

Vod již proudy chrlí mraky,
Na nivy a pustý lom,

Tvor se hrůzou třese všaký,
Neustále tříská hrom.

V této bouři hrůzoděsné
Na. nebeském na stanu,

Cizinec mdlý pod kříž klesne
Hledaje tam ochranu.

Rychlostí v tom zlého běsa
Vyrazí blesk mraků z tem,

A již k zemi lípa klesá
Srdcelomným s povzdechem.

Nedotknutý kříž však směle
Na rychlý zří mraků jezd,

Po ním díky poutník vřelé
Sýlá Tvůrci nebes hvězd. —

Nuže k žezlu světa spásy
Často milá duše spěj,

Pod ním Tvůrce všaké krásy
O pomoc a milost ždej.

Vždyť on s kříže v každé době \
Náruč pro tě otvírá,

V bolu, v tísni, světa zlobě

Vždycky v ni tě zavírá. J_ Sychra.

Vzorové apoštolátu.
Šťastné, protože Bohu milé bylo manželství Slavníka a Střezislavy, zajisté že

otcovské srdce Boleslava blaženou radostí oplývalo, když věděl a viděl. jaké štěstí
dcera jeho Střezislava udělala. A což teprv ten milý, hodný, přítulný vnouček Vojtěch! —
s jakým zalíbením pohlížel dědeček na hošíka kvetoucího, s jakou pozorností na
slouchával, když mu chlapeček vykládal a vypravoval, čemu se moudrým vedením
nábožného učitele svého Rádla již byl naučil. Bývalat to vždycky radost pro celý
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dům Boleslavův, kdykoliv je Slavníkovic navštívili. Vždy něco nového a poučného uměl
malý Vojtěch hodným a nábožným svým tetám: Dúbravce a Miládě vyprávěti. Přály
sobě, dočkati se toho štěstí, až by Vojtěch důstojnosti kněžské dosáhl. Za tím nastaly
Boleslavovi nové starosti. Střezislava byla již štastně provdaná, avšak ještě byly doma
dvě dcerušky, a zvláště o tu jednu, Dúbravku ěili Dobrovku se jednalo, neb ona byla
nejstarší, a tudíž přál sobě otec, kdyby také ji mohl tak šťastně provdati. Rodičové
poručili celou věc P. Bohu, a dobře učinili, ten, jenž vzhlíží na pokorné, a ponížených
povyšuje, učinil i veliké věci s Dobrovkou, povýšiv ji až na stolec vladařský. Rízením
Božím stala se chotí vojvody říše Polské, a tu již se nám jeví potomkyně a násle
dovkyně Ludmily sv. v apoštolské činnosti na stolci vladařském, ano v překrásném
světle staví se zrakům našim z dob těch- minulých.

21. Dobrovka (Doubravka), apoštolka národa Polského.

Po smrti vévody Polského. Zemislava ujal správu říše syn jeho Miesko čili
Mečislav, zvolen byv od lechů za vládyku. Avšak Mečislav, netoliko že byl pohan,
oddán byl také mnohoženství a jiným prostopášnostem. Tenkráte přišli mnozí uprchlíci
z rozpadnuté říše velkomoravské do Polsky, a přinesli tam sebou símě sv. evangelia.
Tak stalo se, že i mezi dvořeniny bylo nemálo těch, kteří se k náboženství křesťan
skému přiznávali. Tito velmi těžce a nelibě takovou věc na svém srdci nesli, litovali
vladaře, litovali celou říši, které málo dobrého od něho očekávati bylo. I šli vícekrát
k němu, prosili, napomínali ho pokorně a srdečně, aby ráčil zanechati takových prosto—
pášnosti, jež se k tak vznešené důstojnosti knížecí nehodí. Prosili a zapřísáhali jej,
aby- odřekl se těch pohanských pověr, a přiznal se ku pravé samospasitelné víře
křest. katolické, a pak aby podle příkazu jejího zasnoubil se a čistým, posvěceným
sňatkem manželským spojil se s nějakou hodnou, šlechetnou a důstojnou nevěstou, a
s ní aby pak počestně a řádně živ byl. Neustálým a důtklivým prosbám, napomínáním
a vybízením šlechetných těch rádců svých tolik vladař povolil, že by byl volen učiniti
tak, jen kdyby mu tedy nějakou cnostnou, spanilou a z knížecího rodu pošlou nevěstu
vynašli a přivedli. I radili se páni vespolek, a jednomyslná jich volba padla na.
Dobrovku, dceru knížete a vévody Českého, kterou znali, a o které věděli, že jí ne—
schází ani krása cností ani spanilost těla. I vypravili vzácný průvod k Boleslavu
s poselstvím, aby urozené dceři jeho přání a. žádost pána svého zvěstovali.

Ale špatně pochodili. Boleslav ani slyšeti nechtěl, dáti dceru za nepřítele a
protivníka svého náboženství křesťanského, tím hůře činila dcera sama; s nadšenou
horlivostí a ohniv0u statečností odporovala žádosti tě, a bez obalu a s určitostí vy—
slovila se k poslancům, že nikdy nevstoupí v manželstvo za Mieska, dokud nebude
míti úplné jistoty, že vladyka Miesko upustil od všech pohanských obyčejů a vši
modloslužebnosti, a dokud spolu nebude věděti, že ženich její stal se skrze křest sv.
přítelem P. Ježíše. Tím byla'věc odbyta. Poslové zdívše poselství, a odpověď vy
šlyševše, navrátili se. — Odpověď, kterou přinesli, zarazila z počátku Mieska, ale
že již byl učinil krok, a že rádcové povzbuzovali, zvláště pak rozhodnou a neoblomnou
myslí křestanké dívky překonán, dal se Miesko ve všech pravdách náboženství kře-=
sťanského náležitě vyučiti a odřeknuv se na dobro všech bludů pohanských a všeho
modlářství, přijal křest sv. ve Hnězdně z rukou českého kněze Bohovida jakož i jmeno:
Meěislav r. 965. Příklad jeho pohnul veliké množství nejvyšších dvořenínů a-úředníků,
jakož i celý národ, že se obrátili ,na víru křesťanskou a přijali křest sv. Ted byla
podmínka vyplněna, překážka odstraněna. Ještě téhož roku slaven byl 'sňatek manželský
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Mečislava s Dobrovkou, kteráž provázena požehnáním svých rodičů, příbuzných Sla—
vníkovic, své sestry Milady i ostatních přátel, jakož i blahopřáním všeho lidu odcházela
se svým chotěm do říše Polské, aby tam pro čest a slávu Boží působila. Brzy počalo.
se již také ovoce apoštolské její činnosti a horlivosti jeviti, neb na pobádání její
vydal choť její rozkaz, aby lid obrácený Sám všecky obrazy a sochy modlářské po
celé zemi shledal, zničil, zbořil, spálil anebo do vody házel, tak aby všecka upomínka
na ně vyhlazena byla. Jejímu přičinění jest co děkovati, že již po třech letech, tedy
r. 968 založen první stolec biskupský v Poznani, tedy o pět let dříve než v Praze.
Ona také byla jako angelem míru, prostřednicí mezi svým otcem Boleslavem, vév.
Českým, a chotěm svým Mečislavem, vev. Polským. Dávno již byl by tento, jsa muž
boje a války chtivý, přerušil smlouvu, již byl učinil s Boleslavem, ustavičně mu
leželo na mysli vydobytí jedné části země Moravské, kterou Boleslav v poddanost a
pod plat uvésti se snažil. Tím spíše by se mu to bylo mohlo zdařiti, an Boleslav
v jiné války zapleten byl. Avšak nábožná choť uměla vždy bojechtivé myšlenky a
nápady manžela svého zaplašiti a mysl jeho na cosi jiného obraceti, tak že svazek
přátelský mezi otcem a chotěm jejím zůstal neporušený až do smrti otce jejího, r. 967.
Tím však neuhasla válečná choutka Mečislavova proti Čechům, nýbrž obrátila se proti
nástupci a synu jeho Boleslavovi II., švakru svému. Počali se mezi sebou nevoliti.
Ale i tu uměla nábožná a opatrná Dobrovka choutku manžela svého na uzdě držeti,
tak že nazývána jest jediným rukojemstvím, jež rozdvojené mysle švakrů na sebe ne
vražících poněkud aspoň sjednocovala.

A takovouto'prostřednicí setrvala až do své smrti. Kdy se tato udála, nelze
na jisto určití. Tolik však jest jisto, že umřela dříve než Mečislav, jenž r. 992 skonal,
dále že teprv r. 989 vypukl zjevný boj nepřátelský mezi Čechy a Poláky, kteří si
část Slezska osobovali, coč asi sotva za živobytí Dobravky by se mohlo státi, lze se
tedy domýšleti, že asi před r. 989. zemřela. Byla tedy i ona tak šťastná, že dočkala
se té radosti, viděti sestřence svého, Vojtěcha sv. na stupni důstojnosti kněžské r. 981.
ano že viděla jej povýšeného na důstojnost biskupskou. Neb sv. Vojtěch hned druhý
rok po svém na biskupství vysvěcení r. 984 konal cestu pastýřskou po celé své diocesi,
k níž patřila tehdáž i Morava a Slovensko. ——Jelikož však, jak letopiscové tvrdí,
na této cestě zavítal i do Polské říše a jí takřka celou prošel, můžem za to míti,
že asi při této příležitosti neopominul navštíviti milou a drahou tetu svou Dobrovku.

Brzy na to odebrala se na věčnost .matka jeho Střezislava r. 987. — V ten
týž skoro čas neb o něco později opustila Dobrovka pozemskou tuto vlasť, a odebrala
se do stánů nebeských, aby tam u velebném sboru apoštolů a apoštolek odměnu za
své práce přijala. Horlivost jeji apoštolskou zdědil syn její Boleslav Chrabrý, jenž
rázně a ochotně se zasazoval o rozšíření křesťanství v Polsku. V něm nalezla církev

mocného obrance a horlivého opatrovníka, za jeho panování již dávno viklající se
pohanstvína Polště dokonce vyvráceno a vyhlazeno jest. Onť mnichy Kamaldulenské
a Benediktiny uvedl a usadil, jeho přičiněním stalo se, že Polska obdržela samostatné
zřízení církevní, a sice arcibiskupa (metropolitu) ve Hnězdně, kdež se nalezal hrob
sv. Vojtěcha. Boleslav totiž vykoupil drahou mrtvolu milovaného bratrance svého, a
dal ji zde ve Hnězdně pohřbiti. Zde také stal se prvním arcibiskupem druhý bratranec
jeho, bratr sv. Vojtěcha: Radím čili Gaudencius. Jemu podřízenotré biskupů: v Kra
kově, v Kolobřehu a ve Vratislavi (sprvuz v Smogravě). Později r. 1039 „odvezeno
tělo sv. Vojtěcha jakož i Gaudencia a pětí bratrů řeholních, společníků sv. Vojtěcha,
za Břetislava, vévody českého, u slavném triumfu do Prahy, kdež na hradě Pražském

W



u chrámu sv. Víta. ve zvláštní kapli v hrob jest uloženo. Památka toho koná se
25. srpna.. ' *

Křesťanské dívky a paní! opět zde vidíte jednu vznešenou předkyni svou,
Střezislava, Dúbravka, —- aj jaká to čest, býti dcerami téhož národa, z něhož i tyto
apoštolky pošly. Vy potomkyně, dcery takovýchto apoštolek, měly byste snížovati se
na pouhé ňntící se loutky, hříčky pro muže, vy dcery české, v jicbžto žilách tatáž
krev koluje, co v statečných vyznavatelkyních víry křesťanské, drahých perlích, chloubě
národa našeho, Ludmíle, Střezislavě, Dúbravce, vy, pravím, měly byste tak býti
zaječího srdce, že byste si ani netroufaly, leckterého větroplacha, lecjakou fintilku
okřiknouti, když se svým hříchem pachnoucími ústy otírají o sv. náboženství katolické?
o též náboženství, pro něž Ludmila sv. svůj život dala, pro něž nerozpakovala se
Dúbravka pohrdnouti rukou pohanského ženicha!

Měly byste snad k vůli zdánlivému zaopatření dávati v šanc svou víru,
svou zachovalost, svou počestnost? Zdaliž sbírají se z trní hrozny, aneb z bodláčí
fíky? — Pročež: „hledte, at vás žádný neoklamá moudrostí světskou a marným pod
vodem.“ — „Sám pak Bůh pokoje posvětiž vás ve všem, aby celý' duch váš, i duše,
i tělo zachováno bylo bez ouhony ku příští Pána. našeho Ježíše Krista.“ (Kolos. 2,
8. a 1. Thess. 5, 23.)

Udoli liliove
Lille 5.

Kterak duše za každé dobro vděčnu býti má.
1.'Oslavujte Pána se mnou, a vyvyšujme jmenojeho. Onen

Boha hodně a. vroucně chválí, kdo i za nejnepatrnější dobrodiní vroucí dík vzdává;
nebot onen dává, který nade vše .jest vyvýšen. Nic nesmíš považovati za malicherné
a chatrné, co Nejvyšší zpouhé dobroty a lásky tobě uštědřuje. Nehledá Bůh ničeho,
aníž žádá více, jedině bys nade vše jej miloval, hříchem ho neurážel, a. vždy a všude
vděčnost svou na jevo dával.

2. Velkým před Bohem jest, kdo z pravé _pokory se ponižuje a upokořuje;
lásky a dobroty boží nehodným se uznává; ve štěstí marně se nevychloubá, po chvále
lidské nebaží: větším však jest ten, kdo jako Job těžce navštíven, opovrhován, po
haněn, zubožen, nevšímán, zkoušen, stísněn, posmíván a uhněten, díky činí, se raduje
a chvalořečí, a každé útrpení a soužení, jakéž ho potkává, za největší zisk považuje,
vše milerád pro Boha snáší, a nemírně se nekormoutí.

3. Blahoslavený onen, kdo metlu bolesti jako Job ochotně z ruky Páně
přijímá; a. úplně ve vůli boží se odevzdává a poroučí. Blahoslavený onen, kdo vezdy
jen toho vyhledává a po tom touží, čím by se Bohu více zalíbiti mohl, útržky za
rozkoš a slast považuje, bývá-li uražen nic se nekormoutí, a kdo škodu časnou za
zisk duševný považuje.

Lilie 6.
Kterak duše zbožná s ukřlžovaným Spasitelem úplně spojena býti má.

1. Já s ním jsem v soužení. Co jest to o Pane? Vysvětlí mně slovo
toto, které jsi vyřekl; zjev mně smysl verše toho, by útěchu v něm nalezal sluha
tvůj. Slyš synu. Kdykoliv nalezáš se v zármutku a kdykoliv jsi zkormoucen, tehda



—21?—

jsi s Ježíšem na kříži: a kdykoliv zase nalezáš útěchu ve zbožné modlitbě a kocháš
se v božských písních a žalmech, tehda povstáváš s Ježíšem v novosti ducha, a ra—
d05tné prozpěvuješ alleluja, jakobys z hrobu s Ježíšem z mrtvých vstával.

2. Kdykoliv však na kolenou prosby přednášíš Bohu za hříchy své a upřímně
jich lituješ a želíš, tehdá neodbytně “na bránu nebes tlučeš. Kdykoliv ale všecky
pozemské věci za nic považuješ, &jedině věci nebeské na mysli máš, tehda s Ježíšem
k nebesům se vznášíš a andělům se přidrnžuješ. Buď tedy mírným, pokomým a
trpělivým v každé nehodě, jakáž na tebe přikvačí, z lásky k Bohu; a snášej kříž
svůj trpělivě s Ježíšem, denně na kříži umíraje pro věčnou spásu tvou; nebot každé
soužení tělesné, jež *trpělivě neseš, jest lékařství spasitelné pro duši tvou a zadost
učinění za hříchy tvé a naděje věčného blahoslavenství a slávy. Amen.

Lilie 7.
Kterak zbožná duše vždy s Bohem se obirá.

1. Chodte pokud světlo máte. Ten s Bohem ve světle kráčí, kde po
ničem světském nebaží, nýbrž pevně srdce zakotveno má u Boha..

Neboť tam jest skrytý poklad duše, Ježíš Kristus, souhrn všeho dobra.
Nepřestává býti člověk nuzným a bídným, měj si cokoliv, nemá-li Boha přítelem.
Onen požívá Boha, kdo jej miluje a přikázaní jeho zachovává.

2. Onen ostříhá pevně přikázaní boží, kdo marných slov nepronáší; kdo
skutkem dokazuje co ústy hlásá-, kdo vlastní chvály nehledá, ale všecko dobré,: cokoliv
činí aneb na jiných pozoruje, jedině ku chvále boží přičítá. Kdo však sám sobě se
líbí, blázen jest a Bohu odporný. Protož ve všem dobrém, cokoliv činíš anebo mlu
víš, vynasnaž se, abys se Bohu zalíbil, bys větší dobrodiní od něho doufati mohl.
Svými tělesnými schopnostmi proč se vychlonbáš, vždyt musíš jednou umříti a brzo
snad už budeš červům pochoutkou! Slyš mládenče'slova starcova: Odvrat' se od
věcí, které tě roztržitým činí, nebot nenalezneš spíše pokoje &poklidu, pokud v nitro
své se neukryješ a Boha nad všeliké dobro žádati a milovati nebudeš.

Lilie 8.
0 vniterném miru a poklidu v Bohu.

1. V pokoji učiněno jest místo jeho. Kdo pak požíváklidupravého?
Kdo tichý jest a pokorný srdcem. Proč vyzvídáš stav bližního, kterak jedná, a sám
sebe zanedbáváš v mnohých věcech? Ejhle kdo lépe zná se ponížiti a trpěti pro
Boha, ten lépe jest v pokoji utvrzen. Tomu každá práce jest snadna pro Boha,
jejž nosí v srdci svém. Blahoslavený onen, kdo rozmlouvá s Bohem v modlitbě,
rozjímání, písních a čtení; a o vše ostatní, co. ve světě se děje, pranic nepečuje.
Kdokoliv stojíš, kamkoliv jdeš &kamkoliv se ukrýváš, všude myšlení svá nosíš sebou.
Zbožné rozjímání obveseluje, bezbožné zarmucuje. Hněv zatemňnje, závist zaslepuje *
a nenávist zabijí. Zbožné čtení vzdělává, modlitba rozohňuje, čin slovo naplňuje.

2. Rozmluva svatá očistuje srdce, marná poskvrňuje, zbytečná pohoršuje,
nevlídná obtěžuje, zbožná usmiřuje, mravná Vzdělává, světodějinná upevňuje víru, ne
beská k nebesům povznáší. Protož očist a obmyj srdce své ode vší neřesti, & budeš
poží'vati stálého poklidu. Nenít' pokoje pravého kromě v Bohu a s člověkem ctnostným,
který všecko rád pro Boha podniká, kterého miluje. Cviě se v mlčení a snášej
rád protivenství pro Boha, a on oprostí tebe od všelikého protivenství a nesnáze.
Život zbožný a svědomí pokojné skytá důvěru v Boha v soužení a ve smrti; avšak
svědomí hříšné vždy jest ve strachu a v rozepři. Člověk zlobivý velmi snadno klesá;
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ze hříchu jednoho ve hřích mnohem horší. Člověk trpělivý a tichý činí z odpůrce
přítele, Boha vždy nalezá milostivým soudcem, pro mírumilovnost, jižto prokazuje
chybujícímu.

Lilie 9
Kterak s Bohem v jedno spojeni býti máme.

]. Kdo neshromažduje se mnou, rozptyluje, dí Pán a. Spasitelnáš
Ježíš Kristus. Pokoušíli se o tebe roztržitost a vlažnost pro četné přeludy ďábelské
a hořké útrapy nitra tvého a nelibost, jakonž tobě bližní tvůj působí, vynasnaž se,
abys se v soukromí zase shromáždil modlitbou Páně a pozdravením andělským;
vrhni se nice před sv. křížem anebo před obrazem nejsvětější Bohorodičky Marie
Panny anebo před obrazem některého jiného svatého, který ku chvále boží a kn cti
onoho svatého vyhotoven jest. Vzývej 'popředně Ježíše a Marií se všemi svatými
anděly a měšťany nebeskými, by Bůh laskavý vylil na tebe hojnost svého smilování,
by hojným tebe obdařil potěchy pramenem, a mi s Davidem v žalmu: Pane, před
tebou jest všecka touha má a vzdychání-mé není před tebou ukryto.
Pane, tys naděje má ode dnů mladosti mé, k tobě se utíkám v soužení a kříži mém.

2.0 Pane vyuč mne vždy následovati Tebe a plniti sv. vůli Tvou, a zane—
chati úplně vůli svou, neboť to dobrolíbezné jest Tobě a užitečné pro mne, pro spásu
duše mě. 0 Pane kéž nikdy nepodávám se myšlení, žádosti a činu, který by se
Tobě nelíbil, anebo bližnímu byl na škodu, jakož jsi přikázal mně a všem sluhám
Tvým. Jednám-li vůli Tvé na odpor, naprav mne milostivě a netrestej mne v pr
chlivosti své: Neboť Tys Pán můj a já jsem chudý a křehký sluha Tvůj, kterýžto
milosti a slitování Tvého nanejvýš má zapotřebí. Budiž jmeno Tvé svaté pochváleno
nyní i na věky věkův. Amen.

Lilie 10.
Kterak bděnim a modlitbou pokušení odpirati máme.

1. Bděte a modlete se, abyste nevešli v pokušení, odtělaiducha,
od ďábla i světa. Tělo ponouká k žádostivosti, duch k pýše, ďábel k nenávisti a
svět k marnostem. Učení Kristovo staví se všemu tomu na odpor; neboť napomíná
nás, bychom ostříhali čistotu, pokoru, lásku, bychom pohrdali světem, tím pak získali
království nebeské a unikli záhubě věčné. Protož musíme bdíti a modliti se v každé

době a na každém místě: neboť nikde není člověk jist před škůdcem pekelným,
kterýž nikdy nespí aniž od pokoušení ustává, nýbrž obchází hledaje kohoby ošálil a
obloudil a od činění dobrého odvrátil a nechuť k modlitbě vlil.

2. Protož .Pán a Spasitel náš Ježíš Kristus dobře znaje lečky (Iáblovy a
užitek modlitby, neústupnost nepřítelovu a slabost a mdlobu lidskou, neustále napo
míná učeníky své a všecky věřící, by se modlili a bděli,“ nechtějí-li protivníkům
svým totiž chybám svým podlehnouti. Protož bděte a modlete se; byste nepoklesli
v pokušení a v ně nesvolili. Nemůžeš-li dlouhých modliteb konati, pomodlí se zbožně
aspoň kratičkou modlitbu, zbožný povzdech k Pánu Ježíšovi, k nejsvětější Panně anebo
k některému svatému povzbudí srdce tvé k výši nebeské a k Bohu. Neboť blízko
jest Pán Bůh všem, kteří zkroušeným a upřímným srdcem jej vzývají. Neboť zbožná
modlitba proráží nebesa, vlévá důvěru v Boha, odvrací vnukání, osidla, šalby a
hrozby ďábelské.

3. Jsi-li věcmi zevnějšími k roztržitosti ponoukán, vejdi v komůrku svou
dle rady Kristovy a při zavřetých dveřích modlí se k Otci svému skrytě.
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Nebot on ví nač myslíš a počem toužíš, a čeho-ti nejvíce jest třeba. Proto v každé
modlitběrtakto pros: Pane děj se vždycky vůle tvá a ne má; nalož se mnou jak
tobě se líbí a mně užiteěno jest. Jsi-li ve shromáždění mnohých. modli se a zpívej
s nimi, jako anděl na nebi. Tak prozpěvuj zevnitř, abys ku zkroušenosti povzbuzen
byl v nitru. Hled, chceš-li zalíbiti se lidem, abys neupadl v nelibost u Boha. a
svatých andělů. Nebot Bůh více dbá na zkroušenost srdce než na doléhavé volání;
nebot modlitbou pokornou Boha usmiřujeme, marnou chloubou jej urážíme. Pláěem
zkroušeným nabýváš milosti a rozmnožuješ ctnost. myslí roztržitou však potracuješ
nábožnost,I a za “každý poklesk a pochybení trest zasloužený snášeti musíš. Ode
všeho toho zlého ostřfhej nás vždy milost boží a uvediž nás v radost věčnou. Amen.

Lilie ll.
Kterak na pokutu věčnou vzpomínati máme, bychom hřichůa nadutosti mysli

vystřihati se mohli.

_ 1. Zbodni bázní svou srdce mé. Užitečná jest prosba tato proti ne
řestem tělesným a ku potlačení pýchy duševní. Nebot to dvě zlé ustavičně člověka
znepokojuje: bud totiž tělo po nezřízených žádostech se shání, nebo duch z vlastností
dobrých se vynáší a chvály jest žádostiv. Obé jest velké zlo, v obém velké nebez
pečí. Pokoušíli tě bídné tělo, kteréž v brzku umříti musí, pomýšlej na muky ohně
věčného, a tak plamen žádostivostí nezřízených zahasneš plamenem ohně věčného,
at takovéto myšlení hrůzy plné zaplaší myšlení nečisté, by duch očistěn byl ohněm.
Krátká jest každá rozkoš tělesná, pomíjející a nestálá všaká radost světská, krása
tělesná, čest a sláva vše to jednou pomine a uplyne. Jako bolení hlavy nutí chura
vého kvíleti a vzlykati; rovněž tak strach před smrtí a oheň pekelný člověka pokle—
slého od hříchů odvrátiti může.

2. Kdo bez bázně žije, snadno ve hřích upadne: a kdo neponižuje se před
Bohem a svatými jeho, zahanben bude na soudu od zlých duchů, a věčně bude od
nich trýzněn a trápen. Pevná a nezvratná jest pravda tato a nemůže nikterak kla
mati:_ Budsi člověk,budsi anděl, Bůh pyšným se protiví, pokorným ale
dává milost svou. Milosrdenství Páně pak jest od věků se svatými a vyvolenými
jeho a- trvatí bude až na věky. Protož strachuj se člověče pyšný soudu božího ve
všem jednání svém; a nechtěj vychloubati se marnými a pomíjejícími přednostmi a
schopnostmi svými. Bys i všecko vykonal co můžeš k čemu jsi zavázán, přece ještě
ve mnohem jsi nedostatečen a sotva nepatrnou částku nesmírného dluhu splatíš.
Boj se metly Páně, strachuj se trestu a hroz se soudu přísného. Nic neobejde se
bez trestu, nic dobrého nezůstane bez odměny. Kdyby komůrka tvá byla v ohni,
zda bys se nebál, zda bys rychle nevstal a neutíkal? Ejhle to působí strach a bázeň
a myšlení na trest věčný, který žádného nevezme konce, nebot zaplašuje duchovní
otupělost a netečnost a povzbuzuje k modlitbě, pro nesmírný strach před zahynutím
věčným.

Louise Lateau (čtiLuiz Lató.)
Svět mluví velice o Louise Lateau, jedné chudé dívce z Belgie, o níž jsme

v minulém čísle krátkou přinesli zprávu. Jedni se diví a žasnou, druzí se smějí, jak
obyčejně to bývá. Aby i čtenářové našeho listu něco málo o_ zázračných událostech

: L it,-.au se dozvěděli, umínili jsme si tuto stručně podati hlavní obsah zname
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nitého díla, který učený profesor pathologie a therapeutiky na universitě Lowen,
Dr. Fr. Lefebvre po 18měsíčném pozorování a nejpřísnější zkoušce všech podivných
událostí, které se na Louise přihodily, vydal. S ním shoduje se francouzský učenec
Dr. Imbert, profesor medicíny v Klermontě, který též vydal dílo o Louise Lateau.
Profesor Dr. Rohling uveřejnil z pravdivých, theologických i lékařských pramenů spis
již v 8 vydání, v němž sděluje své vlastní pozorování. Osoby, které Louise Lateau
navštívily a skoumaly, úplně dosvědčiti mohou věci, o nichž zde krátce promluvíme.
Pramen, z něhož čerpáno, pochází od doktora — tedy nekněze, aby světský smíška
nemohl říci, že jest to vymyšlenost černokabátníků. Abychom široce a rozvláčně ne
psali a vyhnuli se snad osobních poznámek, přikročme k vypravování samému.

Louise Lateau (Luiz Lató) narodila se 30. ledna 1850 v Bois d'Haine (čti
Boa Dén), jedné vísce diecese Tournay-ské (čti Turnéske) v belgické provincii Henne—
gau. Rodiče její byli stavu dělnického. Když bylo Louise 2% měsíců, zemřel otec
na neštovice, na něž i Louise onemocněla. Matka pak posud těžce byla nemocná
následkem porodu a zůstala 2 roky na loži nemocných. Kdo měl pomoci v té bídě,
an se sousedé domu tomu z bázně před nákazou vyhýbali? I poslal Bůh vzdáleného
příbuzného, který se ubohé vdovy až do jejího uzdravení účinlivě byl ujímal.

Když byla Louise 2 roky stará, topila se, ale matka ji v čas z vody vytáhla
a šťastně před smrtí zachránila. V 11. roce navštěvovala teprv školu krátký čas,
v níž ukazovala dobré vlohy. Nemohla se však v tak krátké době navštěvování leč
nejpotřebnějším věcem naučiti, aby mohla připuštěna býti k sv. přijímání, které do
16. roku každých 14 duí,'pak každou neděli a později denně přijímala. Po 16. roce
poslána byla k tetě Conlon, které pozorně a obětavě až do smrti sloužila. Po smrti
této tetičky sloužila. v Brůsselu, odkudž se po 3 nedělích přepadena jsouc těžkou ne
mocí do otcovského domu navrátiti musela. Uzdravivši se vstoupila opět do služby
v Manaž, kdež se láskou k druhým, vytrvalostí v práci, pokornou a tichou zbožností
vyznamenala. Na přání matěiuo navrátila se domů, kdež se učila šíti, aby si později
mohla své živobytí vydělati.

V roce 1866 vypukla cholera v Belgii. Louise ukázala se v této hrozné nemoci
velmi srdnatou a obětavou dívkou. Chceme uvésti příklad. V jedné rodině roznemohl
se otec, matka a dcera. Synové z bázně utekli. Tu přišla co spasný anděl Louise a
ošetřovala nemocné. '

Rodiče téhož dne zemřeli. Ona obstarala sama pohřeb, uložila mrtvoly do
rakve, vynesla je z domu, až konečně někteří mužové o to ostatní se sami postarali.
Podobně jednala všude, kde bylo pomoci třeba. Tutéž lásku k nemocným jeví až posud.

Rok na to sama tak těžce onemocněla, že musela býti zaopatřena. Tu konána
za ni 9denní pobožnost k P. Marii, po kteréž se uzdravila. Po krátké době opět
těžce se roznemohla a svátostmi umírajícíeh zaopatřena býti musela. To bylo 15. dubna
1868. Než dne 21. dubna t. r. objevila se Louise k všeobecnému podivení a radování
sousedů v kostele, aby tam komunicirovala.

„V mravním ohledu,“ píše Dr. Lefebvre, „jest Louise otevřená, prostotná,
řekl bych, průhledná duše; ona miluje samotu a mlčelivost a sice tak, že o svých zá
zračných zjevech nemluví se žádným ani s nejbližšími přítelkyněmi.

Má veselé, obětavé srdce, jest zmužilá, trpělivá a odhodlána, anižby utrpením
byla proměněna. Ano uprostřed trápení ukazuje největší spokojenost a nezkalenou
dětinskou veselost. „Kdybychom měli o něco více víry-,“ pravila kdysi jednomu knězi,
„milovali bychom navštívení kříže, ano my bychom je žádali ne tak zevnější jako
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nemoce, any by nám tyto překážely býti bližním'užitečnými, nýbrž vnitřní, kterých
není viděti, odpory totiž lidské a ty žádám od Boha a vím, že mně je udělit“ Její
láska k bližnímu jest věru hrdinská a proto mají ji sousedé za svatou. Již záhy jevila
vřelou!'pobožnost v modlitbách ráno i večer. Při práci ustavičně pamatuje na Boha,
tak že celý její živost jest ustavičně obcování s Nejvyšším. Nejzamilovanější modlitby
její byly modlitba za mrtvé a křížová cesta.

Zevnějšek jeji líčí Dr. Lefebvre takto: Louise jest o něco větší než prostřední
postavy. Má zakulatělý obličej, lehce začervenalou tvář, jemnou čistou kůži a snědé
vlasy. Její modré oči jsou jasné jako kříštál. Ústa jsou malá, zuby bílé a velmi krásné;
zkrátka, její celá postava prozrazuje inteligenci. Též jest její konstituce aniž by byla
příliš silná, zcela dobrá a zdravá, „jak to dokazuje její zaměstnání, jemuž od maličkosti
oddána byla.

V dubnu r. 1868 ukončila Louise noviciat III. řádu sv. Františka a, složila

v pátek dne 21. dubna sliby. Právě tohoto dne obdržela jako sv. František od
Pána patero ran J. Krista. Ten pátek totiž začala krváceti v levém boku. Ona
to považovala za následek dříve přestálé bolesti. Druhý den všechna bolest zmizela.
Druhý pátek tekla krev z boku a z pat obou nohou. Tu svěřila se svému zpovědlníkovi
faráři z Bois d'Haine, který ji uložil přísné mlčení o té věci. Třetí pátek tekla jí
krev nejen z boku a nohou ale i rukou, tak že byla přinucena povolati lékaře, čímž
až posud ukrývaná věc přišla u veřejnost. Z počátku myslil doktor Gonn e, že jest
tu zcela přirozený zjev, a proto užíval všelikých prostředků k zastavení krve ale na
darmo I žádal, aby Louise opustila dům a odevzdala se zcela jeho léčení, proti čemuž
se matka opřela.

Krvácení opakovalo se každý pátek a objevilo se od 25. září t. r. i na čele
a kolem hlavy, takže od té doby každý týden krvavý věnec obkličoval její hlavu.

Profesor Lefebvre popisuje průběh té věci takto:
Pozorujeme-li od soboty až do čtvrtka ráno jednotlivá místa, z nichž teče

v pátek krev, spozorujeme na zevnější straně pěsti okolo 2'Í—z“centimetrů dlouhé vej
covité místo, které jest přičervenalé. Taktéž nalezá se na dlani podobné místo právě
naproti zevnějšímu ležící. Na hořejší straně pak viděti jest znamení, které má formu
podlouhlého čtverhranu se zakulaCenými rohy a s déli 3 centimetrů. Tatáž znamení
jsou i na zpodní straně pat, jen že spodní znamení pravé nohy není právě naproti
znamení hořejšímu, nýbrž o jeden centimetr jest doleji. Na čele se mimo v pátek
nikdy značná znamení neukázala. Úkazy v pátek objevují se následovně: První známky
krvotoku ukazují se již pravidelně o polednách ve čtvrtek. Nejprvé nastane na s hora
uvedených místech rukou a nohou puchýřek, který pomalu roste, až zaujme celé za
červenalé znamení. Krvotečení začíná pravidelně ze čtvrtku na pátek skoro o půlnoci
ale tak, že nikdy všechny rány na jednou, nýbrž jedna po druhé začínají krváceti,
nejčastěji začíná bok, potom nohy, ruce a čelo — avšak v mezerách více hodin. Nej
prvé praskne puchýř, pak vytéká krev z otevřené rány, časem ale shrne se krev na
dlani a na spodní patě v malé kuličky pod koží. Na čele vytéká krev z docela malých
tříhranných sotva viditelných otvorů.

Farář cení ztrátu krve každý pátek v prvním čase na litr, později nebyla
více tak veliká. Krev, která vytéká, jest zcela přirozená zdravá krev.

K těmto krvácením přidružilo setod 4. dubna 1873 ještě nové, ano se utvořila
na pravém ramenu veliká krvácející, rána, jakou Spasitel při nešení kříže zajisté
byl utrpěl.
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Od 17. července 1860 vzbuzuje každý pátek ještě jiný opakující se zjev po
divení přítomných. Louise bývá vtržena do zvláštního stavu, v němž úplně se zdá býti
zbavena zevnějších smyslů. Stav ten nazývá se ekstáse -—u vytržení. Matka s počátku
myslila, že to jest mdloba. Po půl hodině přišel farář; Louise ho neviděla; její pohled
upřen byl k nebi. Na jeho slovo přišlo její vědomí zpět; to trvalo 3/4hodiny, tu opět
přišla do vytržení; marně snažila se matka ji přivésti k vědomí. Tu poručil farář a
hned se zpamatovala a bavila s přítomnými. Následující pátek zacala ekstáse o 8 hod.
ráno a trvala větším dílem celý den; při této ekstási objevil se ještě zvláštní úkaz
totiž agonie t. j. boj se smrtí.

Farář místní hned oznámil ten podivný úkaz biskupskému úřadu, který pro
zatím zamítl vyšetřování a uznal za dobré, počkati na dálší průběh té věci. První
církevní hodnostář, který Louisi viděl, byl arcibiskup Mechelnský Msgr. Deehamps.
Tentýž dal Louise k sobě povolati a předložil jí rozličné otázky a pronesl svůj úsudek
takto: „Budte upokojen, p. faráři, vy máte světici ve své osadě.“ Bylo to ve středu
dne 26. srpna, dne 28. viděl arcibiskup ty rány a ekstási a prodlel u Louisi4hodiny;
po 371 hodinném pozorování zavolal ji z ekstáse; hned přišla k sobě, padla na kolena
a prosila za požehnání:

Konečně přistoupeno k církevnímu vyšetřování. Biskup Tournayský (Turnésky')
sestavil dne 4. září komisi záležející z generálního vikáře Ponceau, redemtoristy
P. Huchanta, z P. Seraphim, z prof. medicíny Dr. Lefebvre a státního ministra De
champs. Komise tato pracovala s pomocí mnohých duchovních a lékařů přes rok.

V únoru 1870 ukončil Dr. Lefebvre (čti Lefevr) své lékařské dobrozdání,
jehož výsledek zní takto:

a) u Louise Lateau stigmatisované a ekstatické panně v Bois d'Haine nestává
žádného podvodu;

b) medicínská věda nemůže vysvětliti ty mimořádně úkazy;
c) tyto úkazy stojí se všemi zákony pathologické fysiologie v odporu a nemohou

tedy přirozeným způsobem vysvětleny býti.
Pro tento výsledek vyšetřování odvolává se profesor na tisíce svědků, mezi

nimiž 100 lékařů a více než 200 bohoslovců, kteří jako on sám byli svědky.
Velmi zajímavé jest, co belgické noviny přinesly o svědectví Dr. Delcroix

z Braine-le-COmte (čti Delcroa z Brén le Kent) svobodného zedníka. Ten přišel dne
8. ledna 1869 z nařízení svobodných zedníků do té tiché vesnice, aby, jak se vy
jádřil, spatřil tu „kněžskou komedii.“ Státní ministr zjednal mu přístup k Louise,
kde bylo právě 12 lékařů. Tu pozoroval vše přísně a bedlivě několik hodin. Nenalezl
ale, co hledal — totiž komedii. Když ho večer jeho společníci na nádraží s velikým
jásotem byli uvítali, vstoupil mezi ně se slovy: „Přátelé, nevěřím v zázraky, ale byl
jsem svědkem událostí, která tak je kromobyčejná, že smáti se nelze; musím vážně
o té věci přemýšleti.“ Nedlouho na to šel do sebe a stal se horlivým katolíkem.

Ohledně ekstase popisuje vše důkladně Dr. Imbert takto: Byl jsem dychtiv
spatřiti Louisi v ekstási, ale ekstáse nepřišla. Byl jsem takřka s otázkami o ranách
hotov; tu my napadlo modliti se s ní růženec. Myslil jsem, že to ji přivede do
vytržení. Začal jsem sám předříkávati a Louise zřetelně odpovídala; avšak do eks
táse nepřišla.

Tu napadlo mi, že jsem zapoměl se ji zeptati na choleru z r. 1866; Louise viděla
9 neb 10 na choleru nemocných, které posluhovala,umírati. Ptal jsem se ji, neměla-li
žádného strachu. Ne, odpověděla. Ošetřujete ráda nemocné? Louise neodpověděla;
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najednou upadla do ekstáse, bylo 1'/z hod. Louise posud pevně na slaměné stolici
sedíc proměnila své postavení. Tělo se ku předu naklonilo, ruce jedna na druhou se
položily, nohu na stoličku, hlava ke zdi na pravo se nahnula. Obličej zcela proměněn,
oči upřeně, daleko otevřené, něco mokré, zřetelnice zhůru v pravo poněkud klapkou
přikryta, ústa slabě otevřena, pysky drobet červenější než před ekstasí. Jest těžko
popsati ten výraz; zdá se, jakoby Louise ve výšce na něco se s nejhlubší pozorností
dívala. Zdá se býti u věc pozorovanou zcela ponořena. Za svého života jsem neviděl
takového obličeje, nebyl jsem přítomen lepšímu divadlu. Na kraji stolice seděla nepo
hnutá jako statue. Volám na ni. Žádná odpověd! Dotýkám se držátkem péra její
očí, zřítelnice se nehýbe. Píchnu ji do rukou a jinde hrotem péra ocelového, nic necítí—
Když ale dotknu se tváří, čela, vrcholu hlavy, bělma očí pérem, trhne poněkud ob
očím a očima; tu jest ještě slabý zbytek citu. Ke 2. hodině 20 minutám padla 5 levého
oka slza; puls vystoupil až na 120 ran. Přes 1'/-= hodinu jest nepohnutě v tomtéž
postavení. K třetí hodině naklonila se po malu ku předu a náhle padla k zemi jakoby
nějakou vyšší mocí byla poražena. V tom postavení jest Louise obrácena k zemi.
Hlava leží na rameně, obličej v levo obrácen, oči zavřené, ústa silně otevřena, levá
ruka natažena, něco málo od těla vzdálena; nohy rovně nataženy; šat úplně až k patám
ji přikrývá; jest necitelna pro zevnější věci; za 10 minut natáhla křečovitě ruce na
způsob kříže a spojila nohy pravou na levou položíc; pohyby tyto staly se rychlostí '
blesku. Tu zvolal generální vikář právě přítomný: VzhůrunLouise! Ihned vstala a
sedla si. Na jedinké slovo kněze přišla k sobě a obličej nabyl přirozeného výrazu. —
Ptal jsem se, jak se má; ona ubezpečovala, “že víc netrpí. Návrat k zevnitřnímu
životu trval jen málo minut; brzo pohybovaly se jemné ruce; padla opět do ekstáse;
na kraji stolice sedíc měla obličej ten samý jako dříve. Údy její byly studené jako
mramor. Po 3'lz hod. zavřela oči; výraz bolesti začínal se v obličeji jeviti; skloněné
klapky nepohybovala. Zdálo se, že spí. O 4 hod. proměnil se obličej ještě více. Tu
otevře oči, kleká na kraji sedíc, paty dotýkají se podlahy, ruce drží jako kněz, když
začíná mši sv. K výrazu nejhlubšího rozjímání v obličeji přidružil se výraz podivení,
zármutku, strachu. Bledne a časem červená. Zdá se, jakoby pracovala k smrti. 0 4 hod.
5 min. vzkřikne a padne na kolena ruce majíc roztažené, čtvrt hodiny tak klečí.
O 4 hod. 20 min. spojí ruce jako k modlení ; pohybuje ústa a vydá ze sebe slabý
hlas; pak vstane a sedne si. Výraz bledosti a utrpení v obličeji se ztrácí; tu zpo
zoroval jsem trhání v očích: otevře je a zase zavře. O 4 hod. 45 min. oteplily se
opět ruce, nohy ale byly studené jako mramor, což trvalo až ke konci ekstáse. O 5 hod.
30 min. několikráte se usmála, obličej se oživuje, pak klekne. V obličeji viděti bylo
nebeskou radost a blaženost. To ale brzo zmizelo a učinilo místo nepohnutosti & lesku
nejhlubšího rozjímání. I volám ji — ona neodpovídá. O 5 hod. 45 min. opět se po
usmála. K 6 hod. sedla si, směje se opět, roztahuje a spojuje ruce. Za chvilku směje
se opět a nehýbá se. Po nějaké chvíli přišla k sobě a líbezně na mne se podívajíc,
řekla: dobrý večer! *

Nyní ptal jsem se jí, co v ekstási viděla, načež odpověděla: „Viděla jsem nejprvé
holý kříž, pak našeho božského Spasitele, jak ho nesl; umírati jsem ho ale neviděla.
Viděla jsem ho dávati do hrobu; pak viděla jsem Matku boží ve světle.“

V ekstási rozeznává Louise velmi dobře věci svěcené od nesvěcených; svěcené
věci drží pevně v ruce, kdežto nesvěceué hned upustí. — Ačkoliv umí jen francouzsky,
provází všechny modlitby v kterékoliv řeči mluvené s nejpřívětivějším výrazem obličeje,
kdežto chladnou jest, kdykoliv něco světského se mluví.
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Podivuhodná jest Louise zdrženlivost od pokrmů. Od 31. března 1871 zdržuje
se úplně jídla; po celý týden přijímá jen několik lžic vody. Kdyby něco na rozkaz
snědla, bývá přepadena chorobou a přec jest úplně zdráva a pracuje pilně. Lační jen
nejsv. Svátosti, která ji udržuje čerstvou a silnou tak, že když nemůže přijímati,
sbledne a seslábne. Noci probdí na modlitbách.

Co tuto krátce vypravováno, spočívá na nepopíratelných svědectvích. Pravý
katolík vidí v tom mocnou ruku boží, která za naší věroprázdně doby podivným
způsobem vybírá si prostředků, jimiž by věřící ve víře utvrdila, nevěrce pak k za
hanbcní přivedla. Budoucnost lépe ukáže, jaký úmysl Bůh má, že zjevuje na Louise
Latean tak neobyčejné věci. Ty pak čtenáři přijmi toto vypravování k vědomosti _a
s úsudkem svým počkej na jiné doby. —

Duše lidská jest nesmrtelna.
(Pokračování)

/ 28.

Manželka učitele L. v U. měla ústav pro dívky; mezi těmito byla dceruška
tamějšího hejtmana. Jednoho večera přišel na návštěvu a líbal velmi laskavě své dítě
a odešel. V noci ke 4 hod. procitla paní učitelová a řekla svému muži: „Neslyšíš,
že tě hejtman volá?“ I on procitl a slyšel hlasem hejtmanovým své jmeno volati:
„Pane L.!“ Ten hlas zněl třikráte. Učitel vstal, oblekl se a šel ke dveřím, neviděl
ale žádného. Ráno přišla selka a vypravovala, že se v noci u nich zastřelil jeden
člověk. Byl to onen hejtman.

29.

V letě 1804 přišel Dr. Ehrmann do Strasburku na návštěvu, kdež nalezl
mezi starými známými svého bývalého učitele Schmidta. I bavil se s ním o pravdě
zjevení duchů. Když po několika nedělích Ehrmann odcházel, pravil k němu Schmidt
u přítomnosti vícero přátel s uslzenýma očima: „Žijte blaze, drahý příteli, cítím, že
vás více nespatřím; ale spolehejte se na můj slib, že, možno-li, vám dám znamení,
až opustím tento svět.“ To stalo se dle tehdejšího francouzského kalendáře dne 24. messi—
dora roku 12. (Francouzové počali totiž nově počítati leta, když byli křesťanský způsob
počítání zavrhli.) Již 6. termidora obdržel Ehrmann zprávu ze Strasburku, že Schmidt
zemřel. I vyptal se určitě na den a hodinu jeho úmrtí. Bylo to 1. termidora (21. čer
vence) okolo 1 hod. v noci z pátku na sobotu. Právě v tu dobu hlásilo se něco u
Ehrmanna ve Frankobrodu. On seděl v posteli a přemýšlel o tom; v tom zazvoní
se venku, což i paní slyšela. I vyskoěiv z postele volá oknem: „Kdo tu?“ Venku
bylo vše ticho. Hned vzpoměl na Schmidta. 0 pravdivosti této události nedá se
pochybovati.

30. ,

V prvním čase amerikánské války, když byli angličané ještě v držebnosti
ostrovu St. Domingo, byl jenerál Stuart guvernérem toho ostrovu. Tam očekáván byl
major Blomberg. Hodina, když měl přijíti, dávno vypršela a všechny lodě, které při
plouly, přinesly ujištění,'že major Blomberg v několika dnech musí přijíti.

To se ale nestalo. I viděl se guvernér nucena podati o tom zprávu vládě
anglické. Bylo již pozdě na večer, když zprávu svému sekretáři diktoval. Tu bylo
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najednou slyšeti kroky na schodech a v předpokoji. „co jest to?“ ptal se guvernér.
„Kdo asi tak pozdě v noci dostal přístup a co asi obce?“ „Major Blomberg sám,“
pravil sekretář, „znám dobře jeho kroky.“ „Věru, on sám!“ zvolal <ruvernér, když
se dvéře otevřely a major Blomberg živě se před něho postavil. Naproti guvernéru
se posadiv, oslovil major bez dálšího pozdravení a úvodu takto guvernéra: „Musím
rychle sám s vámi mluviti.“ Sekretář odešel na pokynutí jeho, neb v celé postavě
jeho bylo něco tak podivně vážného, že se neopovážil něco namítnouti.

„Až přijdete do Anglie,“ začal major vida, že žádný svědek neposlouchá,
„až přijdete do Anglie, jděte do Dorsethiere k nájemníku . . . . naleznete tam chlapce,
který je můj syn — plod mého tajného manželství 3 Lady Layng. Ujměte se toho
sirotka. K důkazu jeho legitimity naleznete u paní, která ho vychovala, spisy v uzavřené
tobolce z červeného marokinu, která jí jest svěřena. Otevřte ji a použijte jí dobře.
V tomto životě mne více nespatříte.“

To dopověděv zmizel rychle. Guvernér celý poděšen tímto podivným výstupem
sotva se mohl zpamatovati. Nikdo mu neotevřel aniž ho kdo viděl vstupovati do
domu. Brzo na to přišla zpráva, že loď, na níž se Blomberg nacházel, v tu hodinu
kdy se byl svému příteli zjevil, v bouři zahynula.

Jeneral Stuart a major Blomberg byli stejného stáří a zároveň u anglické
mariny sloužice se vespolek milovali. Skoro v tom samém čase ztratili oba své man
želky, což jejich srdce ještě úžeji spojilo. Když pak se začátkem amerikanské války
museli od sebe rozloučiti, přislíbili vzájemně zastupovati místo otcovo, kdyby měl
jeden neb druhý z nich dříve zemříti a —-—bude-li možno — svému příteli se ještě
jednou ukázati.

Jenerál Stuart vyplnil rozkaz major'ův svědomitě. On nalezl při svém návratu
do Anglie vše potvrzené a nebyla žádná obtíž _dokázati legitimitu nalezeného syna.

Královna Karolina byvši o té případnosti zpravena, ujala se mladého Blom—
berga a dala ho se svým synem Jiřím ve Vindsoru vychovatí. Z úst Dr. Blomberga
v Londýně, který jest onen syn majorův a z úst jiných posud žijících svědků může
pravost této události býti dosvědčena.

31. ,

Jistý farář vypravuje následující případ: „Když jsem byl zvolen za faráře
v místě . . . a do svého nového bytu se přistěhoval, nalezl jsem ve faře jednoho
mladíka, který u předešlého faráře sloužil za pacholka, kterého jsem též v té samé
službě rád podržel. Po uplynutí 8 dnů pozdě v noci vraceje se od nemocného byl
jsem úpěnlivým výtím psa ležícího před mým pokojem, který vzdor všemu přičinění
mého pacholka zahnán býti nemohl, v temné zadumání ponořen. Přepadala mne jakási
hrůza, jejížto příčinu jsem nikterak nemohl vypátrati. Položiv se do postele marně
snažil jsem se usnouti, neboť byla moje fantasie velmi rozčilena. V takovémto stavu
přišel jsem k půlnoci do takového potu, že jsem z bázně před nastydnutím neopovážil
se vstáti, když jsem asi hodinu po půl noci zaslechl, že se venkovské dvéře hlasitým
vrzáním otvírají a pak něco temně hřmotilo, jakoby prázdná dřevěná nádoba odněkud
spadla. Zlodějů neměl jsem se co báti, poněvadž dům můj byl výborně střežen. Za
slechnutý hřmot připisoval jsem tedy nějakámu přirozenému zjevu, anižbych více byl
o tom dále přemýšlel.

Po několika minutách opakoval se podobný hřmot na chodbě vedle mé ložnice.
Domníval jsem se slyšeti kroky a zvolal jsem hlasitě: „Kdo je tu ?“ Místo odpovědi
slyšel jsem 4 až 5 po sobě opakované hlasité rány kladivem a to opakovalo se 4krát,
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kdežto jsem se zaměstnával obleknutím kožicha, abych přišel na stopu tomu hřmotu.
Ačkoliv zaslechnuté zvuky velmi hlasitě se zdály dorážeti k uchu mému, spočívalo
v nich přece něco tak podivného, že nejsem s to podati o tom jasný pojem. Musím
vyznati, že se mně mimoděk zmocnila strašná hrůza a že jsem si všemožně dodával
odvahy, abych tu věc vyšetřil. Vyšel jsem poněkud bázlivě z pokoje ven. Na dvoře
bylo vše tiché a dvéře pevně uzavřeny. Šel jsem zase spat. Ráno probudil mne můj
přítel pan Diethelm a nalezl mne celého bledého a slabého. Tu vypravoval jsem mu
noční můj zjev; on ale se smál a pravil, že jsem měl snad takový nepokojný sen.
Já sám hledal příčinu v rozčílené obraznosti a po 5 dnech jsem na vše zapoměl; tu
vstoupil ráno pacholek ke mně do pokoje řka: „Přicházím pozdě k vám, pane faráři,
abych pro svou matku nabyl u Vás útěchy; Nalezl jsem ji dnes v posteli mrtvou.
Byla sice velmi stará a chatmá a den před vaším příchodem byla zaopatřena; že ale
tak rychle zemře, nemyslil jsem, neb uložila se včera ještě docela veselá“

Tu teprv jsem zvěděl, že má pacholek u sebe svou starou matku, které můj
předchůdce vykázal jednu komůrku vedle chléva za obydlí. To mne poděsilo, neb
jsem si hned zpoměl na onu strašnou noc. Třetího dne byla pochována od místního
kaplana. Tu dožil jsem se vyplnění všeho toho, co jsem v oné noci byl slyšel. Vrzání
otevřených dveří, které jindy nebývaly otvírány, hřmot náhodou spadlé rakve, hřmot
při postavení rakve na chodbu vedle mě ložnice, zvuk a počet ran kladivem učiněných
na rakev v 4 odstavcích, když víko bylo přibíjeno. Vše souhlasilo s tím, co jsem
před 8 dny byl slyšel.

Pan Diethelm může dosvědčiti, jak jsem to ráno po té noci byl vypravoval.
Že bylo mé vidění skutečně prorocké vnuknutí, nelze pochybovati a já jsem zcela o
tom přesvědčen.

32.

Zemřelý dvorní rada Senkenburg (zakladatel památné senkenbergické medi
cínské nadace ve Frankobrodu) líčí v životopise své manželky rozené Riese, že když
její mrtvola ještě ležela v jeho domě, třikrát zaklepáno bylo, jednou na dvéře u pokoje,
po druhé na šatnici a po třetí na víko rakve a „bylo mi,“ vypravuje, „jako by něco
kolem mne obcházelo, což podivný ve mně vzbudilo pocit.“ Životopis ten vydán 1743
ve Frankobrodě.

33.

Jistý učenec vypravuje následující případ: „Když jsem před několika lety se
svým přítelem H. jednoho večera náhodou mluvil o zjevení se duchů, pravil ke mně:
„Nalezáme se na místě, kde též jednou duch se zjevil a sice tak, že nepochybuji,
že duchové zjeviti se mohou. Před asi 5 roky seděla na tom samém místě, kde já
nyní sedím, moje nebožka matka a v koutě, kde stojí pohovka, nalezala se veliká
dvouložná zastřená postel; mohlo býti '/;11 hod. v noci, an se dvéře otevřely a moje
matka byla toho mínění, že přišel právě můj otec domů ze společnosti, nebot ho
viděla jíti skrze pokoj, roztahovati zástěny u postele a tam zmizeti. Byla na pole ve
spaní, an ji tento zjev tuze nebyl nápadný; za několik ale minut slyšela dobře otvírati
dveře domovní a tu otevřely se opět dvéře u pokoje a můj otec vstoupil. Přepadl
ji strach, neb tu teprv spozorevala, že musela míti dříve vidění. 1 vypravovala to
otci. Za 14 dní přišla zpráva, že můj strýc v Hamburku, který byl mému otci velmi
podoben, kterého ale matka moje nikdy neviděla, téhož dne a v tutéž hodinu, když
ono vidění měla, zemřel. Od toho dne nikdy více .mojc rodiče nespalí v tom pokoji
a matka moje brzo na to zemřela.“
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Oslava sv. panny Filomeny.
' (Ze Sloupnice v Č.)

Františka, dvouletá dcerka Marie Koudelovy z Vilímova, hejtmanství Čáslav
ského, okresu Haberského v Čechách, roznemohla se roku 1858 na zápal. Všeliké
úsilné přičinění lékaře Dr. Sbránskýho z Uhelné Příbrami zůstalo bez výsledku. Dítě
očihledě chřadlo. Po 14 dnech křečmi děsně se zmítalo, smrt se zdála nevyhnutelna.
V domě, v němž Marie Koudelova zůstávala, přebývala tehdaž také Karolina Mendlíkova,
vroucí ctitelka sv. Filomeny, k jejížto úctě každoročně na slavnost její putovala.
Vidouc matka dítko své křečmi se děsně zmítati, béře ho do náručí, otvírajíc dvéře
pokoje Karoliny Mendlíkovy padá na kolena škytajíc: „Františka umíral“ Men'dlíkova
žalem matčiným pohnuta vzala dítko na své lokty a 'předstupujíc před obraz
sv. Filomeny vzdychá: „Svatá divotvůrkyně Filomeno! jsi-li skutečně tak mocná, jak
o tobě čteme, slituj se nad dítkem umírajícím!“ V tom okamžení křeč zmizel a dítko
se usmívajíc ukazuje na obraz a žvatlá: „Pán Bůh !“ --- Od té doby zůstalo dítko
úplně zdravo a jest nyní dospělou pannou. Marie Koudelová sama s viditelnou' vděč
ností k sv. Filomeně, ve farním domě Sloupnickém, o své pouti dne 15. srpna 1874
u přítomnosti svědků událost tu vypravovala.

Jistý trestník ve vyšetřující vazbě při soudním úřadě v Habru hejtmanství
Čáslavského v Čechách žádal od jisté ctitelkyně sv. Fílomeny knížku o její- zázracích
jednající. Poněvadž jí žádost kárancova byla nápadna, radila se s p. F., vysloužilým
vojínem a úředníkem při soudu Haber-ském. Tent jí za kárance státi nechtěl, doložil
však, že sám ještě nic o té svaté neslyšel a tudíž knížku sám přečte. V zimě 1859
přišla opět do Habra pro svou knížku, kterou jí však p. F. jen pod tou výmínkou
vrátiti chtěl, opatří-li mu jinou; načež vypravoval, že měl nohu bolavou, tak že svou
službu již více zastávati nemohl, a všech prostředků lékařských bez žádoucího výsledku
užíval. Započal tedy návodem knížky devítidenní pobožnost, vzývaje důvěrně sv. Filomeuu
o pomoc. Noha se začala hojit, tak že lékař si to přichvaloval řka: „Teď se nám to
dobřebojí.“ Než ten mu odpověděl: „Vy mi to nehojíte, mámť jiného doktora !“ Na otázku:
Koho pak? ukázal udivenému knížku sv. Filomeny, dokládaje: „Ta mně hojí!“ Načež
lékař: „Ale jděte, snad tomu nevěřítel“ „Ba již věříml“ a při ukončení devítidenní
pobožnosti byla noha zahojena.

Julie Vávrova, vdova po Václavu Vávrovi z Golčova Jeníkova, hejtmanství
Čáslavského v Čechách, po smrti svého manžela přišla o celou svou mohovitost, tak
že musela do cizího bytu a rukou prací sebe a své tři sirotky živiti. Ustavičným
pláčem dostala zápal očí, který ji o zrak připraviti hrozil.' Dopravena byla do vše
obecné nemocnice do Prahy, kdež jí od lékařů praveno: „Již jest pozdě!“ ——„Není
pomoci více!“ Pravé oko vyteklo, na levé nic neviděla, tak že dopravena zase do
Golčova Jenikova musela býti od svých dítek voděna. Stav ubohé vdovy byl trudný;
trudnějším se však stal tím, že dostala shnilou zimnici. Lékař nic více nechtěl před
pisovati, poněvadž, prý, není pomoci. V takovém stavu šlyší Julie Vávrova, že půjdou
poutníci na slavnost sv. Filomeny do Sloupnice na pout. I učinila slib, že půjde sebou.
Všeliké vymlouvání dítek, všeliké námitky o nemožnosti nebyly s to úmysl její zviklati.
Ten den před poutí se dostavila zimnice naposledy; — vydala se skutečně s poutníky
na pout, vykonala svou pobožnost, a navrátila se domů již vidouc na levé oko. Od té
doby, totiž od roku 1870, uplynula čtyry leta, onat nejjemnější vyšívání koná a jest
úplně zdráva. Neobmeškává však každoročně poutí do Sloupnice sv. Filomeně za
obdrženou milost vděčnou se prokazovati.
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Jan Jiskru., pozůstalý syn po Janovi Jiskrovi, sedlákovi z Dolního Újezda,
okresu Litomyšlského v Čechách, od dětíuství churav, zvláště na pravou nohu s "nej
větší obtíží dopadal. Maje letos patnácte let, započal pobožnost k P. Marii Filipsdorfské,
aby' mu vyprosila uzdravení. Po té pobožnosti cítil v sobě puzení, aby putoval do
Sloupnice k sv. Filomoně. Přibyl sem dne 10. srpna a zůstal až do 30. srpna. Přijal
vroucně sv. svátosti, navštěvoval brzy kapli milosrdných sester, brzy farní chrám Páně
a. vzýval Matku Boží a sv. Filomenu o pomoc. Letos 1874 se konalo v Sloupnici
251eté jubileum zavedení pouti sv. Filomeny, na kteréžto mimořádní slavnosti se
Jan Jiskra včele zúčastnil. Po své pouti svěží tváří bez berlí klusal, až milo se po
dívat, a navrátil se pln vdečnosti do svého rodného místa.

Podáváme prostě tyto zprávy, o jichž pravdiv05ti nechat, kdo chce, se pře
svědčí a sámxsi úsudek utvoří. Zajisté neubrání se myšlenky, že Bůh dosud na pří
mluvu svých vyvolených i vedle obyčejných zákonů přírody nám pomáhá a tím
stvrzuje nauku katol. o obcování svatých a je oslavuje.

Sv. lan Křtitel & Pius IX.

Vloni na str. 100 jsem přinesl článek: Pius IX., druhý Jan Evandělista —
a nyní přináším porovnání Pia IX. 3 sv. Janem Křtitelom, tak jak je Pilger vypisuje.

Roku 1871 vyjádřil se sv. Otec Pius IX. v jedné promluvě: „Já “nejsem
sv. Jan Křtitel a předce mohu o sobě říci,. co on o sobě řekl:“ „Já hlas.“ „Ego
vox.“ Byl-li on hlas, který volal na poušti, tož já jsem hlas z vatikanu. Nic mi ne
zbývá, leč péro a slovo, a já jednoho jako druhého použiji. . .. Ano. já mohu říci,
že, ač nehodný, jsem já hlas, neb já jsem náměstek Ježíše Krista, a tento hlas,
kterýmž nyní pohrdáto, jest hlas Jeho, Jehož já na zemi zastupuji“ — Několik
měsíců před tím mluvil k alumnům římského semináře: „Budte hotovi, pro náboženství
a pravdu všecko vytrpěti. Sv. Jan Křtitel byl v tomto ohledu pěkným příkladem: on
hlavu svou za pravdu obětoval a já jsem hotov, svůj život za tu samou věc dáti.
To každý katolický křesťan činiti musí.“ V témž roce to bylo, kde 2000 paní z jedné
římské fary na to pozorný učinil, že „sv. Jan Křtitel proto do žaláře dán byl, že
zřejmě mluvil a velicí tohoto světa nejsou rádi, když se jim pravda z čista poví.
Proto ho dal Herodes vsadit do žaláře: ostatek byl jeho žalář veliký a dovoloval jeho
učedlníkům, že ho navštěvovati a jeho poučování slyšeti mohli.“ Nově prékonisovaným
biskupům odporoučel „kázaní sv. Jana Křtitele“ opakovati. Volejte v čas a ve všech
případnostech, kdy se nespravedlivé osobivosti pozdvihují; volejte, a nechte všude
„non licet“ „nesluší,“ zavzníti. Nebojte se, Bůh jest s vámi, a bude i stále s vámi
při ranách pronásledování. Spojení v duchu a srdci bojujme nejšlechetnější boj, který
jest ten. jenž je pro čest Boží, pro práva církve a pro ochranu celé lidské společnosti,
bojujme, abychom je před nebezpečenstvími, kteráž jim hrozí, zachránili.

_ Tak, jest Pius IX. druhý Jan Křtitel, hlas Boží, z plna a zcela. Jeho slovo
káže, jeho život, jaký vede, jeho celý zevnějšek káže, a jeho osudy kážou. On volá
do suchých,-bezštávných pustin; ale ač byl Jan kazatel na poušti, byl nicméně před
chůdce Spasitelův, a mohl světu zvěstovati: Blízko jest království Boží; protož, čímli
víc se podobá Pius IX. v kazatelském úřadě a ve svých osudech sv. Janu Křtiteli, tím
víc doufáme, že království Boží blízko jest. J. St. K.
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Hlasatel odpustků plnomoonýoh
v měsíci' říjnu.

Obyčejné podmínky k získání pln. odpustků jsou: uv. zpověďa sv. přijímáni, pak návštěva
kostela ncb kaple veřejné, a tam modlitba konaná na úmysl av. Otce za potřeby cirkve sv.
Dne

1

18

Čtvrtek: Členové: 1) jednoty klan. se vel. Svát. a podpor.
chud. kost. (1 čtvrt. ob. pod. s návšt. vel. Svát.); 2) modlit spolku:
„Maria P. n. Srdce“ (kaž. čtvrt. neb ned. ob. pod.) Z; 2. pátek:
Členové: 1) brat. nejsv. Srdce Jež. (neb až bud. ned. bez zvláštní
návšt. kost.) Z; 2) apoštolátu modlitby (ob. pod.) Z; 3) brat. červeného
škap. (kaž pát. rozjím. o umuč. P.); \tentýž den: Slavnost andělů
strážných v brat. k uctění vel. Svát pod ochranou sv. Bened.: Členové
téhož bratrstva (ob. pod. farní kost); 3. sobota.

19. ned. po sv. Duchu. Slavnost sv. růžence. Členové: 1) brat.
sv. růžence, k tomu ještě 2 odp. protože spolu 1. ned. .(návšt. brat. kost.) Z;
2) spolku: „živého růžence“ (ob. pod.) Z;_ 3) arcibrat. drahoc. krvi J.
Kr. (neb během oktávy ob. pod.); 4) brat. nejsv. Srdce Jež. (neb již min.
pát bez zvláštní návšt. kost) Z; 5) brat. modr. škap. (ob. pod.) Z.
Tentýž den: '

Sv. Františka Ser. Lak. ř. a) Vůbec: v kost. PP. Kapuc. Frant.
a Minoritů (ob. pod); l.) Členové: jednoty sv. Boniface (bez zvláštní
návšt. kost-); 5. pondělí: Sv. Placida a Sp m. &) Vůbec: 1) v kost.
benediktiu. (v Praze v Eniausích ob. pod.); 2) ti, jenž hrd. skut lásky
k\duš. vykonali (kaž. pond. stačí mše sv. bez přijím.) Z; b) Členové:
brat. k uctění vel. Svát. pod ochran. sv. Benedikta (far. kost); 6) úterý:
Sv. Marie Františky "p. Vůbec: v kost PP. Kapucinů (ob. pod.);
7. středa: Členové: brat. škap. P. Mar. Karm. (kaž. středufar. kost.)
8. čtvrtek: Sv. Brigitty vd. a) Vůbec: ti, jenž se aspoň jednou týdně
modlívají 5 desátků růžence sv. Brigitty (ob. pod.); b) Členové: modl.
spol.: „Maria P. n. Srdce“ (ob. pod.) Z; 9. pátek: Členové: brat.
červeného škap. (kaž. pát. rozjím.); 10. sobota: Sv. Františka Borg. ř.
Vůbec: v kost. řádu tov. Jež. (v Praze u sv. Ignáce ob. pod.).

20. ned. po sv. Duchu. Mateřství P. Marie. Členové; 1) modl.
spolku: „Maria P. n. Srdce“ (ob. pod.) Z; 2) brat. anděl. škap. (ob. pod.
a far. kost); 12. pondělí. Sv, Serafina ř. Vůbec: 1) v kost. PP.
Kapuc. a Minoritů (ob. pod.); 2) ti, jenž hrd. skut. lásky k duším vyk.
(kaž. pond. stačí mše sv. bez přijím) Z. 13. úterý: Sv. Daniele a spol.
m. Vůbec: v kost. PP. Kapuc. Frant. a Minoritů (ob. pod.); 14. středa:
Členové: brat. škap. P: M. Kai—m.(kaž. střed. far. kost.) 15. čtvrtek:
Sv. Terezie p. řeh. &) Vůbec: u Karin. na Hradů. v Praze (ob. pod.);
b) Členové: 1) brat. škap. P. M. Karm. (far. kost); 02) brat modrého
škap. (ob. pod.); '3) modl. spol.: „Maria P. n. Srdce“ (kaž. čtvrt. neb
ned. ob. pod) Z; 16. pátek: Členové: brat. červenéhoškap. (kaž.
pát. rozjím.); 17. sobota.

21. ned. po sv. Duchu. Posvěcení chrámů Páně. a) Vůbec:
v metr. kost. sv. Víta v Praze (ob. pod.) Z; b) Členové: 1) brat nejsv.
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Svat. olt. (ob. pod.) Z; 2) spolku: „živého růžence“ (ob. pod) Z; 3) brat.
černého škap. (průvod brat. s ob. pod.) Z; 4) brat. anděl. škap (far. kost.

_s ob. pod.) 19. pondělí: Sv. Petra z Alkantary ř. Vůbec: 1) v kost.
PP. Kapuc. a, Františk. (ob. pod.); 2) ti, jenž hrd. skut. lásky k duš.
vyk. (kaž. pond. stačí mše sv. bez příjím. Z; 20. úterý. 21. středa:
Sv. Uršuly p. a m. a) Vůbec: 1) v kost. ctih. pp. Vorěulek (ob. pod.);
2) na. Strahově (ob. pod.); b) Členové: brat. škap. P. Mar. Karm. (kaž.
střed.far. kost.); 22. čtvrtek: Člen.:ové modl. spolku: „Maria P. n.
Srdce“ (kaž. čtvrt. neb ned. ob. pod.) Z; 23 pátek: Sv. Jana Kapistrana
ř. a) Vůbec: v kost. PP. Kapuc. Frant. a Minoritů (ob. pod.;) b) Čle
nové: červeného škap. (kaž. pát. rozjím.); tentýž den: nejsv. Vykupltele.
Členové: 1) brat. anděl. škap. (ob. pod. a far. kost); 2) arcihr. drahe
cenné krvi J. Kr. (ob. pod.); 24. sobota. Sv. Gilberta b. Vůbec: na
Strahově (ob. pod.).

22. ned. po sv. Duchu. Vůbec: ti, jenž se aspoň 3krát týdně spo
lečně modlívají 5 des. růženec (ob. pod.) Z; 26. pondělí: Vůbec: ti,
jenž hrd'. skut. lásky k duš. vyk. (kaž. pond. stačí mše sv. bez přijím) Z;
27. úterý: sv. Marie Františky p. Vůbec: v kost. PP. Frant. (ob. pod.);
28. středa: Sv. Šimona. a Judy ap. a) Vůbec: ti, jenž nosícepři sobě
křížky, penízky, růžence atd. pap.“ odp. obdařené, konají jisté modlitby a
skutky dobré (ob. pod.) Z; b) Členové: 1) brat. „dobré smrti,“ (návšt.
brat. kost. s ob. pod.); 2) brat. škap. P. M. Karmel. (kaž. střed. far.

,kost.); 29. čtvrtek. 30. pátek: Členové: br. červenéhoškap. (kaž.
pát. rozjím.); 31. sobota.

Mimo to mohou věřící v tomto měsíci získati pln. odp. tolikrát ,a v tytéž

Žulúřovnni biskupové. Žasneme často,

dny i při těch že podmínkách, jež udány bývají ku konci každého měsíce jako u. p.“
v srpnu na str. 186. A. V.

Zprávy a drobnosti.
svobodu církve. Berme si příklad z těch slav

čtouce o pronásledováni katolíků a křesťanů
vůbec tam někde v Číně neb v Japonsku,a
té myšlénce ani přístu u ned'íme, ze by v osví
cené Evropě něco po obnčho se díti mohlo.
A přece, rzívě v osvíceném Prusku, jehož

kantoři prý přemohli r. 1866 naše rakouskévojsko. iděti nyní jasně, jakého zrna jest ta
novomodmsvoboda ta libelálnost, svoboda to
liko pro sebe a nikdy pro jiné. Že katol.
biskupové nechtějí — proto že nemohou —
uznati nadvladu statu ve věcech církevních,
jsou pokutováni a žalařovani. Odveden jest
již do žaláře arcibiskup hrabě Ledochovský
arcibiskup Kolínský Melchers, biskup Trevírský
Eberhard, světící biskup Pozůanský Janiszewski

&dPuderhornský biskup Konrad Martin. Kdyždvlády jim ustanovenou pokutu jiní, věrní

katolíci chtěli zaplatiti, nebylapřijata, a biskupmusel do vězení. Na, řad11přij ou brzo' l kano
vníci a děkani, všichni pro stejné zločiny, pro

ných pastýřů, abychom v době podobných
natisků, které lehce nás mohou zastihnouti,
jeho nasledovali. asopis „Cech“ řimíší mimo
jiné zejmena následující dopis z ozňan který
stav věcí v Prusku objasňuje.

Smutně, v útisku nám plyne život, násilí
páchané na nas jako katolíeích &Polácích do
chazí svého nejvyššího stupně. Nevím. co by
nás ještě mohlo stihnouti horšího, než co se
chysta. Opravdu zdejsme živijako první křesťané
pod římskými cesary — tyrany. hi'amy osiřely
a s polovice jsou zavřeny. Noviny vládní každý
den přinašejí „úkazy,“ pana Nollena. nyněj
šího správce arcidiecěse, kde který kněz byl
sesazen a vyvežen, a kde kt erá osada si má
voliti nového pastýře. Ale divna věc, že často
sesazený kněz najednou zmizí a osadníci přece
mají službu Boží, ovšem ne v kostele, ale
jinde v ukryté, dnes tu a. zítra tam; ale Bis
markovci nemohou jich překvapiti, protože
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vystavené stráže dávají dobrý pozor a ihned
osada se rozejede, hrozí-lí nebezpečí. Ani se
sazeného faraře nemůže zmocnítí se policie,
“ak_dobře si jej ukrývají osadníci. A neděje
se jen tak u nás, ale i v krajinách německých.
U,Fuldy má osada katolická „sesazeného“ fa
raře, jenž přece ovečkám svým přisluhuje svá
tostmi a odbývá služby Boží aniž by se ho
četníci a. policie zmocniti mohla; zrádců není
mezi lidem. Jak dochází na slova statečných
obhájců věci katolické v sněmovně berlínské a
jinde, když poukazovali k tomu, že politika .'
muze krve a železa nutně musí vésti k tomu,
že věrní katolíci jako první křesťané budou
služby Boží konati v podzemních skrýších, je
skyních a katakombách, smáli se tomu „libe
rálově“ poukaznjlce na opak k svobodě zlaté,
jež katolíkům teprvé nastane Nyní však „líbe
rální“ listy též v pravnji o těchto případech
bohuslužby v katakombách 19. století.

Podobně do adá to i se zprávou naší die
cése poznaňské. ak víte, arcibiskup hr. Ledói
chowski sesazen ; biskup Janiszewski, správcem
diecése od uvězněného arcibiskupa ustanovený,
také není na svobodě; poslední jenerální vikář
čilí oficiál Korytkowski „suspendován“ a vyve
žen. Konsistoř a ke itola a celá diecése má
poslouchati rozkazy r. komisaře, Nollana, je
muž jest po ruce hejno úředníků a četníků. A
hle, vedle ana Nollana úřaduje, spravuje die
cési tajný jen vikář arcibiskupův, jehož děka
nové (vikáři) ovšem poslouchají, a tak i ostatní
.duchovenstvo, a Bismarkovci nemohou se
nijakž dopátrati toho „zločince“ Prokurá—
torové inquiruji jednoho děkana za druhým,
zvonce je k výslechu „iiber einen im Termine
Ihnen bekannt zn machenden Gegenstund,u
odsuzují zatvrzelce, že ničeho nechtějí pově
děti, k peněžitým pokutám jako děkana Tomas
zevského v Třemešensku a. j. a pořád nic.
Pan Nollan úřaduje v Poznani a s rávce die
cése zákonitý kde jest? Snad nám „ iberálové“
vyčítati budou proto 'Bůll ví jak hrozné zločiny,
snad nejhorší věcí, jichž bát-i se nám jest, tím
spíše na nás přikvapí; ale budsi, nezaspíme a
nezanedbáme nic podle slov toho, jenž pravil:
„Budte sprostní jako holubice, ale opatrní jako
hadov6.“

.lesulta P. Poller za ministra kultu
a vyučování v repnklíce Ekvudor v jižní Ame
rice ovolán. Pradívno to, že takřka ze všech
„osvicených“ států jesuité se vyhánějí a v re
publice AmerickéEk vador, dvakrát tolkě
než naše Rakousko, i za ministry se volaji; a
přece jest repub.ika, když dobře řízená, nejspra
vedlivější způsob vlády, což žádný vzdělaný ne

opírá. _P. Foller bl profesorem fysiky ve
eldkirchu ve Évýčařich a trváme, že pro rc

publiku výtečným bude ministrem, řídě se
vzory svých 1- spolubratří Belarmínem aj. Pak
mluvte, že jesuité nejsou svobodomyslní. Více
než kdo jin'.

Evangelíci na Slovensku o pora
něném Bismarkovi. Píšít' J. M. Hnrbánovy
C.B.: „Po známém napadnutí Bismarka v lázních
Chýžických konal tamnčjší evang. kněz boho—

službu na díkn vzdání za zachránění života
knížete. V kázaní svém, které i tiskem vyšlo.
povídal mezi jiným: „Ach, když si tak na
okamžik představíme, že ten zločinský
kúsek zfanatisovaněho zákeřnika se nebyl ne
zdařil — on, pýcha Německa, jemuž ku boku
nemůž rovného postaviti žádný národ země —
on ležel by před námi zavražděný — »—velký,

- všemohoucí Bože! tak by koruna s naší hlavy
spadla, tak bychmo želali v prachu, v neko
nečném žalu a zármutku svitu _nádčje se domá
hajíce, který by děsnou noc žalosti naší osvítit
mohl! Avšak nyni, když tu strašnou m šlenkn
střásti se sebe můžeme, jako centnýrc bře
meno, jež nás zatlačiti chtělo — -— — Pane,
nehodui jsme veškerého milosrdenství, které
jsi dnes na nás učinil. Každý má podílu bráti
dle své možnosti na velkém podujatí říšského
kancléře, spolu s ním stavěti na šlechetném
díle, spolu s ním bojovat boj těžký na slávu
božíazablahobyt lidu.“ — Tento pán za
pomenul na to, že Bismarkovo potla
čování církve neslouží k slávě boží;
zapomennl na účel evandělické boho
služby a zapomenul jmenovitě na na
pomenutí apoštolovo: „nebndtež slu
žebníci lídští!“ ——vakli jsme od jino
věrců, viděti veškeré příkoří církve sv. či
něné jen schvalovati, tím více mile nás to
překvapuje, ukáže-li se někdo z nich k nám
spravedlivým.

Velmistr lend nské lože zedůařů lord
Rípon, v Anglii obře známý a co“bohatý a
správný muž ctěný, složil oněkdy svůj úřad
velmistra a vrátil se do lůna kat. církve.
Přímá jeho povaha nedovolovala mu dlouho
býti ve bludu a vůdcem slepých; za to ovšem
spílají mu dřívější jeho bratři z lože ahanobí,
co jen mohou. ' '

Zblázníla se ze členi špatných románů.
Dne 7. září přišla do Bubenče u Prahy 241etá
dívka V St. z . Kostelec na návštěvu kn
známým a očínala si tak podivínsky, že byl
lékař zavolan. Týž seznal, že je dívka šílená
a dal jí do blázince odvézti. Příčina šílenosti
její je čtení „napínajících' románů, které ji
tak rozčililo, že myslila o sobě, že je španělskou
královnou a žádala, aby se každý před ní
klaněl a jí ruce líbal. Jak známo přinášejí
rozličné „svobodomyslné“ listy často hrozné
zprávy, jak při mísiích katolických ten či onen,
ta či ona bud prý následkem zpovědi aneb
líčení trestů pekelných přišli o rozum, ačkoliv
zůstáva'í dlužny — důkazů, že- je to pravda.
Načtli jsme ale posud nikdy, že by „liberalní“
list byly oznamovaly, kterak následkem čtení
rozičných škvárů, které z odpadků cizí lite
ratury přeložené do češtiny mezi lidem se roz
šiřují roztrušujíce nevěru, nemravnost a pře
pjatě zásady, se někdo zbláznil. Nám se zdá
to zcela přirozeně když ze čtení těchto škvárů
se někdo zblázní, divili bychom se naopak,
kdyby mládež, krmící se takovým mlátem, jaké
rozličné „literarní“ fabriky jí podávají, zacho
vala zdravý rozum a srdce nezkažené. „H.“
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Božského, šrdoe Páně.
Wstopád.
' Ročníkvm.LM .

SVatÍ a sVětICe BožÍ na nebI oroDujte za sVatého otCe PIa,

snášejÍCÍhoLosutrpenI na zeMI.»»»»»»»

Zrcadlo lásky Božského Srdce Páně.
xr.

„Naše obcování jest v nebesích, odkudž
také Spasitclo očekávnmc. Pána našeho J.
Krista, kterýž promění tělo ponížení na

šeho, aby připodobnčno bylo k tělu
jasn205ti jeho.“ (K Fil1.311).20.) — Epišt.M2 3. ned. po sv. Duchu.

Boholidsků láska B. Srdce Páně.
3. Láska B. Srdce P. jeví se nám jakožto laska Srdce, jež Bůh

Otec co nejdůstojněji vyozdobil. — Nalezáme-lijiž v pouhýchsrdcíchlidských
tak ušlechtilé vlastnosti, že 11.př. jejich čistotu, tichost, milosrdnost, velkomyslnost,
štědrost, statečnost, věrnost, pokoru, trpělivost, lásku, jaké při Svatých vidíme, mu
síme obdivovati, tedy zajisté že i Srdce P. Ježíše, Otce nebeského všemi přednostmi
co nejvznešeněji ozdobil, a nejen že v Něm nalezáme všecky ty krásné vlastnosti
soustředěné a to v nejdokonalejším stupni, nýbrž ipro spojení s Božskou osobou

21'
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Syna Božího is Božskými vlastnostmi ozdobené, tedy: Božskou čistotu, tichost a
milosrdnost, Božskou velkomyslnost a statečnost, Božskou věrnost, pokoru, trpělivost,
Božskou lásku a krásu.

Ačkoliv jest mezi Božskou a lidskou přirozeností nekonečná propast, mohl
přece Bůh svou všemohoucností povznésti lidskou přirozenost nade vše stvoření, při
táhnouti ji nerozlučně k osobě Syna Božího a s ní spojiti. Proto nemusel Syn Boží
se změniti, nýbrž člověčenstvo muselo býti povznešeno, k Slovu přitaženo, jako když
anděl na se vezme tělo, nikoliv anděl nýbrž tělo trpí změnu, jako když v nejsvětější
Svátosti oltářní tělo Páně takřka neviditelně na se béře spůsoby a s nimi se spojuje,
tak že, dokud jsou bez porušení, nemohou býti od něho odloučeny a nám Je takřka
viditelné a chmatné představují, musíme věřiti, že nikoliv tělo Páně, nýbrž způsoby
vzaly změnu, any se staly způsoby chleba a vína způsobami těla a krve Páně. Mohla
tedy druhá Božská osoba, jež vše proniká, vše zachovává svou silou všemohoucí, vzíti
a bez vlastní proměny přitáhnouti na sebe přirozenost lidskou a podstatně se s ní
spojiti, zvláště proto, že jest lidské přirozenosti a jejím jednotlivým částkám sama
sebou veskrz co nejblíže přítomná. — Takové jest to B. Srdce P. ve svém podstatném
spojení s osobou Syna Božího, s Božstvím Jeho. ó Božské Srdce Ježíše! což divu,
pakli duše, jež Tě znají, úctou, láskou a roztoužením bývají rozníceny, a nemohouce .
jako bl. Margareta z Alaeoque plameny lásky své zadržeti, přály by si všecky lidi
stejnými city rozplameniti, a že s ní ke všem lidem volají: „Milujme tedy, však
milujme bez výminky, všeho se vzdejme, vše obětujme, bychom účastní se stali štěstí
toho; a budeme-li míti Srdce Božské, všecko míti budem“

4. Láska B. Srdce P. jeví se nám jakožto láska Srdce, jež
Duch sv. s celou neskonalou plností svých milostí ozdobil. — Duchsv.
povyšuje svou milostí srdce lidské do stavu nadpřirozeného, nebeského, Božského, tak
že se stává srdcem dítka Božího. Činí-li Duch sv. takžse srdcem lidským, jakž teprv
musel činiti se Srdcem Syna Božího. 0116je vykrášlil celou plností milostí svých.
První a největší milost byla, že v prvním okamžiku zdejšího žití svého povyšeno za
Srdce Syna P. a 5 Jeho Božstvím spojeno. S tímto osobním spojením lidské přiro—
zenosti se Synem Bož. spojena byla také milost posvěcující, z kteréž selcnosti nad
přirozené do srdce prýští. Proto nalezáme ve Srdci Pána Ježíše nejen všecky cnosti
přirozené ale i nadpřirozené a to v takové dokonalosti, jakéž B. Srdci přináleží.

Kristus měl také všecky dary Ducha sv., ano i všecky dary divů a zázraků.
Neb dary tyto mají za účel spásu lidstva, dotvrzení a rozšíření náboženství Božího.
Kristus však jest počátek a konec spásy, Boží učitel a zakladatel náboženství, proto
se slušelo, aby měl i všecky dary zázraků a to způsobem nejslavnějším. Tyto milosti,
ježto v Nčm Božstvo tělesně přebývalo a On jest původem a dávačem všech milostí,
mohou a musí se nazývati neskonale. A tato neskonalá plnost milostí patří Jemu
jako vlastní, jakožto „Jednorozenému od Otce.“ — Nazývá sice písmo sv. také
i Marii Pannu milostí plnou, a praví o sv. Štěpánu, že „byl pln milosti.“ To však
značí, že oni tolik a takových milostí obdrželi, mnoho-li jich k vyplnění povolání
svého potřebovali; nebyla v nich milost vyčerpána. V Kristu však jako Bobo-člověku
byla milost i co do množství a síly, i co do účinků v takové plnosti, že vše, co
lidem slouti může milost, z Něho se prýští, a že plnost milosti Marie Panny ivšech
Svatých z plnosti Jeho milosti pošla a pochází. Nad veškerou tou plnosti milosti
Ježíše Krista drží vládu láska Srdce Jeho, a tato láska jest taktéž neskonalá, protože
jest láskou neskonale osoby Syna Božího.
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O Božské Srdce Ježíše! jak mne to bolí, že Tebe, poklade vší milosti a
lásky, teprv tak pozdě poznávám! () jakž nemám celý (á) se pro čest a chválu Tvou
věnovati, když vím, že dle slov bl. Margarcty z Alacoque otvíráš lidem všecky po
klady lásky,'_milosti a slitování, posvěcování a spásy, jež v sobě máš, aby ti, jenž
Tobě všecku čest a lásku. pokud mohou, prokazují a prokazovati budou, přehojně
obohacení byli poklady, jichžto- jsi Ty nevyčerpatelným a úrodným zřídlem. Amen.

' Věneček Mariánský. I Marii P. co živou schránku B. Srdce P. co
nejdůstojněji ozdobil Duch sv. Věru, jakoby Božská čistota a nevinnost Srdce P.

prorážela skrze panenskou čistotu a nevinnost Její. Pozorujem-li Ma/rii P., anaž pod
srdcem svým to B. Srdce P. nosíc sebe víc a více posvěcovala i dům Zachariášův
posvětila, co živou schránku B. Srdce P. v domě tom, tu jako by Božská horlivost
Jeho o čest Boží a spásu duší prorážela skrze Její sv. horlivost. Jakou potěchu a
blaženost musela as čerpati z tak blízké přítomnosti B. Srdce P. v Betlemě! Pozo
rujem-lí tu Pannu nejsv. u jeslí B. Synáčka svého klečící, jest Její pokora hluboká
a zbožnost vroucí jako odlesk Božské pokory a nábožnosti Srdce Syna Jejího.
Pozorujem-li Ji v chrámě Synáčka svého B. obětující, aj, jak tu as ozdobeno Srdce
Její! ta Její úplná do vůle Boží odevzdanost jest jako odlesk odevzdaností B. Srdce
synáčka Jejího. Pozorujem-lí Ji posléze jak Synáčka ztraceného hledá, tu Jeji
v hledání Jeho horlivost jest jako odlesk B. horlivostí Srdce P., s jakouž Ono čest
Boží a spásu duší vyhledávalo. — ó kéž by i naše srdce tak ozdobeno bylo, aby
oběť modliteb z něho vycházejíc byla vždy P. Bohu milá! Kéž by i v něm to Srdce
P. v nejsv. Svátosti olt. podobné účinky jako v Marii P. mělo! ó bychom imy tak
pilně a toužebně hledali a s radostí navštěvovali totéž Srdce B. v nejsv. Svátosti,
a v návštěvě té hledali a nalezli pravou potěchu a blaženost! Na počest Srdce Jejího,
& prosíce, aby na přímluvu Její Duch sv. také naše srdce, když k stolu Páně při
stupujeme, Bohu milýmí cnostmi ozdobiti ráčil, obětujme Srdci Páně 5 desátků
radostného růžence. .

Helyma, dítě Kabylské.
Mezí díly světa, v nichž osud dětí politování jest hoden, náleží popřcdně

Afrika. Nejen v krajinách divochy obývaných, nýbrž i v územích od národů vzdě
laných opanovaných nacházíme postavení dětí přežalostné.

" Na severu Afriky založili Francouzi říši zvanou Alžírsko, větší než celé
“Německo. Před 1500 lety kvetlo v celé té krajině křesťanství; velcí mučeníci, jako.
sv. Cyprian, věhlasní učitelé církevní, jako sv. Augustin, zde žili. Bohužel! obyvatelé
země této nedrželi se pevně sv. církve kat., zvlažněli a upadli v kacířství. Proto
také Arabové, vpadnuvší tam v VII. století, křesťanství v těchto končinách zcela
mohli vykořeníti. Starší obyvatelé dali se k příjetí náboženství mohamedánského
přinutiti.

Od té doby přebývají tam dva zcela různí kmenové, dílem oddělení, dílem
smíšení: vetřelí Arabi a potomci někdejších křesťanů. Arabi, také Beduíni zvaní,
vedou zde, jako v arabské své vlasti, život nestálý, kočovitý, — žijí pod stany a
rozbíjí je brzo na té, brzo na oné straně země, jak jim libo. Jsou tedy kočovníci. Potomci
někdejších křesťanů ale, kteří ted Ka-byli se nazývají, nechtějí o Arabech a jejich
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životě ničeho slyšeti, mají stálá obydlí a přebývají v mnoha osadách v úrodném
kraji, táhnoucím se od moře až k velké poušti Sahaře. Kabyli'jsou způsobní a pilní
lidé, mají ale také leckteré špatné vlastnosti; jsouť mstiví, svárliví a v hněvu roze
dírají si na vzájem zuby a nehty obličej, jakoby byli divou zvěří. Při tom jsou na
nejvýš nečisti, z čehož mnoho nemocí u nich pochází; obzvláště děti nad míru za
nedbané bývají jimi navštěvovány. Živí se orbou a dobytkářstvím a obzvláště pěsto
váním fíků se“ zabývají, čemuž dobře rozumějí.

Jak řečeno, jsou Kabylové dle jmena Mohamedáni, vlastně ale dosti lho
stejní ku všemu náboženství; nečiníť v tom ohledu mnohém více než že někdy říkají:
Allah t. j. Bůh jest velký a Mohamed prorok jeho. 0 křesťanství pak od příchodu
Arabů v celé té zemi nebylo řeči, až Francouzi 1830 Alžírska dobyli a novou říši
tam založili. S Francouzi přešlo tam zase křesťanství a jakých dobrodiní mnohým
nešťastným Kabylům poskytlo, o tom chceme se poučit jednoduchou povídkou o
malém děvčeti Kabylském. Sestra ze sirotčince, v němž děvče ono — Helyma jest
jmeno jeho —- žilo a umřelo, nám ji bude vypravovati. Dříve ale povíme něco o
velkém hladu, který r. 1867 a 1868 zemi tuto pustošil.

lllad a arcibiskup Alžírský.

R. 1867 bylo pásmo země, jež Kabyli obývají, velkým suchem navštíveno,
následkem čehož žně se nezdařily a v pravdě hrůzyplný hlad nastal. Zprávy z oné
doby znějí přestrašně. Houfuě přicházeli ubozí lidé do měst, obzvláště do Alžíru
hledat potravy; mnozí z nich již na cestě vysílením padali a umírali; ti, kteří až
do Alžíru dovléci se mohli, hledali i v blátě pouličněm věci, kterými by hlad ukojiti
snad mohli. Ale také z těch umíralo tolik, že denně vícekrát vozy po ulicích se
musely rozesýlat sbírat roztroušené mrtvoly. Statisíce za ta 2 leta hlademzprý zemřeli.

Katolíci francouzští ovšem co nejmožněji se přičiňovali ubohým těm lidem
přispěti; předevšemi ale vyznamenal se arcib. Alžír-ský, Karel Lavigerie. Velká bída,
zejmena však mnoho hladem mroucích dětí Kabylských a Arabských bolestně dotý
kalo se srdce jeho. Na místě přijal některé z nich do svého biskupského paláce,
obyčejného to a skromného domku. Sotva se proslechlo, _že arcibiskup děti do svého
paláce přijímá, hrnuli se tam maličtí ze všech stran a matky samy je tam přiváděly,
by aspoň na živě se zachovali. Tak jich přicházelo denně 30, 40, ba 100 ku dveřím
jeho. Co měl ubohý arcibiskup dělat? Vždyť pro tolik neměl? Ale nábožný pastýř
spoléhal se na Boha. Po několika dnech měl 800 dětí kolem sebe; 14 dní pozděj
počet ten se zdvojnásobil. Činili mu výčitky, že tolik dětí přijímá nemoha jich
uživit; on však odpovídal: „Zasloužil bych výčitky, kdyby mou vinou církev kat.,
která všelikou bídu lidskou zmírnila, poprvé stála před neštěstím, s něž by nebyla.“
Důvěra jeho nebyla zklamána. Bohatými dary z Francouzska a ostatních zemí kat.
mu zaslanými umožněno mu zřízení dvou velkých sirotčinců, jednoho pro chlapce,
druhého pro děvčata; do každého mohl přes 1000 dětí přijmout, živit, šatit a vy
chovat. Z počátku ovšem mnoho, přemnoho těchto nešťastných dětí umíralo, které
hubené a na pole vyhladovělé byly přišly; než mnoho set těchto ubohých tvorů bylo
přede zachráněno. V jednom z těchto sirotčinců žila Helyma, o níž zmíněná sestra
co následuje, vypráví. '

llelymino přijetí do sirotčince. _
Helyma byla mezi prvními sirotky, kteří v prosinci 1868 do domu našeho

k sv. Eugeniovi u Alžíru přijati byli. Za hladu bylo dítě všecky muky toulavého



života a všecky bolesti hladu poznalo. Když matka jí zemřela, byla ještě velmi
mladá; jak nám později vypravovala,'posílal ji otec každý den sbírat proutí, z něhož
pak dělal metly a podle možností je prodával. Víc než jedenkrát, když nenasbíralo
dosti, bylo ubohé dítě bitím od otce přijato. až jednou, když hlad přílišným se byl
stal, do Gurb — tak slovou slaměné chaty Kabylů —- nebylo více puštěno, nýbrž
od otce jen slova zaslechla: „Nemám nic více pro tebe, klid se!“ Helyma ztrávila
noc pod šírým nebem a příštího dne ještě jednou zaklepalo na dvéře otcovy. Přivítání
bylo ještě nepřívětivější než předešlého večera. Pokusivši se ještě 'po 3. a 4.0 přijetí,
marně, musela otčinu svou opustit. V chatrném obleku bloudila sem a tam; divoké
byliny a kořínky byly jediným jejím pokrmem, neposkytla-li jí, což ovšem zřídka se
stalo, nějaká útrpná Adschus (to znamená v arabském starou ženu) kousek chleba.
Ale Otec nebeský bděl nad dítětem a jak ptákům hnízda tak Helymě útulek připravil.

Jak dlouho Helyma tento toulavý život vedla, nevíme; jednoho dne nalezli
ji v Millionah—u, osadě Kabylské franc. osadníky obývané a přivezli ji k nám na
velkém vozu s množstvím jiných dětí. Avšak trápení posud přestálá zničila zdraví
děvčete a zárodek nemoci do něho vložila, na niž brzo zemříti měla.

Když přišla k nám, mohlo býti Helymě 8 let; v obličeji měla něco zasmu
šilého a divokého; černé, lesklé oči její prozrazovaly rozum ale zároveň také prudkou
povahu. Mlčky skrčilo se ubohé dítě ke zdi a bylo tak bázlivé, že útrpnost budilo.
Ten den po svém příchodu těžce se roznemohla; nejdůstojnější arcibiskup, který byl
přišel ji navštívit, měl v úmyslu křestsv. jí udělit; než lékař mínil, že není
nižádného nebezpečí, a měl pravdu; neb v několika dnech byla nemoc ta přemožena.

Helymino obrácení-se.
Znenáhla zdomácnělo divoké dítě v sirotčinci a ted jevila se také divoká jeho

povaha v ošklivých jeho vlastnostech. Helyma byla řevnivá, prudká, svéhlavá, mlsná
a lživá. _Zdálo se, že nižádný paprsek nebeský do srdce toho'nevnikl.

Jísti,to bylo jedinou její myšlenkou a pokrmy krásti a schovávati předmětem
zchytralých jejich obmyslů. Nesnadno jest dítě polepšiti, když na zlých cestách jest,
dvojnásobně nesnadno bylo tak u Helymy, která od prvních let žádného vychování
nebyla obdržela. Než my jsme se modlily mnoho za toto bohatě nadané dítě a Bůh
nám ukázal cestu k srdci jeho.

Jednou v neděli, když sestry větším dílem byly v kostele, vkradla se Helyma
s nejstarší svou družkou do kuchyně. Opatrně se ohlédly a vidouce že je nikdo
nepozoruje, běžely ke kotlu, v němž se maso vařilo. V okamžení bylo víko odstra
něno, maso vytaženo a dělení započato. Ale bedlivé oko je zpozorovalo a trest při
měřený následoval na přestupek. Velké zahanbení, záležející pro Helymu v tom, že
při skutku byla polapena a pokoření trestem mělo u Helymy hluboký dojem. Vidělat',
že neprávě jednala, a zlobila je, že byla trestána. Boj tento mezi pravdou a hrdostí
trval několik dní. Nemluvilat ani slova, byla zasmušilá a nevrlá a zdálo se, že pro
všecky přívětivé přímluvy sester nemá citu. Jednoho dne podělovala „dobrá matka“
(tak nazývaly děti představenou) sirotky fíky; všecky radostně přiběhly, jen Helyma
zůstala opodál a vzala ovoce jí podávané chladně. a vzdorně, ani slovem neděkujíc.
Sestry zdvojnásobily modlitby za ni a přívětivost svou k ní; konečně hleděla „dobrá
matka“ v nouzi srdce svého ubohému dítěti přispěti ku pomoci. Jsouc s ní sama,
vložila laskavě ruce na ramena jeho a stěžovala si, jak dobře jí chce a jak ráda by
pomohla, ono ale že všechnu lásku odmítá a svévolně se straní. Slova tato dojala
srdce děvčete; vyvalila své velké černé oči a dívala se na „dobrou matku“ jako tázavě
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Když velkou tuto lásku, která se celým zevnějškem představené vyslovila.
viděla a cítila, zalily velké slzy oči její a plačíc objala „dobrou matku“ z nejhlubší
duše a nejlepší frančinou jakou rozuměla „Měre“ koktajíc. Helyma viděla, ponejprv
ve svém životě, že jest milována a tím byla získána. Že dítě, které, jako Helyma,
jen ukrntenství od svých nejbližších zakusila, o lásce svých učitelek pochybovati
mohla, jest pochopitelno; že ale děti křest. rodičů, které láska ustavičně na rukou
nosí, uvěřiti nechtějí, že dobře se s nimi myslí, byt se chyby jejich trestaly, tot
méně pochopitelno a ještě nepěkno. Helyma byla teď nalezla důvěru, což srdce její
tak blažilo, že od té hodiny se zjinačila a s pravou úctou na „dobré matce“ lpěla,
třebas od ní byla trestána.

Pohled její od té doby stával se mírnější a tišší a celý zevnějšek ukazoval
vnitřní proměnu. Počalat pracovat, učila se pilně modlitbám a poznenáhla počala
také dobré od zlého jasněji rozeznávat. Jak tohoto zapotřebí bylo, jde najevo ztoho,
že Helyma jednou zcela do opravdy učitelky své se tázala: „Jest to také hřích družku
svou zabiti?“ a při tom učinila rukou pohyb, který ukazoval, že jest hotova ji zardousit.

llelymin křest.

Helyma setrvala na dobré cestě, kterou byla nastoupila; ne žeby malou
svatou již bývala; o nikoliv, ještě mnoho chyb se vyskytovalo ale Helyma přijímala
ráda trest za ně a přičiňovala se je napravit. Tehda byl dům náš pod obzvláštní
ochranou rodičky B. postaven, a ochrana tato patrně se ukazovala na našich dětech;
toužebnost po křtu sv. zdálo se že všecka srdce naplňuje, nade všecky družky své ale
vynůrala Helyma. Tvář její se leskla, kdykolvěk vyučování náboženskému přítomna
byla. „Přeji si,“ říkávala často, „brzy křest sv. přijmout, bych s „dobrou matkou“
do nebe přišla.“ „Ach,“ pravila jednoho dne, „kdyby milý Bůh rodiče naše nebyl
k sobě povolal, nebyly bychom toho štěstí dosáhly, sem přijíti a křest sv. přijmouti.“
Z toužebnosti po křtu přijímala všecky tresty za naskytující se chyby s takou radostí
a láskou, že učitelkyně její psala: „Kdyby bylo dovoleno, měly bychom si přát, aby

__Helyma nějaké chyby se dopustila, jen bychom viděly, s jakou tklivou skronšeností
ji napraviti hledí.“

Ač nebyla ještě pokřtěna, znala předc juž Krista Pána a věděla také, že
v nejsv. Svátosti přítomen jest. Když tudíž opět se něčím provinila, říkávala jí
učitelka jenom: „Jdi ke dveřím kaple a pros milého Pána Boha, by ti ukázal, co
musíš dělat.“ Pak šla a vrátivší se říkala: „Mama, milý Spasitel mi pravil: „Ty
chceš mně náležet a zas jsi byla tak zlá; nemohu teď v srdce tvé přijít, viz jen jak
jest nečisté. Čiň napřed toto pokání a potom ti odpustím.“ Hned dala se do po
kání a teprv když jecelé vykonala, byla zas vesela a spokojena.

Tak přišel toužebně očekávaný den křtu. 25. ledna 1872 na slavnost obrá
cení se sv. Pavla měla Helyma štěstí křtem sv. přijatu býti do církve.

Obdržela jmeno Maria Žofie, Albina. Radost a blaženost, kterou ten den
pocítila, nelze vypsat; může ale také se říci, že odtud zcela nový život vedla: stará
Helyma byla zemřela a na její místo vstoupila nová Albina.

Vytrvalost.

Najednou nikdo nestane se učeným, nýbrž všeci, co něčemu se naučit chtějí,
musejí kolik let se trápit. Tak také nikdo najednou nestane se dobrým, nýbrž všeci
o tom kolik let musíme pracovat. Helyma, tak chci dítě ještě pořád jmenovat, ač
ted Albina se jmenuje, byla nyní křestankou; křest sv. byl ji ode všech hříchů
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očistil, že byla nevinna a čista Vpředobličejem Božím, ale křest sv. zároveň neodňal
všecky zlé její náklonnosti. Tyto posavád v ní žily a k novým chybám ji svésti
hleděly. Než ona nebyla stím spokojena, dle jmena jen býti křestankou, nýbrž
chtěla jí býti v skutku, chtěla, jak sama říkala, „býti svatou.“ A v skutku s mi—
lostí Boží ustavičně o tom pracovala. ,

Pro prudkou a nesnadnou povahu její musely někdy učitelky trochu přísně
s ní nakládat; tato přísnost ovšem jí nebyla mila. Přede bojovala neustále proti
nespokojenosti a truchlivosti, jež proto v srdci jejím se zdvíhala. Ovšem někdy se
také chyby. vyskytovaly; ale ona byla první, jež chyby ty poznala a nespokojila se,
až sama za ně trest si uložila. Také dřívější své bludy a chyby brzo po křtu sv.
víc a více poznávala a litovala ba i o trápení prosila, jímž by za ně zadost učiniti
mohla. Vtom duchu snášela také s velkou odevzdaností nebezpečný neduh oční,
jímž i jedno oko v nebezpečí se octlo. Vůbec měla při své mladosti již téměř před
tuchu o významu a ceně utrpení v křesťanství. Již před jejím křtem byltě jednou
nejd. biskup přišel do sirotčince k „svým dětem,“ by, jak častěji dělával, se zotavil.
Naléhavě prosila ho děvčata, by co nejdřív křest sv. jim udělil.

Tu obrátil se arcibiskup k Helymě a tázal se ji:
„Víš-li pak také, co to jest býti křestankou ?“ .
„To jest,“ odpověděla Helyma, „býti mučenici pro milého Boba.“
„Máš pravdu,“ odpověděl nejdůstojnější Pán, „ale víš-li také, co to jest

býti 1nučednicí?“ A ukázal jim obraz mučeníka ctihodného Geronyma (Jarolíma),
chudého kř. otroka, kterého Mohamedáni, že nechtěl víry své se zříci, za živa do
zdi městské zazdili. Arcibiskup vypravoval dětem o smrti tohoto mučeníka a tázal
se potom Helymy:

„Chtěla bys také tak za živa. býti zazděnai"
Helyma, poněkud otálela, pak ale odpověděla srdnatě:
„Jistěg trápení trvá okamžik, pak následuje ráj bez konce.“
Při myšlence na věčné radosti nebe všecka utrpení a namáhání zde na zemi

zdála se jí mala a nepatrna.
Do Marseillu.

Také „svatými se státi“ musíme se učit, a Helyma myslila, že se tomu
v Evropě snáze a rychleji naučí než mezi svými družkami v Africe. Vždyt z Evropy
byly přišly sestry, které tak velice milovala; v Evropě byly dobré dílny, které tolik
pro ubohé pohanské děti činily a činí; mezi těmi, myslila Helyma, že by také brzy
dobrou a hodnou státi se mohla. Obzvláště byly jí sestry mnohé vypravovaly o
horlivosti a pobožnosti malých osiřelých děvčat v ústavě v Marseillu, že neměla
toužebnějšího přání než taktéž do tohoto ústavu přijít. „Dobrá matko,“ říkávala
k představené, která do Franeouzska navrátiti se měla, „vezmi mne s sebou do
Marseillu, bych se tam učila svatou být. Tys byla tak dobrá býti kmotrou mou,
ač jsem byla nejnemravnější; ale ted musím také u tebe zůstat.“ Představená sice
odcestovala bez Helymy, ale prozřetelnost Boží řídila věci tak, že přání její přede se
vyplnilo. Její krásné vlohy a dobrá vůle přiměly nejdůst. arcibiskupa, že ji a.jednu
z jejich přítelkyň vyvolil, aby ve Francouzsku úplnější vzdělání obdržely, než v Africe,
kdež jen o nejpotřebnější postaráno bylo, dosáhnouti mohly. Zpráva tato přišla jí
velice vhod; a ačkoliv velmi byla zarmoucena, že sestry a své malé družky v Africe
nechati musí, byla přede také radostné mysli. Kdežto družka její radostí celá byla
u vytržení těšíc se na. nové věci, které ve Francouzsku spatří, zůstala Helyma tichá;
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ve vážných tazích jejích bylo lze číst, že v srdci jejím více se děje, než v srdci
jiných dětí. To se také ukázalo, kdy po šťastné cestě do Marseillu se dostala.
Nebyly to velká lodi, jichž bez počtu u tohoto velkého přístavního města na kotvích
leželo, co pozornost její poutalo; ani široké ulice s převzácnými svými domy a
nádhernými sklady, ani všechna ozdoba a všeliké stkvosty, jež ponejprv v životě
svém viděla — ničeho z toho si nevšimla; myslilat jen na to, že jest v zemi zcela
křesťanské, a první _její slovo bylo: „Jaké štěstí nemuset ted více vidět Mohamedány
a pohany.“ '

Helymina nemoc.

S otevřenou náručí byla Helyma a přítelkyně její od „dobré matky“ a nových
svých družek přijata. Byla nyní 11cíle svých přání a veselý mír víc a víc po celé
její bytosti se rozléval. Ale nedostatky a bída prvního jejího dětinství a mládí tak
hluboce byly působily na tělo její beztoho slaboučké, že sebe větší péče o její zdraví
dobré dítě nemohla více zachránit, sil jí poznenáhla ubývalo & brzy bylo patrno,
že smrti šla vstříc. Dříve byla se smrti bála; myšlenka, že tělo její „v zemi zhnije,“
naplňovalo ji strachem. Než se zmaháním se nemoci vstoupila na místo bázně a
hrůzy veselost, která ji více neopustila. Často vyřkla přání, žeby šla milého Boha
spatřit, riěkdy zas přála si pozdravit se a prosila své přítelkyně, by k tomu cíli
9denní pobožnost konaly; ale vždy zůstala do vůle Boží zcela odevzdána. Až do
posledního jejího dechnutí nemohly jsme nikdy ani okamžik bázně neb nepokoje
v duši její postřehnout. Dlouho před tím, než jsme na to pomyslily, žeby v nebez
pečí byla, pravila s úsměchem: „O já nebudu nikdy Adschus (stará žena), já zemru
mladá“ Bez přestání pamatovala se na své přítelkyně, které brzy po křtu sv. byly
zemřely. „Přeji si velice,“ říkávala někdy, „by Amalia (tak se jmenovala zemřelá
její přítelkyně) pro mne přišla.“

Neměla na to dlouho čekat; brzy nemohla žádné potravy více požít; denně
stálo ji to dosti velký boj, až se přemohla něco sníst. Ba někdy všeliký pokrm od
mítala a ukazovalo se, že dřívější její svéhlavost posud zcela nevyhasla, než několik
slov představené a okamžení přemýšlení stačily vítězství jí zjednati. '

Prvni sv. přijímáni. _
Tak navštívil milý Bůh dobré dítě utrpením; na druhé straně chtěl jí také

velký důkaz své neskonalé lásky dát. Helyma byla tak dalece vyučená, že v příštím
roce k sv. přijímání jíti a milého Spasitele pod způsobou chleba se vší láskou a všemi
milostmi jeho přijmouti měla. Tato velká milost byla předmětem všech přání a
cílem všech námah dítěte. Ješto ale stav nemocné se vždy zhoršoval, byl den
prvního jejího sv. přijímání dřív ustanoven a jí sděleno, že již po několika dnech,
v slavnost sv. Michaela (29. září 1872) dostane se jí štěstí, B. Spasitele ponejprv
přijmout. Radost její nad touto zprávou byla tak velká, že tomu ani uvěřit nechtěla;
vyslovovala své „Měre“ s pohledem a tónem, z nichž tušiti bylo, co srdce její cítilo.
Kdež každé dítě jen poněkud myslící při pomyšlení na první sv. přijímání úctou,
láskou a radostí hluboce dojato bývá, tož může již z mála, co jsem o živé víře
Helymině řekla, se soudit, jak mocné ony city v srdci jejím byly.

Týden před slavností sv. Michaela“ byl pro ni týdnem utrpení ; bolesti její
nedovolovaly jí puzení srdce povolit —ase tak připravit, jak by si byla přála. Všemi
jejími utrpeními ale prokmitala zas radost její. V předvečer slavnosti, když neo
byčejně trpěla, tázaly jsme se jí: Nechce-li umřít a do nebe přijít.
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„Ne,“ odpověděla, „já bych ještě ráda 'zůstala na zemi, bych nejsvětější
Svátost přijala.“

„Ale vždyť v nebi budeš mít ustavičně Krista Pána.“
„Je pravda,“ odvětila, „nuže jak Bůh chce.“
V den sám, jejž vřelými svými přáními přitoužila, cítila se něco silnější než

obyčejně; mohla vstát a v bílém rouchn obcovat mši sv., při níž uejsv. Svátost přijala.
Co v tom okamžení v srdci jejím se dělo, ví jen ten, který do něho zavítal. Pobožnost
její nad míru byla tkliva a dlouho ještě po sv. výkonu v modlitbu zůstala pohřížena.
Pak ale musela celá vysílená opět do lože bolesti; štěstí své ale především tím dávala
na jevo, že objímala vděčně sestry, vždyt ty jí byly k tomuto krásnému dni dopomohly.

„Co ti milý Spasitel dnes pravil?“ tázala se jedna sestra dobrého dítěte.
„Řekl mně: Hle, zde jsem; žádej ode mne co chceš, a dám ti.“ '
„On jest můj přítel,“ připojila s velkou vroucností, přeložíc ruce pevně přes

prsa, jakoby poklad v srdci chtěla zadržet.
„Jdeš ráda do nebe ?“ tázala se jiná sestra.
„0 ano, velmi ráda.“
„Tedy nechceš nazpět do Afriky vyhledávat ubohé dítky Arabské a Kabylskéi"
„Půjdu také ráda do Afriky, jestli milý Bůh chce.“
„Co tedy děláš raději, do nebe jít nebo do Afriky se vrátit?“
„O mnohem raději jdu do nebe.“
„Ale ty ubohé dítky Arabské a Kabylské ?“
„Vždyt já na ně nezapomenu; v nebi budu se za ně modlit.“
Tiše ztrávila pak celý den v modlitbě; modlilaf; se za své ubohé krajany,

nemající pravé víry a neznající milého Spasitele; modlila se za kněze, kteří ji byli
vyučovali, a za sestry, které tak dobře s ní smýšlely, obzvláštně'ale za pana arci
biskupa, jemuž štěstí _toho dne jakož vůbec celé své štěstí měla k poděkování.

Helymina smrt.
Jen málo dní zbývalo ještě Helymě k žití; byly to dnové utrpení ale zároveň

dnové milosti. Ješto smrt její byla tak blízko, dovolil jí zpovědník její, aby ještě
jednou, příští neděli, v slavnost sv. růžence měla potěšení Pána a Spasitele svého
přijmout. Ale také dvou jiných velkých milostí se jí dostalo; předně přijala svátost
posl. pomazání, by k poslednímu boji se posilnila, pak přišel k ní ještě nejdůstojnější
pan arcibiskup udělit jí sv. biřmování. Byla již příliš slaba, by byla lože opustiti
a do kaple jíti mohla. Proto proměněna jest malá její jízba bílými oponami a
zelenými věnci v kapli; všecky ostatní dítky obklopovaly její lože, a Helyma přese
vši svou slabost měla ještě sílu, projevit svou vděčnost a radost nad touto novou
milostí. Milost sv. biřmování byla sílu duše její pro utrpení a oběti patrně zvýšila.
Zdálo se, že si vzpomněla na slova, když v prostotě své víry k nejdůstojnějšímu
arcibiskupovi Alžírskému byla mluvila, vyslovujíc přání státi se mučenicí: „Trpím
jen“ okamžik, pak následuje ráj bez konce.“ Když bolesti její se množily a slzy jí
vynucovaly, bylo třeba jen o milém Bohu, o nebi, o věčné radosti jí zmínit, a ihned
se utišila. Žádala pak svůj malý kříž, stiskla jej pevně rukou a žádný stesk nevyšel
z úst její. Všecka tato trápení obětovala za nevěřící své krajany a obzvláštně za
otce svého. Víc než jednou viděly jsme ji plakat, když na svého otce pomyslila,
který snad nešťastným jest a milého Boha ještě nezná. Když jsme ji ten den před
její smrtí vyzvaly, by se za Araby a Kabyly modlila, zvolala: „Jistě, a za mého
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otce.“ „Ach,“ připojila s přízvukem, „který nám slzy do očí vehnal, nevím,
přijde-li do nebe.“ *

Tak se přiblížil den skonání jejího. Helyma, či spíše Albina, byla bojovala
dobrý boj a dosáhla vítězství! Ve čtvrtek 0 4 hodinách odpoledne přišel na ni prudký
záchvat, jenž blízký její konec zvěstoval. Zpovědník její, který do posledního
okamžení s otcovskou láskou jí byl nápomocen, přišel udělit jí ještě jednou sv. roz
hřešení a odpustky pro umírající; spolu se sestrami říkal modlitby za umírající a čas
od času potěšná a povznášející slova k ní mluvil. Milá nemocná nemohla ani slova
promluvit, ani kapky vody požít, ale pohled její byl plný odevzdanosti. Čas od času
zachvátily ji křeče a dech se jí krátil, ale oko její klidně hledělo k nebi; nižádné
stopy úzkosti neb nepokoje nebylo na ní znamenati.

Tak ležela Helyma mezi smrtí a životem až do rána příštího dne. Jen jednou
ještě dala znamení vědomí. Více než všecky jiné sestry milovalo vděčné dítě tu,
která ji první na dobrou cestu byla přivedla; právě tato „dobrá matka,“ jak jí
říkávala, přišla toho jitra ještě k loži jejímu a volala na ní s tklivou láskou: „Albino,
má malá Albino, slyšíš mne, dobrou matku? Řekni mně s Bohem; hle milý Bůh
a blahoslavená Panna přicházejí pro tebe; Polib kříž!“ Tu zazářil na obličeji umí
rající poslední paprsek života; hýbala rtoma, jakoby odpověd dáti chtěla a políbila
kříž. To bylo poslední její hnutí; rty majíc ku kříži přitisknuty vydechla duši svou.

Tak byl cil dosažen. Zdá se, že již v posledním okamžení pozemském počala
okoušeti radostí nebes; neb tahy malé mrtvoly neukazovaly žádné stopy bolesti; byly
jako proměněny a plny radostného poklidu; polootevřené oči a usmívající se ústa její
zdálo se, že ještě jednou „Měre“ chtějí říci

\ Konec.
" Sirotci, kteří Helymu velice milovali, nebáli se její mrtvoly; s úctou a

láskou přišli všeci dát jí políbeuí na rozloučenou. _S ustrnutím hleděli na obličej
přívětivě se usmívající. „To jest,“ pravila jedna, „že se milému Bohu cele obě
tovala“ „Tolik vytrpěla.“ pravili jiné, „ted jest šťastná.“ „Milý Bůh musí se předc
radovat,“ mínila do opravdy třetí, „když vidí malé děti Arabské přicházet do nebe.“

Malé tříleté dítě ale stálo u okna a hledělo pevně na jeden bod zamračeného
nebo, jímž právě modrá obloha. prozařovala. „Tam,“ zvolalo konečně -s radostí,
„tamtady vešla Albina do nebe,“ a připojila s dětinskou tklivostí: „O ted musíme
říkat: Svatá Albino, oroduj za nás.“

Není-liž to blaživý pocit uáležeti k spolku, který modlitbami a almužnalni
svými způsobuje, že ubohé děti, které' by sic byly ztraceny, milosti křtu dosáhnou
a tak krásnou smrti umírají?

Duše lidská jest" nesmrtelna.
(Pokračování)

34.

Výtah z denníku lodě „Stiux“ z roku 1686 v středozeinním moři.
„Dne 12. května. Připlavivše k Mansonu nalezli jsme tři lodě řízené kapitány

Bristolem, Brovnem a Burnabym, všechny určené k liparickým ostrovům, aby tam
přijaly náklad.“
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_ „Dne 13. května. Tyto tři lodě plouly's „Síinxem“ k dotčeným ostrovům,
kdež v přístavu zakotvily.“

„Dne 14. května. Ti čtyři kapitáni a jeden kupec, pan Bell, vyšli 'na břeh
ostrova Mount Stromboli aby tam stříleli králíky. O 3 hodinách svolali svůj lid,
aby šli do paluby svých lodí. 'Tu viděli k nevýslovnému podivení dva muže, ani
velmi rychle povětřím k nim se blíží, jeden byl černě oděn, druhý šedivě; v nej
větším spěchu blízko nich vstupovali do hořících plamenů strašné sopky Mount
Stromboli. A když v jícnu sopky byli zmízeli, bylo slyšeti děsný hřmot; plameny
strašlivě šlehaly vzhůru: tu zvolal Burnaby: Pane Bože zachovej' mno, přední
„z dvou “mužů, v černém oděvu jest starý pan Bootty, můj nejbližší soused ve Vap
pingu; druhého neznám. Na to prosil, aby každý z nich všechno dobře si zaznamenal
do své tobolky, co byli viděli; to ihned všichni kapitánově i pan Bell učinili a odtud

vtažono_to bylo do denníků všech lodí.“
Naloživše náklad v Lipari odplouly všechny čtyry lodě společně do Londína.

Když se byly dopravily po Temži k Gravesandu, přišla kapitána Burnaby paní
z Loudína k němu. Tu poslal k ostatním kapitánům a dal je prositi, aby k němu
přišli a přáli štěstí k příchodu jeho paní.“

Když se byli takto sešli a vespolek na palubě se byli bavili, vstala rychle
paní Burnaby se stolice a pravila k svému manželi: „Můj milý, něco nového ti
řeknu: starý pan Bootty jest mrtevi“ On hned odpověděl: „Mi všichny viděli
jsme ho. padati do pekla.“ 1 vypravovali obšírně, co byly na Mount Stromboli spatřili.

Paní Burnaby navrátivše se do Loudína navštívila svou známou a vypra
vovala jí, že její muž viděl duši pana Bootty dne 14. května letěti do pekla. Tato
známá vypravovala to zase pani Bootty-ho vdově zemřelého; tato obrátilrse hned
k soudu King Beuch-skému a žalovala kapitána Burnaby k trestu 1000 liber, an
byl duši jejího zemřelého manžela tak hanebně urazil. Kapitán dal rukojemství,
že dostaví se k soudu. I dal tedy soud King's Bench-ský ve Vestminster-Halle
všechny lidi svolati, kteří byli při smrti pana Bootty přítomni; i hrobař, který ho
pochovával, byl předvolán & šaty, které byl v nemoci nosil, byly přinešeny.

V_den rozhodnoutí pře ustanovený dostavili se shora uvedení lidé s černými
šaty k soudu, jakož i kapitán Burnaby, kapitáni ostatních tří lodí, lidstvo čtyr lodí,
pan Bell, kteří všichni na onom ostrovu Stromboli byli a ta strašidla dne 14. května
v ohnivé plameny letěti viděli.

Deset mužů, co byli na loďkách, odpřisáhli, že knoliíky na kabátě, který
mělo ono strašidlo, byly právě takové, jako na černém kabátě k soudu přinešoném.

Lidé při úmrtí pana Bootty přítomní složili 'přísahu, že o 3 hod. odpoledne
dne 14. května 1686 zemřel. “

Porotci ptali se kapitána lodě „Síinx,“ zdali znal Bootty za živa. On odpo
věděl, že ho za živa nikdy neviděl, že ale šat strašidla, o němž pan Burnaby mluvil,
dobře pozoroval.

Soudce na to pravil: Nedejž Bože, abych kdy takového zjevu viděl, jako
vy; mně se ale zdá nemožné, aby 30 osob se mohló mýliti.

Porotci rozhodli tu při proti vdově Bootty a odsoudili ji k zaplacení útrat.
Tyto události vyňaty jsou z denuíku o cestách lodě „Sfinx“ v středozemním moři
v roku 1686. '
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Proces ten nalezá se v protokole soudu vestminster-hallského. — Protokol
sám psán jest v latinské řeči'na pergameně a uschovává se v bureau písařověza sklem,
kde se naň může každý den kdo chce podívati.

35.

Pravdivé vypravování o duchu, který se jistému mladíku v ..... od
1. ledna až do 30. dubna 1755 často zjevoval. Od otce jeho obšírně v měsíci
květnu 1755 popsáno a k tisku upraveno v měs. dubnu 1759.

Na druhé straně titulního listu stojí následující motto: žalm 102 v. 19.
To budižpsáno pro potomky a lid budoucí chváliti bude Pána.

Nyní následuje obsah knihy; v čele psáno jest: „Ve jmenu Ježíše
Vykupitele“ a pak následuje vypravování otcovo takto: '

Začátkem roku 1755 zdálo se jeho synu každou noc, že přichází mužíček
v modrém kabátě a hnědé vestě kolem těla maje bič otočený po předcházejícím
zaklepání do pokoje, přeje dobré jítro a praví: mám ti něco říci: jdi dolů do .....
pod stromem u louky nalezneš vedle jednoho kamena 13 krejcarů, vezmi je k sobě
a kopej drobet a pak nalezneš mnoho peněz. Pak viděl ve snách i to místo a strom,
kdeby měly peníze ležeti, bai peníze samy viděl, jak se částečně na vrchu ukazovaly.

Po každé probudil se tou dobrý mladík s velkým strachem a vypravoval
svůj sen. Oba, otec i syn měli ho sice za přirozený ale přece za podivný a sdělili
ho několika dobrým přátelům.

Po několika nocích zjevil se duch synu opět ve snách a opakoval shora
řečená sleva; při tom mu ale domlouval, že to vyzradil; zároveň představil mu po
stavy dvou známých mužů, o nichž svědčil, že již šli-na ono místo, aby hledali
peníze že jich však nenalezli.

Od té doby vídal ducha i v bdění, z čehož souditi se dalo, že to není
pouhý sen nýbrž pravý zjev. To poděsilo všechny domácí, zvlášť. když každou noc
duch se zjevoval a syna při každém zaklepání probouzel. To stávalo se v každé noci
dva i třikrát, při čemž vždy opakoval napomenutí, aby šel pro peníze. Čím ale
častěji a déle toto vybízení se opakovalo, tím úzkostlivějším se stával mladík.
I vyjádřil se, že nižádným pádem pro peníze nepůjde. Aby ho zbavil všeho pode
zření a jej povzbudil, použival duch začátečných slov 23. verše z 1. Kor., 11: „Já
zajisté přijal jsem ode Pána, což vydal jsem vám“ a pak mu poručil aby, až půjde
pro peníze, zpíval píseň: Kdo miluje Ježíše a důvěřuje se v Boha, tomu dává
své požehnání.

Poněvadž nechtěl syn z velkého strachu nikdy s duchem mluviti, odhodlali
se otec i syn ptáti se ducha písemně na některé věci. Ty otázky napsal syn dne
14. ledna a položil je v ložnici na. stůl. Jakmile duch následující uoc přišel, hned
je spozoroval a zodpovídal jasně a zřetelně. Zde následují otázky a odpovědi od
slova k slovu.

Otázka. Slyš, duchu, ptám se tě ve jmenu Ježíše:
1. Kdo jsi?
Odpověd. Já jsem odtud a zakopal jsem ty peníze s 5 jinými; tito ale

již k odpočinutí přišli, já ale nikoliv; v . . . . jsem zemřel.
2. Proč nemáš pokoje a mne znepokojuješ?
Odp. Proč tak nepokojen jsem, již jsem řekl, že mne totiž ty zakopané

peníze znepokojují ; také nepřijdu dříve k pokoji, dokudž jich neodneseš. Já tě sice
znepokojuji ale můžeš si hned pomoci, jdi dolů a vyzdvihui si ty peníze.
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3. Jsi-li dobrý duch a potřebuješ—li pomoci, chtěl bych ti ze srdce rad
pomoci, kdyby to bylo v mé slabé moci a síle; nemoha to však učiniti, ptám se tě
ve jmenu Ježíše, zdali bych nemohl, co ode mne žádaš, skrze jiného dati vykopati?

Odp. Jsem ovšem dobrý duch, a na otázku druhou odpověděl: ne, nikdo
mne mimo tebe nemůže vysvoboditi. Čekal jsem na tebe již 120 let a nepomůžeš-li
ty mi, budu muset opět 120 let trpěti a v nepokoji býti. Prosím, pomož mil
Můžeš sice až půjdeš dolů, vzíti s sebou lidi, ale at nejdou tak daleko, aby mohli
viděti ono místo, až budeš míti peníze, pak mohou ti pomoci je nésti domů. Ty
sám jich neuneseš; oni mohou za. tím se modliti za tebe; já. sám půjdu s tebou,
jen se neboj, byt' i tam dole hrozno a děsno býti mělo, já. ve všem ti pomohu.

Vzdor tomu nebylo synu možno jíti na ono místo samému a vůbec obávali se
rodiče i syn něčeho hříšného. Usjednotili se tedy opět některé otazky budoucí noc
duchu předložiti. To se stalo takto:

Slyš, duchu, tažu se tě opět ve jmenu Ježíše:

1. Zdali bych nemohl na ono místo, kde leží peníze, jednou jíti, anižbych
musel viděti neb slyšeti něco hrozného, ale s několika osobami?

Odp. To můžeš ——ničehož neuvidíš aniž uslyšíš; ale co mi a tobě to
prospěje? Jdi raděj hned dolů, tak budu vysvobozen.

2. Proč ti nemohu pomoci, když někdo jest při tom? Nechci než nábožuých
lidí, kteréimi můžeš udati, vzíti s sebou.

Odp. Jenom ty sám musíš jíti, nebot jen ty jediný jsi vyvolen za mého
osvoboditele, jiní nemohou mi pomoci ani tobě.

3. Nemohl bych se zeptati dříve některých zbožných osob v té věci o radu,
an nemohu dobře věřiti, jsi-li dobrý duch; naš Spasitel spasil všechny, ty bys měl
býti z nich-vyloučen? a jak bych já. tebe mohl spasiti? Ježíš trpěl za všechny.

Odp. Netřeba ti rady, nebot by tě všichni přemlouvali, abys mne neupo
slechl. Ncpochybuj, ja jsem duch dobrý. Spasitel mne sice také spasil, ale z tohoto
místa maš mně ty pomoci. Tys k tomu vyvolen. Nenech mne přece ještě 120
let trpěti.

4. Kdybych to musel učiniti, nemam k tomu ještě dost času?

Odp. Máš k tomu ještě něco času ale do té doby nebudeš míti pokoj ani
já.. Prosím tě, jdi si pro ty peníze.

Pak podotkl duch, že má ještě 120_dnů lhůtu, v kterémžto čase peníze
musí býti vyzdviženy.

Při tom ale všem otec i syn ještě pochybovali, zdali onen duch dobrý jest
čili zlý. A když v sobotu 18. ledna večer 10 hod. pohromadě seděli a o duchu
mluvili a otec se rozmyslil, zdaliž zlý duch také jmeno „Ježíš“ vysloviti může,
poněvadž onen duch ho jmenoval, a si vzpomněl, že duchové, které Kristus vyháněl,
ho často tímto jmenem nazývali, zpozoroval, že jeho syn se třese a prosí: otče
modlete se! — Otec uposlechl té prosby s častým vzýváním jmena Ježíše domnívaje
se, že tím ducha zažene; ten ale dívaje se mu do očí pravil: Ja mohu velmi dobře
jmeno Ježíš snésti; poněvadž jste ale nyní velmi bázlivi, půjdu pryč. Což se také stalo.

Následující neděli večer přišel otcův bratr, aby zarmoucené v jejich těžkém
kříži potěšil. Když společně seděli, nemohl syn najednou promluviti a. položil hlavu
na stůl; z toho spozorovali, že duch opět přítomen jest. Začali tedy zpívati: Vy pekelní
duchové odstupte, nemáte zde co dělati. Duch pak zpíval s sebou a potom zmizel.
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Dne 20. ledna zjevil se duch rano k 8 hodině a když o 10 hodinách otcův
bratr odcházel, viděti bylo ducha i na shodech. Syn omdlel & musel donešen býti
do pokoje. Tu ale pravil duch: Nyní můžeš vyprovoditi svého strýce a zároveň
jíti pro peníze. Toho dne bylo řádění ducha velmi prudké. Dne 21. ledna přišel
duch opět a lomiv rukama modlil se třikrát slova: Pane Bože, tys milosrdný a tvoje
dobrotivost trvá na věky; Ach! proč mne necháváš tak dlouho trpěti? Pak odešel.
Po malé chvíle přišel zpět, ale ne více v dřívějším obleku nýbrž zcela bílý a pravil:
Nyní jsem tě po 20 dnů prosil, rozhodni se a pomoz mi? Nyní tě na 20 dnů opustím;
chceš-li zatím jíti pro peníze, můžeš; bylo sice velké ulehčení pro mne, kdybych
mohl zůstati ustavičně zde, ale musím pryč a nemám ani okamžik déle času; za
20 dní t. j. 10. února okolo této hodiny chci opět býti u tebe.

Duch dostal slovu, přišel v bílém rouše opět, opakoval svou prosbu, provázel
syna všude, krom že u přítomnosti cizích lidí nemluvil; také ho těšilo, že může
zase u něho býti. '

V úterý dne 11. února večer o 10 hodinách přišel zase duch a přivedl
s sebou ještě malého ducha ve velkosti 4 až 5 letého dítěte postavy velmi jasné.
Tento _ale nemluvil ničeho, nýbrž zpíval „Te Deum laudamus“ tak líbezně, že syn
všechny svolal, aby přišli poslouchat, domnívaje se, že by museli ten zpěv slyšeti.
Až posud vždy říkal otec duchu, že nepřipustí, aby syn jeho šel pro ty peníze; dnes
oznamoval duch, že vyprosil si, aby mohl otec jíti se synem, ale musí zůstati 10
kroků od místa zpět a to musí se stati ve středu 12. února v poledne; malý duch
bude prý také při tom, at se jen nebojí.

To oznamení ještě více rodinu poděsilo. Otec modlil se ustavičně k Bohu
za vysvobození a pomoc, při čemž ale také vnitřní útěchy v sobě cítil. Vždy však
zůstal v něm úmysl pevný nesvoliti v žádost ducha.

Ta hrozna středa se svou 12. hodinou přišla; otec seděl v přízemí se svým
přítelem u stolu; najednou zavolán byl k synu na horu; nalezl ho v smrtelné mdlobě.
Všichni pokleknuvše modlili se, nebot mysleli, že zemře; ale on se opět zpamatoval
a vypravoval, že přišel k němu duch celý rozloben, tiskl ho na srdci a pravil:
Nyní ti dám zbytek! Brzo ujištoval, že i ten malý duch je přítomen a ho hladí
čímž se úplně zotavil; pak zpíval malý duch písen: Bože otče stůj při mne.

Po malé chvílí šli se synem na procházku; ale i tu pronásledoval ho duch.

Poněvadž duch více a více na syna dorážel, odhodlali se opět, předložiti mu
písemné otazky. Otázky ty a odpovědi následují doslovně zde:

V včerejším evangeliu zahnal “pán Ježíš svého pokušitele slovem božím;
za jeho příkladem ptám se tebe a sice, nemoha s tebou ústně mluviti, opět písemně:

Odp. Já nejsem žadný pokušitel, milé jest mi však slovo boží poslouchati;
a že se mnou nemůžeš mluviti, jsi ty sám tím vinen.

]. Psáno jest: Zkoušejte duchy, zdali z Boha jsou; že ty, jak konečně
připouštím, dobrý ale žádný blažený duch jsi, dokazuje tvůj nepokoj, následovně ne
mohu a nesmím věřiti, že tvoje žádost je od Boha.

Odp. Vidím dobře pochybnost rodičů tvých, an myslí, že nejsem “duch dobrý;
ale viz, já. ctím a miluji slovo boží a mám blaženost skrze naději. Můj nepokoj
není pekelný, nýbrž od Boha mi seslané očištění, an jsem při úmrtí visel na penězích,
od nichž mne maš vysvoboditi.
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2. Psáno jest: Ovce mé slyší hlas můj & jdou za mnou; cizého ale hlasu
neslyší a nejdou za ním: podle toho musím následovati hlasu Ježíše & žádného
cizího hlasu nechcijslyšeti. '

Odp. 'i-ŽVšudemáš následovati svého a mého Ježíše a poslouchati hlasu jeho;
ale Bůh také má jiné cesty, než slovo boží, zjeviti to, co není článkem víry, jak
často se stává ve snách. Ty nejsi mi cizím, nýbrž z mého pokolení v sedmém
stupniůvlast má je Sasko.

3. Psáno jest: Dítky poslouchejte rodičů svých v pánu; chceš-li mne odvrátiti
od poslušnosti, jsi proti Bohu. Nyní ale dobře víš, že moji rodiče nechtějí dovoliti,
abych svolil v tvoji“ žádost, proč mne tedy ustavičně trápíš, abych vykonal vůli
tvou? Vyjednej si to s nimi.

Odp. Ve všem máš poslouchati rodičů svých —_ve všech věcech, které nejsou
proti Bohu; já tě také nechci od této poslušnosti odvrátiti. Poněvadž ale oni zavr
hují mou žádost, mohl bys v tomto pádu jiného prostředku se uchopiti; jdi pro
peníze bez jejich vědomí; až to učiníš, bude to dobré. Já. nejsem na ně nýbrž na,
tebe odkázán a proto čekati jsem musel až do 20. roku stáří svého.

4. Psáno jest: Kdo v nebezpečenství se pouští, v nebezpečenství zahyne;
proč bych 'se měl mezi duchy a datth — tedy v nebezpečenství těla i duše pouštčti?
— a kdo mne může ubezpečiti, že semi při odnešení peněz na těle neb na duši neb

na mysli nestane něco nebezpečného, zvlášť když zlý nepřítel je u peněz a je střeží
& také jak jsi pravil strašné věci se přihodí?

Odp. Máš ovšem pravdu ale věz: Kdo se Svévolně a lehkomyslně v nebez
' pečenství pouští, ten v něm zahyne; toho ale ty nečiníš. Že ďábel a jeho andělé

při tom hřmotiti bnd0u, jest jisto, že ti ale nemohou uškoditi, jest také jisto a proto
nemusíš se báti.

5. Psáno jest: Vždyť;nemůže ani bratr spasiti; jak bych já to mohl učiniti
a tebe spasiti? U našeho Ježíše nalezá se věčné spasení, ten ti může bez těchto
peněz pomocila k odpočinutí přivésti.

Odp. Ovšem spasí tebe, mne a všechny jedině Ježíš. Ale přece máš při
těchto penězích eo Spasitel na vyšší dovolení se ukázat-i a mému trápení, ač toho
nepochopuješ, konec učiniti.

6. Psáno jest: Náš pán Ježíš nevylrrožoval, když trpěl, nýbrž odporoučěl vše
tomu, který soudí spravedlnč; proč mi vyhrožuješ trápením, nesvolím-li v žádost tvou?

Odp. Já tě arciť nerád trápím, ale moje bída & úzkost ženou mne k tomu,

tvoje vzdorovitost jest tím vinna.
Pouěradž duch při zodpovídání druhé otázky se zmínil, že mu je syn

v sedmém koleně příbuzen, hledal otec v rodinném kmenu a nalezl, že jistý
Vavřinec...... horníkv ..... na saských hranicíchv sedmém stupni jest
předek jeho syna. Poněvadž se ale tento Vavřinec v r. 1566 oženil, duch ale říkal,
že 120 roků již takto trpí, následovně 120 od 1755 odtaženo. v r. 1635 by byl.
musel zemříti, viděl v tom otec pochybnost, poněvadž by pak onen Vavřinec od 1566
až do r. 1635 tedy 69 roku v manželství byl musel žíti což mu k víře nepo
dobné přicházelo.

Hned zjevil se duch a pravil: K vůli mne jste hledali v rodokmenu; já
nejsem onen Vavřinec. . . nýbrž jeho bratr a syn Jířího . . .faráře v .....
Otec mi záhy zemřel a když můj bratr se ženil, bylo mi 4 leta a chodil jsem se
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syny bratrovými do školy. V českých nepokojích přišel jSem až jsem, kde jsem se
oženil s jednou vdovou; také jsem nebyl horníkem nýbrž kupcem.

Skrze všechny tyto události a'soužení stal se syn docela bídným; hleděl
tedy učiniti si proměnu a šel do . . . . Když šel okolo místa, kde měly býti ty
peníze, viděl mouřenína a psa na něm; ač vůkol byl sníh, bylo místo to zelené;
duch se též objevil a trápil ho opět; při svém návratu nalezl vše v tom samém
stavu, jako dříve a když ho duch opustil, slyšel za sebou žalostný nářek.

Denní i noční zjevy ducha trvaly ustavičně a žádost jeho, aby šel syn pro
peníze, stávala se prudší. Poněvadž mu to ale na dobro odepřeno bylo, stal se
netrpělivým a žádal mluviti s otcem; ten ale opět mu to odepřel. Nicméně usta—
novil duch den k rozmluvě na 1. března večer o 8. hod. aneb 2. března ráno mezi

8 a 9 hod. a ujištoval, že se mu nic nestane, že ale musí při rozchodu pilně se
modliti. Otec i to zamítl. Při všech návštěvách projevoval duch velkou pobožnost při
zpěvu, modlení a čtení. ' '

Jednou četl otec kap. 8. k Řím. a když duch opět se zjevil, řekl otec:
chceš-li, zůstali zde a poslouchej. Duch odpověděl: O to mi je velmi milé, že mne
tu necháváš. Pak posadil se hned za stůl vedle syna a když v čtení přišla slova:
My jsme již blahoslavení v naději atd. sepjal radostí ruce a pravil: Ach ano, ano
blaženi v naději. I to je podivné, že sršel duchu ze všech jeho prstů oheň, když se
pro vzdorovitost synovu rozhorlil. Často se vyjádřil, když někdo si ho přál viděti,
že se to může státi, ale že následovati bude litost. Když jednou řekl otec, že nemůže
býti dobrý duch an jeho syna tak trápí, odpověděl pln zlosti: brzo, brzo zkusíte, že
jsem dobrý a žádný zlý duch, ale k vašemu neštěstí. Otec pak odporučil sebe a svoje
do ochrany boží a nenásledovalo nic nebezpečného.

Od 2. až do 22. března zjevoval sc duch ustavičně; nemluvil ničehož.
V následujících 20 dnech nepřišel docela.

Dne 10. dubna 8. hod. ráno objevil se duch v prvním svém kroji. Oslovil
sice: tvoje tvrdošíjnost je příčinou, proč tak se zjeviti musím. I prosil opět usedavě,
aby šel pro peníze.

Dne 12. dubna večer čtl mu otec tyto věci:

Jmenem Ježíše osvědčují tobě, ubohý duchu

1. že tvůj smutný stav mně a mé rodině jde velice k srdci a bolí nás, že
ti nemůžeme pomocí;

2. že není to žádná. tvrdošíjnost od syna, že až posud nesvolil v tvou žádost;
nebot ti jeho slabost známa jest a k tomu nikdy s tebou mluviti nemohl;

3. je ti známo, že jsme nedávno byli na tom místě a že odtamtud syn
můj zcela bez sebe odnešen býti musel; jakby byl s to jíti mezi dábly?

4. včera jsi řekl: nepomůžeš-li mi, nebudeš míti nikdy štěstí ani požehnání.
Chci věděti, máš-li to od Boha neb od čerta?

5. Neradi tě Opouštíme bez pomoci, avšak co máme činiti, aby ti bylo
spomožíno? Můžeš-li, odpověz!

Po přečtení těchto poznámek řekl duch synu: Já ti ukážu písníčku v tvé
bibli, tu se modlí pilně. — Tu píseň zpívali ráno a večer často.

Konečně přišel poslední den z oněch 120 dnů. Tu najednou objevil se duch
v bělejším kroji; ukazoval velkou radost, děkoval synu, že se modlil onu píseň a zpíval
& oznámil, že skrze ni skutečně vysvobozen jest z onoho místa a od těch peněz.



—249—

, Na to žádal duch, aby se syn s ním modlil, což on rád učinil. Modlil se
velmi krásně. Po modlitbě poroučel se od něho slovy: Bůh zachovejž tě a všechny
mé známé od takového života, který podobné muky má v následku! Nyní jdu pryč,
více mne nespatříš. — Zmizel a nikdy více se neobjevil.

Tato událost stala se v jednom luteranském městečku na saských hranicích.
Jest ovšem podivuhodna ale pravdivost její mnohými svědky dostatečně

osvědčená.

Udoli lilievé.
(Pokračování)

Lilie 12.
Kterak k odvrácení roztržitosti umučení Páně si připomína'ti máme.

1. Blahoslavení, kteří kvílí, nebot oni potěšení dojdou. Od
koho? Zajisté že od Ježíše v nitru srdce svého, a nikoliv od světa v marných
věcech. Lehkomyslná a žertovná slova a častý smích nesrovnávají se s umučením
Páně a s jeho přehořkými ranami. Bych měl jenom jediný ostrý trn z koruny
Ježíšovy ve hlavě své, nebo v jiném údu těla zabodnutý, smál bych se? o nikoliv,
nýbrž bolestí bych naříkal a hořce vzlykal. Bych jen jeden hřeb kříže Kristova
v noze měl, kam bych šel, kam bych běhal? O nikam bych nešel, nikam bych
neběžel, ale seděl a plakal bych; a belestí vlastní naučil bych se míti útrpnost
s Kristem. O kéžbych jenom hořce plakati mohl, bych dosáhl odpuštění všech
hříchů svých. 0 jak svatý bol a sladký pláč, vylévají rány Kristovy, máme-li
v utrpení jeho vřelý podíl.

2. Kdykoliv tedy jsi stísněn anebo pokoušen anebo nemocen; ukryj se rychle
za pancíř modlitby a pod prapor svatého kříže, a v ranách Spasitelových hledej pro
rány vlastní hojivý lék, zbožnou modlitbou a opravdovým umučení jeho rozjímáním.
Uvažuj a rozjímej svatého kříže tíži, délku a výšku, na němž Pán tvůj nahý visel,
krutými hřeby pro spásu tvou jsa přibit. Uvažuj pozorně mnoho-li ostrých trnů
v koruně Ježíšově se nalezalo, kteréžto nejsvětější hlavu Spasitelovu tak hrozně zbo
daly a krví obličej svatý oblily. Polož tyto a ostatní nástroje umučení Páně vedlé
sebe, aby byly tobě pevnou ostrahou ve dne a v noci, by nepřítel a škůdník pokolení
lidského nenalezl tebe bez této svaté ohrady, a by srdce tvého nečistými a nestou
dnými obrazy a přeludy neobelstil. \

3. Budiž- tobě lože tvrdé beze všeho hledaného pohodlí, na památku svatého
narození Pána našeho Ježíše Krista, budiž postel tvá podobna úzkým a chudičkým
jeslem, cnostmi mnohými naplněným; v nichžto pacholátko božské jako v kolébce se
kolébalo, ovinuto plenkami, skromně senem místo hedvábným pláštěm přikryto,
živeno mlékem chudičké, panenské matky své. Budiž tvrdé & nuzné lože' tvé tobě
upomínkou tvrdého a kameného hrobu Pána našeho Ježíše Krista, kterýž pro tebe
na kříži umřel, v lůnu země pochován a kamenem ohromným přikryt byl. Zde tedy
v pokoji s Ježíšem odpočívej, zapomena na všecko, co ve světě se děje, považuje vše
za malicherné a ničemné, což se jinak velkým a příjemným býti zdá; bys nyní
povstal s Ježíšem ve ctnostech a v milosti a v soudný den se všemi vyvolenými ve
slávě věčné. Amen.



. — 250 —

inne 13.
Kterak nejsvětější jmeno Ježíšovo a Rodičky jeho Marie Panny

vroucně vzývati máme.

1. Zpravuj o Pane Bože můj před obličejem tvým cestu mou.
Cesty tvé o Pane Ježíši Kriste jsou cesty krásné, cesty neporušené a jistě, tak že
dobře a. bohabojně po nich choditi lze. A všecky stezky tvé jsou klidné a svate,
tak že po nich věrní tvoji a pokorní srdcem bez úrazu ve slávu věčnou kráčetiíj
mohou. Kdekoliv se tedy nalezáš, kdekoliv dlíš, stojíš, chodíš nebo odpočíváš; vzývej'
Ježíše a nejsvětější matku jeho Marii a často tento veršík opakuj a průvodčího na
cestu pozemskousobějej vyvol: Zpravuj o Pane před tváří tvou cestu mou.
K němužpřipojitimůžešještě tento: Upevni o Ježíši kroky mě v šlepějích
tvých, at neuchylují se krokové moji po věcech marných, at nedychtí
po slovech lichých, která duši mé jsou ku škodě.

2. Mimo to můžeš také tento sladký výrok sebou na cestu co jistého vůdce
vzíti, drž se ho jako hole pevně a často zbožně v mysli jej rozvažuj: Ježíš a Maria
budtež se mnou při každém kroku, na každém místě, v každé době co pevná ohrada
a ostrahavabych snad na cestě nepobloudil a mnohými přeludy zevnitř i uvnitř
nebyl omámeu. Tato svatá slova, Ježíš a Maria, jsou krátká ku čtení, lehká k nešení
snadna k pamatování, sladka k rozjímání, silná k ochránění, věrná k ostříhání,
přátelská k cestování, líbezná k občerstvení, „lásky.plná pro útěchu, silná ku přispění,
jistá co' průvodčí po cestě pravé pro nuzného a cizince a toho, kdo světem povrhuie

k životu věčnému. Tato svatá modlitba jest jistějším průvodčím a mocnějším bojov
níkem než všickni králové a knížata světští; jest světčjší nežli všickni svatí na nebi
i na zemi. Tento svatý výrok vábí k sobě vroucností ducha celé vojsko nebeské;
kteréžto se všemožnou úctou kráčí za Pánem svým Ježíšem Kristem a paní svou
Bohorodičkou Marií, nejvyšší chvály hodnou a ode všech oslavovanou. Kdo má je za
přátely a druhy na cestě života vezdejšího, nalezne je také mocnými přimluvčími
v hodině smrti. Nespouštěj se juž nyní nikdy Ježíše, chceš—lis ním a Marií věčně
žítia se radovati. Jistě tedy a bezpečně žije, kdo Ježíše a Marii v srdci nosí,
ústy často je jmenuje, rty často je vychvaluje, ruce k nim pozdvihuje, kolena před
nimi kloní, hlasem je oslavuje, očima oplakává, často k nim vzdychá, políbením je
usmířuje, rukama je objímá a nice se jim klaní.

3. Blahoslavený onen, kdo Ježíše a Marii vroucně vzývá, zbožně pozdravuje,
rád o nich přemýšlí, zbožně je uctívá, radostně chválí, vdečně oslavuje, horoucně
miluje, mile v nich se kochá, vřele je vzývá a opěvuje: O jak sladký jest Ježíš
a jak sladká Maria, milá. matka jeho. Blažený poutník onen, který vždy a všude
pokud tělem v tomto slzavém údolí přebývá, vzpomíná na vlast nebeskou, kde Ježíš
a Maria spolu se radují se všemi anděly a svatými v nesmírné blahosti a věčně
radosti. Blahoslavený poutník, který nehledá stálého obydlí na zemi, ale který žádá
sobě rozdělenu býti a přebývati s Kristem v nebesích. Blahoslavený nuzný a chudý,
který každodenně touží po krmí nebeské; a potud neustává pokorně u stola Páně
prositi, pokud nedostane se mu drobtů se stolu toho. Blahoslavený, kdo pozván
k bodům Beránkovým; a než dostane se mu hodů nebeských, často oběerstvuje se
svatými svátostmi.

4. Neboť kolikrátkoliv někdo zbožně ku stolu Páně přistupuje, anebo kdykoliv
kněz nábožuě a uctivě mši sv. slouží, pokaždé s nejsladším Ježíšem a nejsvětější
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matkou jeho duchovním hodům přítomen jest. Člověk takový jest učeníkem Ježíšovým,
tajemníkem nejsvětější Marie Panny, společník andělů, soudruh apoštolů, přítel boží,
spřízněnec svatých a účastník slávy nebeské. Ou vyhýbá se zástupům, netouží po
marných bájích, rozvažuje učení Ježíšovo, a srdce své jakož i ostatní smysly pilnč
ostříhá, by Ježíše a Marii a všecky svaté neurazil. Ten dosáhne požehnání a
s m ilov á ní od Pána Ježíše, Spasitele svého, a kdykoliv o pomoc k němu volati bude, vždy
vyslyší jej ze svatého trůnu svého, na jakémkoliv místě nebo nebezpečí by se nalezal.
Neboť když učeníci po moři se plavili a před smrtí potopena býti se strachovali,
volali k Ježíšovi o pomoc, a hle okamžitě Pán se objevil a. pravil: Proč se bojíte
malé víry? Nebojte se, ját jsem. Neboť hlas Ježíšův jest sladkou útěchou, pevnou
hrází, pravou rozkoší, milostivým hříchů prominutím a štědrým k udělení radosti
a slasti věčné. Amen.

Advent.

Kdy se blankyt nebes v chmury halí, I Ozvěnn tu slyším jako vzdálí —
Nejdelší kdy bývá noci seu. Dlouhá noc ta.. a den krátky ten
Sotva vzniklýQrchá opčt den, Života a smrti obraz jen —

Když i slunko poslední se kalí: Kéž bychom to nvážiti znali!

Život zašlý víc se nenavrátí,
A kdo jiným ho a sobě krátí,

Antč pokoje a smíru nedbá:
Andělský kdo neslyší ten hlas:
„Pokoj lidem“ o vánoční čas — '

Toho věčná stíhat bude kletba! Alois Potěhník.

Hlasatel odpustků plnomooných
v mesncl listopádu.

Obyč ejné podmin ky k dosažení pln. odpustků jsou: av. zpověď a sv. přijímání, pak návštěva
kostela neb kaple veřejné. a tam modlitba konaná na úmysl av. Otce za potřeby církve sv.

Dne

1 23. ned. po sv. Duchu. Všech Svatých. a) Vůbec: 1) v metrop.
kost. sv. Víta v Praze (ob. pod.)-; 2) u Kal—m. na Hradě. (ob. pod.);
3) u PP. Redemtistů (ob. pod.); 4) ti, jenž se modlí denně ráno: „Zdrav.
král.“ a večer: „Pod ochranu Tvou“ (ob. pod. bez zvlášt. návšt. kost.) Z
5) ti, jenž nosíce při sobě penízky, kříže, růžence atd. pap. odp. obdařenó,
konají jisté modlitby & skut. dobré (ob. pod.) Z; 6) ti, jenž totéž činí,
nosíce při sobě svěcený peníz sv. Benedikta (ob. pod.) Z; b) Členové:
1) brat. nej. Srdce Jež. (návšt. brat. kost.) Z; k tomu ještě 2 odp., protože
spolu 1 ned. (neb až bud. pátek bez zvlášt. návšt. kost.) Z; 2) brat.
modrého škap., letos 2 je téže příčiny (ob. pod.) Z; 3) brat. „dobré
smrti“ (návšt. brat. kost.) Z; 4) brat. „křest. matek“ (táž pod.); 5) brat.
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sv. růžence (táž. pod.); 6) arcibr. drahoc. krví J. K. (ob. pod.) Z: brat.
škap. P: M. Karin. (far. kost); 8) spolku: „živého růžence“ (ob. pod.) Z;
9) jedn. ustav. klan. sc vel. Svát. a podpor. chud. kost. (návšt. vel. Svát.
s ob. pod.) .

2. pondělí. Všech věrných dušiček. a) Vůbec: ti, jenž hrd.
skut. lásky k duš. vykonali (kaž. pond. stačí mše sv. bez přijím.) Z;
2) Členové: brat. nej. Srdce Jež. (návšt. brat. kost.) z; 2) brat. křest.)
matek (táž pod.); 3) arcibr. k potěše duší v očistci (ob. pod.) Z; 4) arcibr.
drahoc. krvi J. Kr. (ob. pod.); 5) jedn. klan. se vel. Svát. a podpor.
chnd. kost. (návšt. vel. Svát. s ob. pod.); 3. úterý: 4. středa: sv. Karla
Bor. kard. a) Vůbec: v kost. ctih. mil. sester sv. Karla Bor. (ob. pod.);
b) Členové: brat šk. P. M. Karm. (kaž. středu far. kost.) 5. čtvrtek:
Členové: Jednoty klan. se vel. Svát. a podpor. chad. kost. (návšt. Vel.
Svát. s ob. pod.); 2) modl. spolku: „Maria P. n. Srdce“ (kaž. čtvrt. neb
ned. ob. pod.) Z; 6. pátek: Členové: 1) brat. nejsv. Srdce Jež. (neb
již min. ned. bez zvláštní návšt. kost.) Z; 2) apoštolátu modlitby (ob.
pod.) Z; 3) brat. červeného škap. (kaž pát. rozjím.); 7. sobota:

24. ned. po sv. Duchu. 9. pondělí: Vůbec: ti, jenž hrd. skut.
lásky k duš. vyk. (kaž. pond. stačí mše sv. bez přijím.) Z; 10. úterý:
11. středa: Členové: brat. škap. P. M. Karm. (kaž. střed.far. kost);
12. čtvrtek: a) Vůbec: v kost. PP. Kapuc. a Františkánů (ob. pod.);
b) Členové: 1) modl. spolku: „Maria P. n. Srdce“ (kaž. čtvrt. neb ned.
ob. pod.); 13. pátek: Sv. Stanislava p. a) Vůbec: 1) v kost. řádu
tov. Jež. (v Praze u sv. Ignáce ob. pod.); 2) ti, jenž se účastňnjí pobož
nosti na počest sv. Stanislava v kostelích, kde se slavnost sv. Stanislava
koná (ob. pod.) Z; b) Členové: brat. červenéhoškap. (kaž. pát. rozjím.).
Tentýž den: Slavnost všech Svatých z řádu sv. Benedikta. a) Vůbec:
v kost. benediktinských (ob. pod.); b) Členové: brat. k uctění vel. Svát.
pod ochran. sv. Benedikta (far. kost); Tentýž také den i slavnost všech
Svatých z řádu Premonstrat-ského. Vůbec: na Strahově (ob. pod.);
tentýž posléze den: Sv. Didnka řeh. Vůbec: v kost. PP. Minoritů (ob.

. pod.). 14. sobota. Památka všech zemřelých z řádu sv. Benedikta.
Členové: brat. k uctění vel. Svát. pod ochranou sv. Benedikta (far.
kost. s ob. pod.).

25. ned. po sv. Duchu. Ochrana P. Marie. Členové: 1) spolku:
„živého růženec,“ k tomu 2 odp, protože spolu 3. ned. (ob. pod.) Z:
2) brat. nej. Svát. olt. (ob. pod.) Z; 3) brat. červeného škap. (hrat. průvod
ob. pod.); 16. pondělí: Sv. Anežky p. Vůbec: v kost. PP. Minoritů
(ob. pod.); 2) ti, jenž brd. skut. lásky k duš. vyk. (kaž. pond. stačí mše sv.
bez přijím) Z; 17. úterý: Sv. Sikarda op.: Vůbec: na Strahově (ob.
pod.); 18. středa: Členové: brat. škap. P. M. Karmel. (kaž. střed. far.
kost); 19. čtvrtek: Sv. Alžbětyvd.a) Vůbec: v kost.PP. Kapuc. Frant.
a Minoritů (ol)_._pod.); b) Členové: modl. spolku: „Maria P. n. Srdce“
(kaž. čtvrt. neb ned. ob. pod.) Z; 20. pátek: Sv. Felixe ř. Členové:
1) brat. červeného škap. (kaž. pát. rozjím.); 2) brat. angelského škap.
(far. kost. s ob. pod.); 21. sobota: Obětování P. Marie. a) Vůbec:
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1) _u Karmel. v Praze (ob. pod.); 2) u PP. Redemtistů (ob. pod.);
b) Clonové; 1) jednoty sv. dětství (ob. pod.); 2) spolku „živého růžence“
(ob. pod.) Z; 3) arcibr. drahec. krve J. Kr. (ob. pod.); 4) brat škap. P.

26. a. posl. ned. po sv. Duchu. 23. pondělí: Vůbec: ti, jenž hrd.
skut. lásky k duš. vykonali (kaž. pond. stačí mše sv. bez přijím. Z;
24. úterý: Sv. Jana z Kříže ř. &) Vůbec: u Karmel. na. Hradě.
v Praze (ob. pod.); b) Členové: brat. škap. M. Karmel. (far. kost. s ob.
pod.); 25. středa: Sv. Kateřiny p. Členové: 1) brat. andělskěho
škap. (far. kost. s ob. pod.); 2) brat. škap. P. Mar. Karin. (táž pod.);
26. čtvrtek: SvQLeonardu z Port. ř. &)Vůbec: v kost. PP. Kapuc.
& Františk. (ob. pod.); 1) Členové: modl. spol.: „Marie P. nej. Srdce“
(kaž. čtvrt. neb ned. ob. pod.) Z; 27. pátek: Členové: br. červeného
škap. (kaž. pát.rozjím.); 28. sobota: Sv. Jakuba z March. ř. Vůbec:

Dne

Marie Karin. (far. kost.; s ob.'pod.)
22.

v kost. PP. Kapue., Františkánů a Minoritů (ob. pod.).
29. Ned. 1. adventní. Všech Svatých v řádu sv. Františka S. Vůbec:

1) v kost. PP. Františk. a Minoritů (ob. pod.) 2) ti, jenž se aspoň jednou
týdně modlívají společně :")desátkový růženec (ob. pod.) Z; 30. pondělí :
Sv. Ondreje ap. Vůbec: 1) ti, jenž nosíce při sobě, křížky, penízky,
růžence atd. pap. op. obdařené konají jísté modl. a skut. dobré (ob.
pod.) Z; 2) ti, jenž hrd; skut. lásky k duš. vyk. (kaž. pond. stačí mše
sv. bez přijím.) Z; b) Členové: brat. „dobré smrti“ (návšt. brat. kost.) Z.

Mimo to mohou věřící v tomto měsíci získati pln. odp. tolikrát & v tytéž
dny i při těchže podmínkách, jež udány bývají ku každého měsíce jako n. p. v měsíci
srpnu na. str. 186. A. V.

Tři radostné události jest nám zazna
ati: '

1. Matka bavorského krále, královnu,

Zprávy & drobnosti. 
zollerů, který právě v čelo se staví proti
cirkvi katolické.

2. Ačkoli naše doba musí se nazvati dobou
nevěry a falešne'ho liberalismu, nesmí se upřiti,

Marin vrátila sez protestantismudo lůna
katolické církve. Před biskupem Hano—
bergem, ř. sv. Benedikta, složila 12. října ve
farním chrámu P. ve Waltenhofenu vyznání
víry katolické. Sv. Otec uslyšev radostnou tu
zvěst, zvolal prý se slzami v očích: „O Pane,
tolik potčehy nezasluhuje ubohý sluha Tvůj!l
-— a s ním zaplesali zajisté všichni věrní kato
líci, zejmena žalářovaní knčži a biskupové
v Německu. Vidit oni, že církev sv. skutečně
tenkráte zkvétá, když uprostřed pronásledování
musí hájit a v životě nkazovati učení svého
Mistra, & že tenkrát bývá nejzřejmější moc
její, přitahující k sobě všechny dobré vůle.
Královna Marie b la vždy zbožnou, horlivou
protestantkou &eh ouba evanvelíků bavorských,
a hledajíc upřímně pravdu na ezla ji právě nyní
v tom povšechném boji proti církve katol. v lůnu
té pronásledované. Liberalní listy ovšem neše
třily vznešené paní a nestydčly se na zlé jí
vykládat užívaní svobody svědomí, kterou >řcce
vždy plnými ústy vozkřidují. Arcit' nemi e je

překvapila ta událost. ješte královna Mariajest ú em panovnického rodu pruského Hohen

že positivni Víra, zejmena víra křesťansko
katolicka tím „více se zmáhá, čím otevřenčj
čili neetondněj nevěra v popředí se staví.
Patrno to v Anglii, kde 15. října v Kresing
tonn otevřenabyla nová anglick zíkatolická
universitu, na níž se ma, 3 bohdá i bude
pěstovati vědecky svaté učení Kristovo a.
všechny ostatní vědy v jeho světle.

Podobně důležito jest ro na's Slovany3. otevřenínniversit iboslovanské
v Záhřebu dne 19. října, níž základ položil
a již po dlouhá léta vytrvale stavěl včhlasný
biskup Strossmayer. Budet se tu pěstovat
věda ovšem předně v duclm horvatskám, slo
vanském, ale tím samým již takřka záruka
jest dána, že pro starou zděděnou zbožnost a
pevnou víru v Krista Pána, která právě v ná
rodu jihoslovanském žije, ani to v soké uči
liště nebude smčti jinak než v tom duc iu se vésti.

Přes všechnu přemoc nevěry zmaluí se
křesťanský svět a znovuzrozený, od zastaralých
skvrn očistčný, v olmi pronásledování vytří
bený objeví se brzo v plné své síle úžnslým
nevěrcům.



umu mohliteb na měfíc Jillopáo:
mňemohoucímččnh Soho! obětuíiIobč mmm; ímé bobré jlutth a moblitbh me ipojení o Sezífjem Rtiftema

mfjemi abozmjmiajmathmibnnemi m nebii na zemi za mffeďoto, cofu*BánSezíš toe jiném ťozjlém Gebel preje,
jmenomit!aletotomto mějíci,sa cifaře ratouítc'lío a jeho panomniďou tobinu

a m bnefjni prát-oč ben:

len ke :ti whjmlún'tč
1. %chb ©toatňdr aa amclcbenfcítlme jm. šimotemímatíjm, aa 2 choréEnčaeEmeh).
2. Rh'ccb tučrnůd) buňíčef: aa míjechnt)ro 21361111aeínule; aa fmířent je příbugeníhoa.
3. Gm. Šuberta, biflp.: aa abar fm. miíífm řáou nejím. Emhlupitele; aa chore'homanžela.
4. 6m. Sturla 230mm., tarb : aa Boží požehnání m nomém úřabn ; aa hobnoítáře cirťemní.
5. Quo. (čmericha, frále: aa toteero bíteťbo ftn'oií poflanhch ; aa bar ftálofti proti nárušimoíti.
6. Gm. Beonatba, opata: aa řehole m %čmeďn a maloujfu; aa fpoleť jm. bčtftmí.

7. Sm. (Engelberta, bífp.: ga jemináře fnčšíťé a pacholeďe'; sa ntb: to bomátnojti.
8. sro. %ohumíra, bítp.: aa utijťomane řatolílh to mčmeďu a ©wúcařích; sa 5 jirotťů.
9. Gm. Ěheobora, mojfnn: aa nomáčfh u mojíťa; aa objiranční přilešitofti f hříón.

10. (*'što.Dnbřeje umel.: aa nomice 2 f(áfjterů; aa wíce přátel moblitbám je obpotučujfcí.
11. Gm. Martina, bjfp.: ga úítann) Dobročinná; ga círťem fw. mesi (Šechoílomanh.
12. Gm. íšouftina 'afoubruhů,muč.: aa obrobfatol.bratrítem; gapoítluw Dobrémpobnilu.
1.3. Gm. Gštaniílaloa, frálemiče: sa Eatolífh m ZBolfce; aa ímířlimoft a potoj me 2 robinách.

14. C'šw. (šampiona, muč.: sa ?Bulhart) bo lůna tatol. círfme íe mracujfci; sa ojwfccní buchu.
15. Gm. 2eopolba, mm.-Eo.:aa robinu cííal'jfon to Stafouíťu; aa požehnání 5 buchom. cmičení.

16. Gn). Dtlnára, opata : aa blonho choromhflnc' 2 Enčae; aa mhtrxoaloít IUbobnjchpřebjewaetnh.
17. Gm. Stehoře SDiwotlor., bítp.: ga pojiln na těle i buchu chore'ho fnčae; sa 1- matfn.

18. Gm. Dbona, bítp.: aa jpoltp fatol. towarhíjů; sa pofilu proti nátnšimoítem.
19. Gm. ousteen), mbowh: sa řáb fn). allšlwětt)a za úítann) fitotčf; aa 40 čeEateleEučitelftmí.

20. Gm. %elige 933.,sařlb. ř.: sa obnomu tatol. politiďhcl) jpoltů; aa sbar miftí na Motawě.
21. Dbčtomání ZB. on.; 30. bímči tohchomací úftmoh; aa ochranu pannh přeb alomolmjmi.
22. Gm. Gecilie, p. m.: aa aloelebent ctrtewní hubbh; aa hobnoftáře círlemniho.
23. Gm. Rlementa, pap. : sa tatol. čafopiíeetroo mesi Šechojlotoatltj; za běhu;jtubiím je nočnujtcí.

2—1.(vím. Sana 3 Stříše, řeh.: aa řáb milojr'omjcl) bratří ; ga buchu íebesaptrání a milofrbenítmí.
25. Gm. Éateřim) :p., m.: sa toužili učiliíjtě, gejmcna bohotočbeďá; sa nemocného bratra.
26. Gm. Ronmba, bjfp.: aa Enčae a bijťupt) pro hájení prám cirlroe šalařomané.
27. Gm. !Birgilia, bítp.: aa rosfmět bratrítma nejjm. Gloátoíti; aa mícero mc wíře mlaánhch.
28. Glo. Štěpána, opata: ad řrí'o ciítercia'ďh; sa úplné nohjlooboaení 3 ojíbel nárušiwoíti.
29. 1. neb. abwentnt GmEatnrnina, poptaa ípolnoubhtat.bratríteww EBúnuaeínule'.
30. Gm. Dnbřeje, ap.: ga jpolupracoroníh) a přátelt) „Šfolm" aa čal'těj je gpowtbajfcí.

;“ o o l i t h a.
žBošíEč Stbce Sešííje! jtrge nepojíťnornčne (št-bee EDtnrie 23mm) obětují iobč

mjíecth moblitbh, práce a utrpení toho bne ípolu je \oíjemi úmpílh; me Eterhcl)je uíta:
wičnč na oltáři občtuješ — Qbamláíítě je Iobč obětují na ten úmhíl, abhž najíeho
mocnáře ínnjm fmetlem oímititi ráčil, abl) pobnal, Ebo oprmobomě chce a pobporuje po:
roh'echnh blahobht nárooů rafonífhch a Ebo měren jeít jeho panomniďemu rohu. Bmařiš
útlaku) jeho nepřátel a opaé jei jííou třcítanjhjch tetu, abl) úlohu na něj mlošenon ln.

_blahu íobe ímčřenhch a Íobč Ee fla'me botonal. 91mm.
“LianeSemi gaítřiá ochranou ímého Bošífého (št-bee naňeho ím. Dtce papeže!

CfšrbceSešiíje a EDIarie! sachmňteš cíl-telo, říňi ERafoquon a zvlaít najít čeífo mormoílou!
Dpřejlabfč Srbce *Bannh Marie, bnoiš mon fpáfou!
Givath sJJřichalearchanbčli, jmntí (Smile a Wiethobe, orobnjte au nás!

Ěijlvm 233.Buttona m Brně.
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Zroadlo lásky Božského Srdce Páně.
xu.

„I přjšli chvatajíce a, nalezli Marii a
Josefa, 1nemluvňátko položené v jeslíchf'
(Luk. 2, 16.) ——Evang. při 2. mši sn.
na. Hod. B. Vánočční. ,

Mlěící láska B. Srdce Páně.
Laska B. Srdce P. mlčící, jejížto duch se protiví duchu světa,

ukazuje na cíl naš. — Pozorujícím nám zevnější okolnosti při narození Kristově
jeví se nám duch L “ky B. Srdce Jeho jakožto duch neskonalérponíženosti, nejúplnější
chudoby, nejhlubší pokory a suíženosti. sebe zapíraní a utrpení, "tedy jakožto duch,
jenž jest přímo v odporu s duchem ctižádosti. lakoty a požívavosti. Nenít hříchu,
aby do některého y. těch 3 hlavních druhů nepřináležel; má,-li tedy člověk vyprostěu
býti z hříchů, musí ty troje náruživos-ti v sobě krotiti; pýchu ponížeností a pokorou,
lakotu chudobou aspoň dle ducha, požívavost sebezapíráním a. mrtvením. Vtom
předcházel nás vznešeným svým příkladem Spasitel náš již jakodítko.
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Také tvoje srdce musí se státi dětským, které nezná ctižádosti, lakoty a
požívavosti, které uelpíjna bohatství, na cti a slávě, na radostech tohoto života, nýbrž
jest ve všemineviuné, beze zloby, upřímné, prostosrdečné, bezelstně.

Okolnosti ty ukazují však k vznešenější ještě pravdě, upomínají nás na věčný
cíl člověka. Aby člověk byl povýšen, stal se Bůh člověkem, aby člověk, jak (lí
sv. Pavel, umrtvoval tělo a žil podle ducha, Slovo tělem učiněno jest, abys po věcech
nebeských se snažil (a), odmítla vtělená pravda Boží od sebe všecky pozemské statky
a jen na to nejpotřebnější se obmezila, aby celý tvůj život směřoval k věčnosti,
vzdaloval od Sebe Syn Boží vše časné a pomíjející, pakli nesloužilo k účelům vyšším.
Abys se naučil (a), že stvořen (a) jsi od Boha ne pro čest, bohatství a rozkoše
tohoto světa, ne pro čas tento, ale pro věčnost, pro nebe, pro Boha, a aby tě k to
muto cíli, od něhož jsi hříchem odpad! (a), zpět přivedla, sestoupila ve způsobu ne—
mluvňátka s nebe dolů divuhodná láska ta na zem, a sama ti na dráze té předchází.
Mohl (a) a chtěl (a) bys snad vzpírati se ji následovati neb pozadu zůstávati?

() Božské Srdce Ježíše! jaká to mluva spočívá v Tvém mlčení! O kdyby ro
zuměl svět té mluvě, a poslouchal ji, jaká by se stala s ní změna! — ó dej, bych
jí rozuměl (a) a tak životem tímto jako přípravou k věčnému procházel (a),

4. Láska B. Srdce P. mlčící jest zvláště pro hříšníky útěchy
plna, a jeví se tu způsobem nejmilostnějším. — Láska, jež v Božském
Srdci plápolá a nás od všech neduhů hříchů dle duše i těla vysvobozuje, přichází
nám v nejčistší a nejmilostnější postavě, v srdečku dětském vstříc, jež nezná náru-.
živosti a zlosti, hněvu, pomsty, v lásce a přívětivosti obrátíme, zapomíná a se nemstí,
jež přívětivost a lásku toliko, jakoži důvěru outlou a dobrou vůli ke každému chová,
jež na sobě nic hrozného, odstrašujíciho nemá, nýbrž líbeznost sama jest. I jak bys
mohl (a) tu ještě zoufati & málomyslněti? — ale jak bys mohl (a) tu ještě hřešiti,
neobraceti se, nemilovati. neoddati se úplnou láskou tomuto milování nejbodučjšímu
Srdci? — Božský mistr podává ti zde srdce dětské k následování a žádá toto násle
dování od všech pod trestem vyloučení ze života věčného. Avšak které srdce dětské
jest ušlechtilejší, vábivější, více unášející k následování, jako právě dětské Srdce
Božského Vykupitele samého? ——vždyt proto nám své Srdce zjevil, bychom. svoje
srdce Jemu uzpůsobovali. Pakli tedy v srdci tvém pravá láska k Srdci Božskému
vře, hnedle se přičiníš podobným učiniti srdce své Srdci Božskému, a neustaneš, až
toho dosáhneš. A jak bys také mohl (a) Srdce to milovati, a při Jeho ošklivosti
nad vší pompou vezdejší býti lakotným (on) a přepychu a požívavosti oddaným (ou)?
— při Jeho mukách a trpělivosti býti nepokojným (Ou),netrpělivým (ou), rozmařilým (en)?

Božské Srdce Ježíše! v takovéto postavě zjevilo jsi se mezi námi hříšníky,
abys nás všecky k Sobě přitáhlo a smířilo. Proto plesá srdce mé ubohé při pohledu
na Tebe, proto ležím zde pln (a) bolu a žalu na tváři své a pln (a) důvěry za
odpuštění mých hříchů Tě prosím, proto daruji a věnuji Tobě sama sebe i všecko,
co mého jest, a s milostí Tvou chci už jen žíti pro Tebe a s Tebou na věky;
ó mi k tomu své milostivé, milosrdné, všemohoucí: Amen.

Věneček Mariánský. I také duch lásky Srdce P. Marie jeví se nám
co duch poníženOSti a pokorné poslušnosti, anaž celou sebe vůli Božské v obět podává,
jakž to chování se Její při zvěstován. andělském svědčí; jeví se nám co duch pokory
hluboké a poníženosti, auaž spěchá, aby příbuzné své nemocné sloužila; jeví se nám
duch chudoby a statků vezdejších se odříkání, pozorujem—li Ji na cestě do Betléma
a v Betlémě u jeslí klečící, jeví se nám co duch hluboké pokory a poníženosti, anaž,
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ač ta nejčistší, do chrámu spěchá, aby jako jiné hříšné matky očistit se dala; jeví
se nám co duch sebezapírání, anaž s úplnou odevzdaností ztraceného Synáčka hledala.
— Jako již zde na světě byla nejblíže té lásce Božského Srdce dětského, jež v ní
tlouci počalo, toto SrdcejBožské, s nímž dům Zachariášův oblažila, a. jemuž v jeslích
nejvřelejší poctu vzdávala, jež v chrámě Otci nebeskému co nejvroucuěji obětovala a
jehož ztrátu duši Jeji mečem žalu projela, tak i nyní jest Mu nejblíž v nebi, kdež
hříšníkům Ji vzývajícím milosti vymáhá. Na. počest Srdce Jejího mlčící řeči Srdce
Páně dobře rozumějícíhoía Jemu ze všech srdcí nejpodobnějšího, a abychom i my
na Její přímluvu cuostmi se Jemu podobali, prosíce, obětujme Srdci Páně 5 desátků
radostného růžence. A. V.

Pomilujnyl
Pomiluj ny! Spasiž ny!

Otče! dítky v hoří hynou, Bože, Těšiteli, Radce
Před Tebou se v prachu vinou;
Vyslyš vřelé jejich lkání
Ustaň v hněvu i trestání

Pomiluj ny!

Ulituj ny!
Kdy snad hříchy Tě hněváme
Přísných hrozeb málo dbáme;
Štědrou rukou Tvých milostí
Zhrdáme v zaslepenosti

Ulituj ny!

Rozpomeň se svého stádce
Vzezři na tu jeho bídu,
Stísněnému pomoz l_idu,

Spasiž ny!

a Uslyšižl
Věrných dítek prosby vroucí
Mocný Pane, přežádoucíl
Plamen nás by nežech věčně
Volat chceme nekonečně:
Krleš! krleš! krleš!

Jan Ježek.

Lidský duch
Jako motýl v jarní svěží době

Po květinách pestrých směle lítá,
Ze kalíšků medonosných sobě

Vyhledává žití blaha skrytá;
Avšak stále dál a dál se žene

Až se nad ním tichý růvek sklene:
Tak i duch náš neukojen těká,

Stále touží, pádí v mnohé boje
Až u Lásky odpočine zdroje,

Slast kde věcná srdce zbožné čeká!
J an Ježek.
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Vtělení Syna Božího.

%. ., g Učení církve katolické obsa
„,c-(fén\% hujev soběpravdyohledemna

rozum lidský dvojí podstaty: jedny,
které náležitým upotřebením ro
zumu v jasném se nám představují
světle, jako jest k. př. učení o
jednom Bohu, o nesmrtelnosti duše,
o smrti, 0 soudě, o věčnosti; druhý
odbor učení církve katolické za

ujímá v sobě takové články víry,
které pravdivé sice a jistě jsou,
avšak nepochopitelné. Pravdivé a
jisté proto, poněvadž pocházejí od
Boha, který jest pravda, světlo a
zřídlo všaké neomylnosti; nepocho
pitelné proto, že“ jejich podstatu
navzdor všemu lidskému rozumko
vání, zkoumání a bádání aui tím

, nejostřejším světlem rozumu nikdo
„ " a nikdy pochopiti s to není. Ta
" ' “ * kové učení církve kat. nazývá se___—— tajemstvím,protožezahalujeja

ŠŠŠWŠW kobyneproniknutelnourouškoupravdynáboas ženské rozumem nedostížitelné.

UÉW Poněvadžjsou ony ale ku spasení duše potřebny, musely býti\ a byly od Boha samého zjeveny, nejsou však objasněny a podstata
jejich není vyslovena, jak vlastně bychom je dokonale mohli pochopiti,
nebo v tomto pádě přestaly by býti již tajemstvím; avšak zjeveno jest, že
jestvují, a že kdo chce cíle svého věčného spasení, dosáhnouti, musí je
vvěřiti, tak jako je sám Bůh ústy církve svaté ohlašovati poroučí. Ač právě

člověk pouhým svým rozumem pravdy tyto dostihnouti nikdy nedovede, předce nejsou
ony proti rozumu, neboť jsou ony jako dva potůčky prýštící se z jednoho a toho
samého zřídla moudrosti Boží, avšak jsou nad rozum lidský, který i o přirozených
úkazech přečasto a dosti patrně svou obmezenost cítí. Takovéto tajemstva, která
člověk na svoji vlastní osobnosti, v sobě a mimo sebe jsoucí přírodě spatřuje, jsou
tajemstva přirozená, a tato zajisté o mnoho převyšovati musejí a převyšují tajemství
nadpřirozené. -— náboženská.

Mezi jinými tajemstvími církve svaté katolické vynikají jako slunce na blankytu
nebeském:tajemstvínejsv. Trojice, tajemstvíneposkvr. početí bl. P. Marie
a tajemství vtělení Syna Božího, o kterém posledním něco promluviti jsem si
umínil, o

1) vtělení Syna Božího vůbec,

2) o příčině vtělení Syna Božího,

3) co z tohoto tajemství pro nás vyplývá.
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1) Tajemství vtělení Syna Božího nás učí, že Syn Boží t. j. druhá. Božská.
osoba v nejsvětější Trojici se stala člověkem, přijala na sebe tělo i duši, právě jako
my ji mame. Byl tedy Ježíš Kristus opravdivý člověk ale s ním byla. spojena v jednu
osobu nerozlučitelně sjednotěna druhá. Božská osoba — Bůh Syn; byl pravý Bůh ze
zvláštných úmyslů přioděný přirozeností lidskou; byl tedy Bůh a člověk spolu, násle
dovně měl i dvojí rozum i dvojí vůli: Božskou a lidskou; avšak vlastnosti tyto byly
tak spojeny, že ani člověčenství nebylo Božstvím zničeno ani Božství člověčenstvím
umenšeno neb ztenčeno, jak to vyslovuje Lev papež řka: „Slovo (Syn Boží) tak
přijalo přirozenost lidskou, že ani touto (t. j. lidskou) nestrávilo
oslavení ani vyšší (t. j. Božskou) neumenšilo nižší přijatou“ A tento
jistý smysl tohoto tajemství, ve které každému z nás věřiti třeba jest, kdo chceme
cíle svého věčného dosáhnouti, vyslovuje se ve snešení Athanasianském: „Jest tedy
pravá. víra, abychom věřili a vyznávali, že náš Pan Ježíš Kristus, Syn Boží, Bůh a
člověk jest. Bůh jest z podstaty Otce před věky splozený, a člověk jest z podstaty
matky v čase narozený. Dokonalý Bůh, dokonalý člověk z rozumné duše a z těla
lidského pozůstávaje. Rovný Otci podle Božskosti, menší Otce podle lidskosti. Který
ačkoliv Bůh jest a člověk, předce ne dva, nybrž jeden jest Kristus. Jeden však jest
Kristus, ne ale tak jakoby se Božství v lidskou přirozenost bylo proměnilo a převrhlo,
nýbrž tím, že Bůh člověčenství vzal na sebe. Jeden jest Kristus, ne smíšením podstat
nýbrž tím, že jedina jest osoba. Neb jako rozumná. duše s tělem spojená. jediný jest
člověk, tak Bůh a člověk jeden jest Kristus.“

Může se tedy o Panu Ježíši mluviti jako o opravdivém člověku, poněvadž,
vyjma hřích, všechny vlastnosti lidské na sobě nosil: pracoval, požíval, modlil se,
postil se, plakal, byl pokoušen od ďábla, konečně trpěl a- umřel. Můžeme po druhé
o něm mluviti co o pravém Bohu, nebot konal skutky, které jen Bůh sám konati
může. Mluví se dále o Panu Ježíši co o pravém Bohu a pravém člověku, o jedné
osobě, vkteré Božství a lidství bylo nerozlučitelně sjednoceno, tak že co se připisuje
jedné vlastnosti, může se to říci také o druhé potahem na Pana Ježíše, nebo podle
slov sv. Pavla: v Něm přebývá. Božství vtělené (oorporaliter),který spůsob
mluvenínazývá.se communicatio idiomatum in Christo; avšak tímto se
rozdíl mezi vlastnostmi Božstva a člověčenstva nijak neruší, což i Pán Ježíš sam
vyslovil, když jsa otázan na čas posledníhodne, odpověděl: „O tom dni neví nikdo,
ani Syn člověka,“ co se o Bohu zajisté pověděti, ani mysleti nesmí, nybrž toliko
o člověku. Tímto jest zřejmě zavrhnuta a zničena důmínka ubiquistů (všudebylů),
kteří zavrhnuvše katolickou Traussubstantiaci (učení, že se chléb a víno promění
v nejsv. tělo a krev Páně) přijali podle učení Lutrova tak zvanou Consubstantiaci,
či Impanaci, tvrdíce, že tělo Ježíše Krista se příjímá „v chlebě, pod chlebem a s chlebem“
a že Pán Ježíš i jakožto člověk jest opravdivý Bůh, a že i jakožto člověk jest vševědoucí,
všudypřítomný, nejsvětější, všemohoucí. Církev ale svatá katolická učí, že Syn Boží,
druha Božská osoba sestoupila na zem a přijala na sebe tělo lidské, skrze které
Božskými svými dokonalostmi účinkovala. Učí to ale církev sv. ve sneěení Niceno
konštantino-politanském (které kněz při mši sv. se modlí pod jmenem „Credo“) řka:
„Sestoupil s nebo a vtělil se,“ a sv. Jan evangelista to jistě potvrzuje slovy:
„A Slovo (t. j. Bůh) tělem (t. j. člověkem) učiněno jest.“

Tolik o podstatě tajemství tohoto.
2) Skoumejme ale i příčinu, proč jednorozený Syn Boží, opravdivý Bůh

sestoupil s nebo ze slávy své na zem a přijal na sebe tělo lidské? .
24
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Bůh stvořil člověka k obrazu a podobenství svému, učinil ze žebra jeho ženu,
kterou mu dal za. společníci, a těmto dvoum lidem vyznačil místo, kdeby přebývali.
Stav jejich byl blažený, zodpovidajicí úmyslům a dobrotě Boha samého. Oni byli
v milosti na těle i na duši vznešenými vlastnostmi obdařeni, byli s Bohem spojeni
vírou, nádějí a láskou. Milovati Boha, Ho oslavovati na zemi, bylo jejich hlavní
úlohou, povoláni jsouce součastniti se někdy blaženosti nebeských. Rozum jejich byl
osvícený, jasný, poznával Boha jakožto nejvyšší dobré, a nejsvětějšího Tvůrce svého;
vůle jejich byla k dobrému nakloněna, odhodlána plniti jen vůli Boží, kterou měli za
měřítko všech svých úkonů; dnové žítí jejich plynuli jim v té největší blaženosti, jakou
jen Bůh, ten nejblaženější a nejmoudřejší, tvorům svým z hojnosti nikdy nevyčer
patelné své blaženosti uděliti může. Avšak stav tento blažený netrval prvním lidem
tak dlouho, jak bylo v radě Boží usouzeno. Pán Bůh, poněvadž obdařil člověka
rozumem, kterým rozeznává dobré od zlého, a svobodnou vůlí, voliti si mezi tímto a
oním, ehtěje poskytnouti příležitost člověku k upotřebení těch ho od ostatních tvorů
líšících vlastností, by sám vlastním působením získal si zásluhu na věčnou blaženost
— nebo kde není působení a boje, není ani vítězství, kde ale toto schází, není ani
koruny a oslavy, — postavil ho na zkoušku, dovoliv mu ze všech stromů rajských
ovoce požívati vyjma toliko stromu „vědění dobrého a zlého,“ řka že kdykolvěk by ze
stromu toho požíval, smrtí zemře. Úábel, který pro pýchu & vysokomyslnost byl
z andělské blaženosti od Boha zvrhnut do propasti pekelnýeh, závidčl toto štěstí prvním
lidem, toužil po příležitosti, kdeby je tohoto snadno pozbaviti mohl. Umínil si je
pokoušeti a sice vyvolil si k tomu hned slabší stránku Evu, a to sice ne pospolu
Adama a Evu, nýbrž samotnou Evu napadl předstíraje jí, jak velmi se dají Pánu
Bohu za nosem vodit, a jak Mu slepě poslouchají, nechtějíce požívati ze stromu
zapovězeného. „Kdykoliv budete z něho jisti“ — tak on — „otevrou se vám oči, a
budete Bohu rovni.“ Tu co se stane? Eva sáhne po ovoci, utrhne, jí a dává i Adamovi,
který též jedl. Tu se jim ovšem najednou otevrou oči: spatřují Boha, co dobrotivého
Otce, kterého neuposlechli, vidí svůj přehrozný přečin, spatřují spravedlnost a přísnost
Boží a spolu i za hřích svůj určenou pokutu, která je zajisté neminula, nebo hned
zastihla je přísnost spravedlnosti Boží, která vynesla nad nimi výrok: „Poněvadž
jsi neuposlechl hlasu mého, zlořečena bud ti země; v potu tváře
budeš požívati chléb, dokavád se nenavrátíš do země z které vzat
jsi, nebo prach jsi a v prach se obrátíš.“

Hrozuou a nevyslovitelnou úzkost spůsobila slova tato v srdcích'Adama a Evy;
viděli se zbaveny všech blaženosti a rozkoší rajských, zbaveny přátelství Božího, zbaveny
svatosti a dokonalosti, jakou byli od Boha obdařeni, zbaveny věčného blaha, a vinníky
věčného zahynutí. Vypadli z milosti Boží a stali se přirozenými bytostmi, slabými
tvory, nepřebývajíce více v říši milosti upadli do říše, moci a služebnictva. dábelského.

Avšak zdaliž jim zhola nic nezůstalo z předešlé dokonalosti? Zůstal jim ještě
rozum a vůle; ale rozum tento, poněvadž ho neupotřebovali podle milosti jim udělené,
nýbrž ho nadužívali, zůstal zatemněn, jako to sněm Tridentský zřetelně vyjádřil, když
pověděl! „Človečenstvo odpadnuvše od Boha skrze přestoupení
Adamovo tak hluboko kleslo do hříchu a panovnictva satanáše a
smrti, že ani pohani silou přírody, ba ani židé skrze literu zakona
Mojžíšova z něho se vysvoboditi a povstati nemohli, ač právě v nich
svobodná vůle a rozum „nezanik1y,“ když i ztenčeny a zeslábnuty.“
(Sess. VI. cap. I. ). Oni ztratili všecko vyšší vědomí, a nahlédají nyní, jak falešná
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a lstiva byla ona medosladká slova hada; vidí, že jsou nevědomí a neznali ani to co by
i vědět měli, museli zkoumat počínajíce od toho nejbídnějšího, nejnižšího je obkličujícího
stvoření. I vůle, kterou oni proti milosti, proti zákonu Božímu nadužívali, následkem
spáchaného přečinu, třebas úplně nezanikla, přece tak zeslábla a zemdlela, že se oni
nepohybují tak volno v duševním životě, jak před tím: ona harmonická soustava, která
se před tím v srdci jejich ozývala, zanikla, a místo její zaujal boj, nátlak jak ze
strany vlastního těla, tak ze strany je obkličujícího stvoření : vůle brojí proti rozumu,
rozum proti vůli, a srdce proti jednomu i druhému; oni nevědí, co by měli a mohli
vědět, co však vědí, to nechtějí, co však chtějí, to nemohou, a co mohou, to není
dobré, to není dokonalé před Bohem; vědí, že nejsou svatí a dokonali, jako je Bůh
stvořil, vědí, že by měli Bohu sloužiti co Pánu nejvyššímu, avšak pokažené jejich
srdce slabou mdlou vůli — od dobrého odtahují, a oni vidí před sebou jen svoji
slabost a neodolatelnou náchylnost k hříchu, jak to sv. apoštol Pavel vyslovuje, když
v listě k Římanům píše: „Já jsem tělesný zaprodaný hříchu (kterémujsem
jako otrok prodaný),“a sv. Jarolim: „nebo co konám, to nerozumím, neb
nečiním dobré, co chci, nýbrž zlé, co nenávidím“ (hl. 7, v. 14,15).
Považujíce ale k tomu přísnost spravedlnosti Božské nemohou se vymaniti z opra
vdivého avšak strašlivého osudu, který na ně po smrti čeká, že totiž určeno jest
jim jedenkrát zemříti, a pak. za jejich zlé skutky nastane přísný soud Boží a pře
hrozná věčnost:věčné zahynutí.

Než ač právě spravedlnost a velebnost Božská hříchem prvních lidí náramně
uražena, k věčným hned mohla člověka zatratiti mukám: přece zaujalo se pokolení
lidského milosrdenství Boží a člověkneměl zahynouti věčněnýbrž dána mu od
samého Boha naděj vysvobození z vazeb a poddanstva ďábla, dána mu naděj budou
cího Vykupitele ve slovech, které sám Bůh pronesl k hadu: „Nepřátelství po
ložím mezi tebou a ženou, mezi semenem tvým a semenem jejím,
ono (t. j. Kristus; jako to odůvodňuje sv. Ireneus, 'Cyprian a Lev Velký) potře
hlavu tvou, a ty budeš klásti úklady patě její“ (I.kn. Mojž.HI. hl. 15v).
Bůh přislíbil tedy Vykupitele, který měl potříti hlavu ďábla, přemoci úklady jeho,
zadost učiniti rozhněvané velebnosti Božské a tak lidskému pokolení dopomoci k vy
tknutému cíli. A tohoto Vykupitele mohl Bůh poslati sice hned po prvním hříchu
a vymaniti pokolení lidské z poroby dábla: než On chtěl, aby člověk sám škodou
vlastní & bídou svojí učil se poznávati cenu milosti, kterou před tím tak málo si
vážil, aby poznal, že bez Boha a bez milosti nemůže nic k spasení prospěšného vy
konati, aby sám touto velkou nouzí hnaný zatoužil si po Bohu a po smíření se s Ním,
jako ten marnotratný syn vzdálivší se z domu otcovského, když promrhal celý svůj
podíl,navrátil se s prosbou:„Otče zhřešil jsem proti nebi a před tebou,“
— a proto nechal pokolení lidské vězet „v temnostech a ve stínu smrti“
po 4000 roků.

Než právě, když jest nouze nejvyšší, bývá pomoc Boží nejbližší; právě v dobu,
když celé stvoření sténalo pod těžkým jařmem nadvlády ďábelské a pokažená přiro
zenosti, a všecko z hlubin srdce volalo: „Roste na nás nebesa, a oblaka
zpustte nám Spravedlivého, — otevři “se země a Výdej nám Spasitele
— vyšli Pane Beránka, který by panoval nad zemí:“ (Is. 16,1.), — tu
právě druhá Božská osoba, opravdivý Bůh, který jediný byl schopen zadostučinění
nekonečné ceny, smiloval se nad ubídněným pokolením lidským, jak to žalmista
naplněný duchem Božím jasně vyslovuje: „Nechtěl jsi ani krvavé ani ne
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krvavě o—bčti,tělo ale jsi mi přispůsobnil; oběti za hřích se Ti ne—
líbily, tedy jsem řekl: Ejhle, já jdu!“ (Žalm 39, v. 7, B.) Učinil v té nej
vyšší bídě Bůh zázrak, který převyšuje všechny od Boha vykonané divy a zázraky,
vylil pramen lásky své na pokolení lidské již již k zahynutí se chýlící, Syn Boží
sestoupil s nebe na zem, vtělil se z Ducha svatého a narodil se z Marie Panny!

Co plyne pro nás z rozjímání toho tajemství?
Považujíce vtělení Boží, jeho příčiny a cíl nemůžeme předně nikdy dosti

obdivovati dobrotu a lásku Boží, kterou nám v tajemství tomto projeviti ráčil.
Člověk by byl zahynul a to vlastní vinou, ale spravedlnost &přísnost Božská

sestoupila z trůnu soudného a nasedlo milosrdenství. Bůh sám chtěje oblažit, po
světit a k věčnému přivésti spasení pokolení lidské, nezdráhal se sám sebe tak hlu—
boko ponížiti, neposlal nějakého nebeštana, nýbrž sám sestoupil ze slávy svojí, přijal
na sebe tělo lidské a s ním všechny nednhy a slabosti, jediný hřích vyjímaje.
Vtělení Syna Božího tvoří vrchol lásky a lidomilnosti Boží jako to dosvědčuje sv. Jan:
„Tak Bůh miloval svět, že Syna svého jednorozeného poslal, aby
každý, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“

Avšak v tajemství vtělení Syna Božího nezrcadlí se jedině nesmírná láska
Boží, jeví se spolu zřejmě i hodnost těla lidského, které Bůh sám na sebe přijal a
s ním nerozlučitelně se spojiti ráčil. Tělo toto vyvýšil nad všechnu pomyslitelnou
hodnost. „Co jest člověk“ —-vyvolává žalmista Páně — „že jsi jeho pa
mětliv, anebo Syn člověka, že ho navštěvuješ? Málo menšího od an
dělů jsi ho učinil.“ (Žalm 8, v. 5.)

Proto považujeme-li tak hluboké ponížení samého Boha nejvyššího a vy
výšení člověka slabého, není člověk člověkem, není hoden této důstojnosti lidské,
jestli by se zpcčoval uznati tu nekonečnou lásku, nesmírnou dobrotu Boží; není
člověk člověkem, jestli by mohl na vzdor takové vznešenosti těla svého, kterému
právě podobným přioděn byl Ježíš Kristus, Bůh sám, jestli by mohl těla toho si
nevážit a ho nějakým nehodným spůsobem poškvrnit. ,

O vznešená hodnost,. lidská! samého Ježíše Krista Boha—člověka míti za
bratra, jsouce dítkami jednoho Otce v nebesích! Větší lásku, větší hodnost nemohl
již Bůh projeviti tělu lidskému, jako v tajemství vtělení svého. Proto kdyby kde
i v nejhlubším pohroužen byl netečnosti spánku, rozjímaje o tajemství vtělení Syna
Božího, uznati musí, co Bůh tím pro nás učinil, a musí zvolati: „Čest, sláva &
díkůčinění budiž Bohu, který shlednuv na nízkost naši učinil nám věci velké!

V. T. S.

Antikrist přijde!
(1 Jan. 2, 18.)

Mráz mne obešel při tomto předpovědění, tak mi jest, jako by mne polil
ledovou vodou. —- Nic si z toho nedělej, milý čtenáři, neboj se antikrista, jen se
dobře přioděj milostí Boží. abys přišel do potu pravého pokání a rozhřál se pevnou
věrou pro Krista. A když veškeré nešvary hříchu, nevěra, nečistota, rouhání, a jak
vůbec málomocenství duše se jmenuje, z tebe se vypotí, pak dle listu k Efes. 6,
vezmi odění Boží, abys mohl odolati v den zlý a ve všem dokonalý státi. Podpas
bedra svá pravdou, a obleč se v pancíř spravedlnosti, nohy maje obuté přípravou



evangelia pokoje. Ve všem beř štít víry, abys mohl všecky šípy ohnivé nešlechetníka
— antikrista — uhasiti; a vezmi lebku spasení & meč ducha (jenž jest SlovoBoží);
všelikou modlitbou a prosbou modle se každého času v duchu, a zvítězíš nad
antikristem, a radovati se bude srdce tvé, a radosti té žádný neodejme od tebe.

A jaká to obluda jest asi ten antikrist? Tot onen drak veliký, ryšavý, o
němž píše sv. Jan ve svém zjevení, 12, maje hlav sedm a rohů deset, a na hlavách
jeho sedm korun. A drak stál před ženou, kteráž měla poroditi, aby, kdyžby poro
dila, syna jejího sežral. I porodila syna muže, kterýž měl zpravovati všecky národy
prutem železným, a vzat jest syn její k Bohu a k trůnu jeho. 1 stal se boj veliký
na nebi; Michael a drak bojovali, i andělé jeho. I svržen jest drak ten veliký, had
starý, jenž slove ďábel a satanáš, kterýž svodí všeckcn okres světa, a svržen jest na
zemi, i andělé jeho s ním svržení jsou. Chceš-li, milý čtenáři, tomu lépe rozuměti,
čti ve Frenclově biblí pod čárou vysvětlivky, turn stojí: „ltyšavý“ tolik, jako krve
žížnivý, dále, velmi lstný a ošemetný had starý. Pak deset rohů a deset korun
předobrazujo bud desatero těch císařů římských, kteří církev sv. pronásledovali, bud,
jak ctihodný Beda znamená, vůbec všecky světské, velmi mocné, církev potlačující
mocnáře. Tím ocasem, který táhl třetí díl hvězd nebeských, vyznačují se vůbec
všickni bludaři, jenž tak mnoho duší o nebeskou blaženost svým učením připravovali,
připravuji a připraví, zvlášť. pak antikrista ke konci světa. Tent drak, který neustále
ouklady činí blahu věřících. Žena vyznamenává blahoslavenou Pannu Marii icírkev
svatou; nebot ona porodila hlavu církve, syna statné mužné síly, Krista Pána, jednak
věřící jeho, u víře až do smrti stále vytrvající, kteráž hlava tato církve ustavičně
rodí, co oudy tajemného těla Kristova. (dle sv. Aug.)

Antikrist jest slovo řecké ("ani Xgiszog) a slovo tolik, jako protiva, protivník
Kristů, a zakládá se na sv. evangelium sv. Mat. 12, 30. Mark. 9, 39. Luk. 9, 50.
zvlášť: pak 11, 23. „Kdo není se mnou, proti mně jest, a kdo neshromážduje se
mnou, rozptylujet.“ A vskutku jest i člověčenstvo v ustavičném boji mezi kře
sťanstvím a pohanstvím. Celý svět jest plný takových protiv. Protiví se lež pravdě,
neřest ctnosti, nevěra víře, anebo jak to máte v katechismu v kapitole o křesťanské
spravedlnosti vyjádřeno: pýcha jest proti pokoře, závist proti lásce, obžerství proti
střídmosti, smilství proti čistotě, atd., nebo dle sv. Pavla ke Galat. 5, 17., „tělo žádá
proti duchu, duch pak proti tělu, ti zajisté sobě vespolek odporují“ Tento boj se
skončí u každého jednotlivého člověka při jeho smrti a pro celé člověčenstvo při
posledním soudu, kde dobří a zlí na věky odděleni budou, kde věčný jest odpor mezi
nebem a zemí, kde dobro a blaženost pouze v nebi panuje, zlé „pak s. hrůza
v pekle burácí.

Nuže, čtenáři, nyní si vyvol za společníka koho chceš; bud kráčej širokou
cestou, na které tě provázeti bude ďábel samými radovánkami, jakýchž poskytuje
svět, a doprovodí tě k věčnému zahynutí, pakli svému průvodčímu uvěříš, — ale
uvěříš-li, věz, že jsi uvěřil tomu, o němž sv. Jan píše (8,44), „že vražedníkem byl
od počátku a v pravdě nestál, nebo pravdy v něm není; když mluví lež, z vlastního
mluví, neb jest lhář a otec 1ží;“ anebo kráčej ouzkou, křížovou cestou s Kristem,
která vede k životu, Mat. 7, 14., na níž, jako Kristus skrze kříž vešel do slávy své,
tak i ty po té cestě „v Kristu Ježíši když maličko potrpíš, dokonalým učiněn,
utvrzen i upevněn budeš (1 Petr 5, 10.) a zemřeš-li s Kristem, spolu i s Ním živ
budeě.“ (II Tim. 2, 112)__Mášdva praporce. Postav se buď pod prápor protivy Kri
stova ——ďábla, a proň bojuj, a on se ti peklem odmění, anebo pod prapor Kristův



——264—

a bojuj'pro Krista, a vezmeš korunu neporušitelnou, (I. Kor. 9, 25). Viz tedy,
abys se sv. Pavlem (lI. Tim. 4, 7.) dobrý boj bojoval, běh dokonal, víru zachoval,
aby ti dal Pán v onen den spravedlivý soudce korunu spravedlnosti. Pamatuj každý
na modlitbu Ježíšovu při poslední večeři. On pozdvihna oči k nebi, jak sv. Jan
ve svém evangeliu 17, 1—3.píše, řekl: „Otče, oslaviž Syna svého, aby Syn tvůj
oslavil tebe. Jakož jsi dal jemu moc nade vším tělem, aby všechněm, kteréž jsi
dal jemu, dal život věčný. Tentot jest pak život věčný, aby poznali tebe, jediného
Boha pravého, a jehož jsi poslal, Ježíše Krista.“ A o tomto Krist—upěje žalmista
Páně v žal. 109, 1, 2. „Řekl Pán ku Pánu mému: Sed ua pravici mé, dokavadž
nepoložím nepřátel tvých za podnoží noh tvých. Prut moci tvé t. j. žezlo mocné,
vyšle Hospodin ze Sionu; panuj uprostřed nepřátel tvých“ Out jest ten Jeden,
o němž předpověděl Hospodin v ráji, že potře hlavu hadovu, t. j. že liché ono přá—
telství, v které člověk s ďáblem vešel, má se proměniti v nepřátelství a v neustálý
boj, kterýž se tím ukončí, že jeden z potomků ženy zkazí skutek dábla. A dle
sv. otců byla to Panna Maria, která svým blahoslaveným plodem potírá až podnes
hlavu a kazí moc dábla, škůdce pokolení lidského; nebot od té doby vskutku panuje
neustálý boj Krista s autikristem, věřících s nevěřícími, chrámu Božího s modlami.

Nebesa vypravují slávu Boží a dílo rukou jeho zvěstuje obloha; zároveň ale
antikrist staví podle chrámů Kristových své kapličky, 'kde se nenáležití věřící schá
zejí ne k chvále Krista, ale k pomluvám, kde se na ně antikrist směje a dovoluje
jim všeliké neřesti a nepravosti a praví: „tot vzdělanost, ta vás oblaží, protož nepo
slouchejte Krista, ale budte si sami bohy, otevřete očí svých, vědouce sami dobré
i zlé. — Hle antikrist slibuje co nemá, věřící jeho otvírají očí, a vidí — že jsou
nazí, a že nejen nejsou jako bohové, ale že jsou prach a v prach se navrátí.

Přišel Božský Spasitel v plnosti času, když bída pokolení lidského a modlo
služebnost byla největší, aby království hříchu a ďábla zkazil. A hle i na Spasitele
šel satan slovy strašně hrdými: „Toto všecko tobě dám, — svět a slávu jeho ——
jestliže padna budeš mi se klaněti.“ (Mat. 4, 9.)

Slavné rozšiřovala se již za časů apoštolských víra Kristova po všem světě,
a všude povstávaly a květly křesťanské obce, horěičné zrno sv. církve rostlo u veliký
strom. Než ihned tu byl pohotově antikrist, a sváděl lidi, aby, jako se klaněli
Israelité zlatému teleti, i oni se klaněli jemu v modlách. — Ale tu mučeníci Páně
v své krvi vyznali pravého Boha a kterého poslal, Ježíše Krista, a oni před pohan
skými soudci vyznávali s Kristem: „Pánu Bohu samému se klaněti a jemu samému
sloužiti budeš“ Mat. 4, 10. I oni zvolali: „Odejdiž satanel“ Po třistaletém krutém,
obrovském boji sv. církve s pohanstvím musil satan ustoupiti a církev počínala jeho
dílo dokonce rušiti. Pohanské chrámy a modly se bořily a kácely, oltáře se roz
padly v zříceniny, a vítězně rozšiřovalo se křesťanství po vší zemi.

Opět ale jiný nový obr dostavil se k boji. Staré nepřátelství hadovo, kteréž
již Hospodin v ráji předpověděl, nepřestalo, dílo vykoupení kaziti a lidi pokoušeti,
aby od Božského Vykupitele odpadli a satanu se klaněli. Za nástroj sloužili četní
bludaři. A tu se naplňuje, co napsal sv. Jan ve svém 1. listu (2, 18.) „N ynít
mnozí antikristové učinění jsou.“ A jako sv. Jan Křtitel byl předchůdce
Pána Krista, tak bludaři jsou předchůdcové antikrista. Takoví byli Montanisté,
Adamité, Manicheevé, Donatisté, Ariani, Pelagiani, Valdenští, Albingenští, Husité;
až Zvingli, Kalvín a Lutr v 16. století všemu odzváněli, zavrhše obět mše sv.,
bez mála všecky svátosti, obcování svatých, očistec, potřebu dobrých skutků, svobodu
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člověčí vůle, a jiné zjevené pravdy. Všickni tito bludaři a pronásledovníci církve
jsou jako předchozí proroci a apoštolé, jenž antikristovi připravují cestu a vystupování
jeho možným činí. Mimo tyto bludaře má ještě jiné své stoupence antikrist. Jest
to hejno bezbožných knížat, mocnářů, odbojníků, revolucionářů, kteří přímo nepřímo
církev Boží bez ustání pronásledují a týrají, právě tak, jako s druhé strany nejen
apoštolové, biskupové a kněží, nýbrž i křesťanští císařové, králové a knížata Spasiteli
světa cestu do srdcí lidských klestí.

Často jest slyšeti, že za naší doby žádné kacířství se neobjeví. Zajisté aspoň
mnoho přívrženců nenajdou, ana netečnost náboženská poznenáhla veškeré člověčenstvo
obkličuje a to jest to největší kacířství, úplné neznabožství, které, ku podivu, vzdor
liberalnosti vytrubované schopno jest nejkrutějšího násilí, ba ikrveprolití jako za časů
Nerona. Máme toho příklady na Švýcařích a Německu pod žezlem ministerským
kn. Bismarcka. Před 8 roky by žádný Prus nebyl za možné měl věci, které se v té
říší „bázně Boží a mravů“ nyní s katolíky dějí; bezděky upomíná život utiskbvaných
katolíků v Prusku na první doby křesťanství, kdy také v úkrytu ve sklepích,
katakombách se k bohoslužbě a poučení shromáždovali a vyslíděni byvše svým
životem jisti nebyli. Smutný takový případ odehrál se na Vše svaté v Trevíru,
kde kněz P. Schneiders v chrámu sv. Vavřince při službách Božích od vojáků
zatčen byl a lid ostrou zbraní rozehnán a namnoze poraněn byl, z té jediné příčiny,
že bez dovolení světské vlády zpovídal a ostatní sv. svátosti věřícímu lidu rozdával.
Píšíť o tom „Nové Moselské noviny“ následovně:

„Dnes (dne 1. listopadu) v den Všech Svatých udál se při a po slavné
mši sv. v chrámě sv. Vavřince v Trevíru výjev, jemuž podobný v letopisech dějin
církve od hrůzovlády veliké revoluce francouzské r. 1793 není zaznamenán. Jak
čtenáři naši vědí, byl pan kaplan Schneiders, jenž pro přestouponí květnových zákonů
opětně již trestán a osmiměsíčný trest ve vězení právě si odseděl, dne 25. m. m. na
cestě ku křesťanskému cvičení zatknut a četníky odveden přes hranice vládního okresu
do Lutzenrathu. Dva dny na to, v neděli dne 25. října měl Schneiders v chrámě
sv. Vavřince opět velkou mši svatou, t. j. on se vrátil na své místo, což královské
vládě zvláštním přípisem byl ohlásil. Tehdy ušel „zločinec“ bděléinu oku policie,
dnes však mělo se státi jinak. Když „vzdorný“ kaplan dnes ráno konal s asistencí
dvou jiných kněží mši sv., vstoupili po pozdvihování tři četníci, policejní komisaři
Schneider a Weihrauch a četní policajti do chrámu a nenáhle postupovali k oltáři.
Toto postupování mělo prý za účel, aby zřízenci vládní nabyli jistoty, _nalezá-li se
Schneiders skutečně u oltáře. Následkem toho povstalo již při mši sv. obzvláště ale
po ní náramně rozčilení mezi lidem, lavice a chodby chrámu naplňujícím; tímž
časem, co četníci k oltáři postupovali, tlačilo se za nimi obecenstvo, kteréž chtělo
zabrániti, aby posvátný obřad nebyl rušen. Tak dělo se již před pozdvihováním,
po něm ale s velkou bouří, jakmile mše se ukončila. '

Největší část policajtů nevzala v chrámu klobouky s hlavy. Zavznělo volání:
„Ven s policii!“ — vše se tlačilo k oltáři v pevných řadách, varhany umlkly a nové
skvostné zábradlí z černého a pestrého mramoru před oltářem, u něhož se podávalo
svaté přijímání — dílo to zajisté mistrovské a ceny 1000 tel. — s rachotem se
převrátilo a rozbilo na kusy. Nastala divoká vřava a hořejší čásť chrámu byla
hustá směs'lidí křičícícha plak ajících. Katolíci, chtějíce zabrániti, aby snad
Nejsvětější Svátosti nedotkly se zločinné ruce, aneb aby nebyla převrácena a. chtějíce
také kněze hájiti, tvořili pevnou zed; ba i na oltáři stáli rozhořčení obrancové své
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svatyně. Pekařský mistr St. postavil se proti policajtům a pravil: „Sem (k oltáři)
nesmí nikdo! zde jsme my pány !“ St. snažil se policajtům připomenOut, že se na
lezají v kostele, v chrámu Páně. Ale komisař Weihrauch Odstrčil jej stranou a
pravil: „Vy a kaplan jste zatčeni.“ Týž komisař také první vytasil svou šavli, když
byl od někoho rýpnut do zad a někdo mu byl šlápl na nohu. Za ním tasili všickni
ostatní policajti své šavle (četníci již dříve vytáhli šavle z pochev) a sekali do lidu.
Zdaliž a jaká poranění se udála, neví se do této chvíle; viděli jsme však hned po

. katastrofě čerstvou krev na přední lavici kostelní, o kterouž se bylo zachytilo dítě,
jež seknuto jest přes ruku! Jeden četník a jeden komisař byl prý před oltářem
povalen k zemi a nohama šlapán.' Kaplan Schneiders zůstal po skončení mše u oltáře,
co zatím ministranti odešli do sakristie. Komisař W. chopil se ho a pravil: „Jste
zatknut!“ Kaplan svlekl své kněžské roucho a policajti kolem sebe bijíce šavlemi a
z chrámu si cestu razíce odvedli jej do vězení. Lid _jej provázel a házel na ulici
po četnících kamením, při čemž jeden byl trefen. Rozhořčení lidu bylo nesmírné
a — pohled v kostele na roztříštěná zábradlí, velmi smutný. Znectěný chrám byl
zamknut a musí znovu “býti posvěcen“

To jest jeden z mnoho jiných, třebas ne tak křiklavých, avšak neméně
krutých násilnictví ducha antikristova proti věrným služebníkům Kristovým. „Budu
bíti pastýře &.rozptýlí se stádo,“ jest heslo antikristův a celé jejich úsilí ——jak to
nešťastní svedení státní farářové ve Švýcařích prohlednuše _zesvé zaslepenosti o svobodo—
myslnýchve Švýcaříchtvrdí — jest ne podmaniti církev katol. státu, nýbrž
ji asní celé náboženství vyhladiti s povrchu země. Dobřepraví sv. Jan
Zlatoustý: „Zchytralý dábel, a způsobilý k činění onkladů, domníval se, jestliže by
odstranil pastýře, že ovčinec snadně roztrhá. Než ten, jenž lapá moudré v chytrosti
jejich, a ukazuje, že církve jeho nespravují lidé, nýbrž že ti, jenž věří v něho, od
něho řídí se, dopustil, aby, jak medle uvidí (ďábel,) že i po ubitých pastýřích předce
se náboženství nevyhladilo, aniž hlásání pravdy vyhaslo, ale spíš se zmohlo; z věcí
týchž samých i sám dábel i ti, jenž mu sloužili, všickni poznali, že křesťanské učení
nezávisí od lidí, nýbrž že kořeny své v nebi pouští a že to Bůh jest, jenž všude
církve chrání a zachovává“

Ve Vídni, a tím po celé říši Rakouské, pracuje spolek zedňařů, o jichž
úmyslech obšírně jsme mluvili v 2. roč. „Školy,“ aby veřejného uznání od státu
dosáhl. Neznabožství troufá si, veřejně prapor svůj vztýčiti a brzo bude mečem a
ohněm nutiti, aby všeobecně se tomu novému bohu, modle převráceného rozumu,
klanělo, jako v nešťastné revoluci francouzské v minulém století. Jsou to jen před
chůdcové antikrista, aneb pravý již antikrist, kterého předpověděl duch Páně ?

V tu dobu objeví se prý opět na světě prorok Eliáš a největší muž ze žen
narozený, sv. Jan Křtitel, druhdy předchůdce Spasitele světa. Kdo budou oni
předchůdci? _

Pozorujíce to šílené úsilí nepřátel kříže netřeba se strachovati; ten boj musí
býti dobojován a čím zjevněj se děje, tím skvělejší jest vítězství kříže, jehož moc
právě v naší slabotě se osvědčuje. Čím více zuří nepřítel náboženství, tím více pro
bouzejí se dosud věrní ale ospalí věřící a spěchají pod prapor Kristův, s nímž jedině
vítězí. Vi—zmetu horlivost katolíků v Německu a Švýcařích, v Polsku mezi nátisky
schismatiků, v Anglii a až v daleké Číně a Japonsku. Révu, která má dobré hrozny
ploditi, obřezuje zahradník, a tak také činí to se svými věřícími neskonalá láska
Kristova, ono nevýslovně nás milující Srdce Ježíšovo dopouští na svou milou chot,
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církev sv., mnoho pronásledování, aby ji očistilo od všakých neplech pozemských, až by
Božské světlo Jeho učení ve skutcích její zjevně se ukázalo a neodolatelnou mocí
všechsrdce k soběpřitáhlo,aby brzo byl jeden ovčinec a jeden pastýř.

Katolická církev v Anglii
jest nejlepším důkazem, kterak životem prostým, pokorným, rozhodně podle nauk
Kristových, sobě získá přivržence ve všech třídách obyvatelstva, zejmena mezi ro
zumnými, kteří opravdově pravdu hledají & nalezše ji žádných překážek se nehrozí,
veřejně ji i vyznati. V této zemi dlouhého utrpení vybírá si ona právě mezi vysokou
šlechtou a mezi učenci nové své členy, kteří její okrasou jsou po celém světě &úctu
jí všude vymáhají. — Nebude nemístno, když krátce aspoň podáme příčinu, proč
Anglie se stala protestantkou, z čehož již plyne, že všichni dobře, upřímně smýšlející
nechuti nalezají v dosavadní státní církve a spěchají ku své pravé matce,
k církvi katolické.

Jest tomu něco přes 300 let, co celá ta krásná, církvi katol. oddaná země
proti vůli obyvatelstva surovou — směle tak můžeme říci — mocí odtrhnuta byla
od svého středu v Římě. Byl to král Jindřich VIII., který dřív proti Lutherovi
zvláštním spisem hájil učení katol. církve, pak ale pro cizoložné choutky stal se jejím
největším nepřítelem. Chtěl totiž svou řádnou manželku Kateřinu zavrhnouti a
pojmouti za ženu svou milostnici Annu Boleyn-ovn, a žádal na papeži, aby jeho po
čínánímocí v církvi nejvyšší platnosti dosáhlo. Kterak to mohl učiniti náměstek
Kristův, který má učení jeho svaté neporušené zachovati a co chudému nedovoleno
jest ani nejmocnějšímu králi neschvalovati. Před Kristem Pánem, a podobně i před
papežem v jeho úřadu, není přijímání osob, všichni jsou stejně jeho dítky a stejně
musí se jeho zákonům podrobiti. Ve své zaslepenosti, která s vilností vždy spojena
by'vá, a ve své zpupnosti odtrhl se Jindřich raději od středu církve a. s sebou branou
mocí strhl i celou říší: stal se sám reformatorem, prohlásil se sám za nejvyššího
kněze, za papeže v Anglicka a řádil podle své libovůle. Vilnost tedy, toužené cizo—
ložstvo bylo základem nové anglické církve, která mečem a ohněm se musela roz
šířiti. Abychom ale celou povahu seznali královského reformatora anglické církve,
třeba jen podotknouti, že ze 6 žen za manželky po sobě pojatých 2 dal stati — po
Anně Boleynové hned druhý den jinou pojal. Nad to dal Jindřich VIII. odpraviti
2 kardinály, 2 arcibiskupy, 18 biskupů, 13 opatů, 500 řeholníků, 38 doktorů theo
logie, 12 vévodů (mezi nimi několik ze své přízně), 164 šlechticů, 124 měšťanů a
100 žen, mnohé z nich způsobem nejhanebnějším, a t. d.

Jeho důstojně vynikali na trůnu anglickém šíříce reformatorské dílo přede
vším „panenská“ královna Alžběta (od 1558 do 1602) a zuřivec Vilém z Oranie.
Za“panování tohoto, na začátku minulého století, bylo zvláštnímusnešením parlamentu
vyhrožovávo každému katol. knězi doživotným žalářem, kterému se dalo dokázati, že
konal svůj kněžský úřad. Každý udavač obdržel za dotyčné prozrazení 1001ib. Sterl.
(1000 zl.). Potomci kat. rodičů nesměli děditi ani svůj rodinný titul ani statek,
nesměli majetek prodati ani nějaké dědictví přijmouti, dokud nepřisáhali na pověstný
„Testeid,“ což nic jiného nebylo nežli zapření své víry.

Takovými prostředky nejhanebnějšího násilnictví a libovůle byly přes 200 let
všechny možnosti společenského života katolíkům v Anglii odepřeny a nemůžeme dosti

'se diviti tomu, že veškerá známka katolicismu z té země nevymizela.
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Teprv od Jiřího III. (1798) mírní se poznenáhla ty kruté zákony a úkazy;
svobodné vyznání víry katol. bylo ale teprv v tomto století občanům Anglie do
voleno, —- věčně černá pečet protestantské nesnášelivosti a opravdového fanatismu,
o kterém nestranný dějepis teprv bezohledný svůj úsudek pronese.

Jak skvěle ale ukázala se církev kat. v Anglii od té doby svobodného vy
znání! „Katolický Almanach“ na r. 1874 uveřejňuje statistická dáta, která nejlépe
zpravují o katol. rozvoji v Anglicku a něco sobě rovného jen asi v Americe mají.
Tak bylo v Anglicku a Skotsku r. 1765 toliko 60.000 katolíků, r. 1821 již 1/2milionu,
1842 ale 21/2 a r. 1845 31/2 milionu, tudíž asi 60krát více nežli r. 1765. Roku 1873

bylo v Anglii, kde před 100 roky dle zákona žádný katol. kněz co takový se ani
ukázati nesměl, 1893 kněží, 1453 kostelů a kaplí a 86 klášterů mužských a 263
ženských, 21 katol. gymnasií a 1249 obecných škol — rozdělené na 20 diecesí.
33 lordů, 77 baronů, 6 členů tajné král. rady, a 37 členů parlamentu čítalo se ku
katol. církvi. Nejvýtečnější mužové šlechty, učenci a vysoké duchovenstvo již do
lůna církve vkročili a mnozí se rychlým krokem léčí ze svých předsudků; ba i ka
tolická universita právě letos se založila, po jaké celá katol. Evropa darmo touží.

Co šíří tak nápadně sv. církev v této zemi? Což jiného nežli vnitřní síla
její, moc neodolatelná její učení. Dle dr. Rosenthala, 2. sv. jeho „Convertitenbilder“
vrátilo se ke katolicismu od r. 1840—1866 na 400 anglikanských kněží a ono celý
svět vzbouřivší obrácení se slavného státníka a velmistra zedňařů, lorda Byrona doka
zuje, že řada jich není daleko ještě ukončena, jak to dosvědčují četné zprávy novi
nářské. Při jedné misii v Tydesley stalo se 10 anglikánů katolíky a dle telegrafické
zprávy od 5. října rozmnožil jich počet i vévoda Nordhumberlandský.

Takových konvertitů třebas jen malý počet, přece jest v pravdě velký, nahradí
s důstatek celé hejno vlažných katolíků, kterým nezáleží na tom své náboženské
vyznání přeměniti dle okamžitých výhod, jako k. p. šaty měníme, a stálým jest
důkazem božské přednosti katol. viry.

Pravda nás osvobodí! Bychom ale jí se dopídily, třeba upřímně a vytrvale
ji hledati — bez všelikých předsudků. ——

Svatý růženec a -—-kořalečnici.
Divné a jiné zákony kují našich moderních států správcové, — kdož by

chtěl pochybovati, že nejsou než směřující k dobru obyvatelů? — Dle naší známosti
ale žádný ještě zákon nebyl udělán pro střídmost, zejmena proti kořalečníkům, kteří
jsou ve své vášni jako šílení, níže nerozumných zvířat, a v záhubu vrhají i sebe i
své rodiny. Myslí—li se, že moderními školami, kde křesťanské náboženství není
hlavním činitelem, rozum se přivodí v lid obecný, takže z vlastní pobudky se vy
stříhat bude záhubného kořalečení, tu z víceroleté zkušenosti právě opak toho se
dosvědčuje: kořalny se množí, množí se i kořalečnici, svádějí a utápějí se národové
v lihovinách, ku kterým jich pánové — vyrabitelé (židé nazvíce) sotva přivoněti se
osmělují. Pouhým rozumným domlouváním uedocílilo se praničeho, zlo se toliko
ještě zvětšilo.

Mezi jinými krajinami vzrostlo ono zlo kořalečení nanejvíc zajisté mezi
Slováky, kde lid chudý na onen utrejch poznenáhlu si uvykl,_tak že, po lidsku řečeno,
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nemožno, jej z toho vymaniti. Opravdovou bolestí musel se cítiti proniknuta každý
lidumil, vida k. p. dratary vracející se na podzim z dalekých svých cest do svých
rodin s mnohou trapně nastrádanou grešlí, ani, právě již na hranici své domoviny,
své radosti, že na otcovské půdě opět stojí, lepšího osvědčení dáti nevědí nežli opá
jením se smrdutou lihovinou, a obcujíce po dosti krátkou dobu v středu své rodiny,
že opět toliko v kořalce svou slávu a štěstí vídali. Co spomůže všechno světské na
pomínání a moudré rozumování, ani o žejdlíček lepším se žádný nestane.

Smiloval se Bůh, zajisté na mocnou přímluvu Bohorodičky Panny Marie, nad
dobrým, bodrým ale ve své vášni nešťastným národem: vnuknul jednomu jeho pa
stýřů, vel. p. J. Kmosko, kooperatoru ve Vadisco to přesvědčení, že toliko řádná
sv. misie může tomu zlu hráz postaviti, toliko zásady křesťanské, do duše, do pře
svědčení vštípené, že mohou vyléčiti se všech stran ubohé a v kořalce úplně nešťastné
Slováky. Po dvě léta musel prosit a hledat prostředky a svobodnou cestu té svaté
misii a nebyl zklamán ve své pevné naději. A který prostředek k dosažení té misie
a k osvobození národa z poroby vášni opilství byl zajisté nejvýdatnější?

Svatý růženec. Onen horlivý kněz Páně založil s pomocí jiných svých
spolupracovníků na vinici Páně spolek střídmosti pode jménem „bratrstvo sv. růžence,“
aby ta „vítězná“ Panna pomohla zvítěziti nad náruživostí zlou.

A ejhle! více 20.000 opilců, mezi nimiž mnozí, kteří nad svém polepšení
zoufalí (tak zv. Korhelové), dali se zapsati, zkusivšo po 14 dní od páleného se
zdržeti, a slíbili veřejně v kostele zdržeti se od páleného, a obdrželi velký 15 tajm.
růženec, který dnem i nocí na krku nosí. Podivuhodné. ochrana Bohorodičky! Ze všech
těch ku spolku střídmosti přistoupivších toliko 3 slibu danému stali se nevěrni a pod
lehli útoku zastaralé vášně; ostatních když se zeptáš, pili-li kořalku, odpoví ti s ja
kousi rozhorleností : O nie., nie! Chraň P. Boh! Prvej jsem bol mrcha človek, ale
teraz jsem zapísaný na růženec, nie, nie! Zachraň Pán Boh! — Tak působilo bra-tr
stvo sv. růžence blahodárně pro mravní povznešení lidu slováckého a sv. misie ve
Vadisco utvrdila ho v dobrém předsevzetí a dala základy jeho přesvědčení. Nával
žádajících o zápis do bratrstva byl v ty dne sv. misie nesmírný; 3. listopadu zapsali
vvpp. kaplani na 700 osob a'dá Bůh na přímluvu Bohorodičky, že to zbožné, všude
žádoucné spiknutí ctnosti proti hříchu a vášni vždy větších rozměrů nabyde, až snad
ubohý národ slovácký docela vyléčí. Domácí noviny samy již upozorňují na nápadný
ten obrat v lidu slováckém, jak palírny a krčmy zůstávají prázdny a nájemníkům jich
hrozí úplný neodbyt jejich jedovatého zboží. — Sv. Otec oznámil horlivém P. Kmoskovi,
který Promotor se nazývá, již dvakrát telegrafem své uznání a apost. požehnání a
posledně i misionářům tam pracujícím. Kýž by i další misie horlivého shromáždění
nejsv. Vykupitele, které v Divíně se odbývala, podobně byla požehnána a kýž by
mnoho měla následovníků.

Žeň jest skutečně hojná ale málo ženců; prosme tedy Hospodáře, by poslal
schopné pracovníky na pole své.
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Útočiště hříšníků.

Mnoho již bylo slyšeti 0 P.
Ancflaš'gř XM „ Mariico dobroditelkyninaší,jenž

jsme v slzavém údolí, a neustále
odměňuje tu důvěru naši k Ní
hojnými milostmi. Poslyšme ná
sledující : *)

Jistý muž ze vzácné rodiny
po 37 let nic jiného nedělal, leč
že ustavičně po moři a zemi ce
stoval a to pouze proto, aby prý
„hodně života užil.“ Proto hleděl
všemožně všude jen se baviti a po
zemských rozkoší všeho druhu okou
šeti; při tom se duševně ale tak
spustil, že se více ani nemodlil a
ode všech náboženských výkonů
zcela upustil. Léta a jeho starší
věk jej v jeho chování a smýšlení
nikterak nezměnily. To zabolelo
velice jednu zbožnou osobu. I mo
dlila se za něho mnoho, zvlášť.

k Panně Marii, nechala ho zapsat

W QMWMW“ 1. května1865dobratrstva„NašímiléPaní Královny andělů“ a odpalučila ho též modlitbě ně

Řa; * kolika zvlášt horlivých duší. Za nějaký čas, asi za 2 měsíce potom obdržela tato útlocitná, zbožná osoba od něho list, z něhož ná
sledující zdělujeme: „Jsem nyní v Saigonu v Cochinchině. Od 2. května se
v duchu mém velké změny staly: až do toho dne jsem po 40 let náboženské

myšlenky nikdy ani neměl; nevěděl jsem již ani více co jest Bůh, byl
jsem na duchu tak pomaten, že všecky víry na světě se mi stejně dobrými

býti zdály — katolická tak jako protestantská aneb židovská aneb turecká. Je tomu
však asi 2 měsíce, co mi z mého mládí přemilé upomínky na mysl přepadly:
vzpomenul jsem se totiž, že jsem jednou v mladých a ještě nevinných letech jakousi
zvláštní úctu míval k jisté paní — moje matka mne učila ji znát,-a často mne napo
mínala, abych jméno její často zbožně vyslovoval. Z počátku mne to stálo mnoho
namáhání, než jsem si to jméno opět připomenul; nebot jsem je po tak dlouhou dobu
(40 let) nikdy nebyl ani vyslovil. Nevěděl jsem již ani více, jaká by to byla paní,
jejížto upomínka mysl mou tak libě bavila; taktéž jsem se ještě upamatoval, že
všecko, co s mojí úctou k oné paní se pojilo, cudně, svaté a plno sladké blaženosti bylo.

Dlouhý čas opanovala tato myšlenka duši mou tak, že nic nebylo s to, mi
ji zaplašiti. I pozoroval kapitán naší lodě na mne, že něco neobyčejného mysl mou
zabývati musí. Domnívaje se, že mu to nezamlěím, ptal se mne jednou po příčině

*) („Die Erzbruderschaft von unserer lieben Frau der Kěnigin der Engel,“ Graz, Vereins
Buchdruckerei 1873.)
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mého zamýšlení jaksi s úsměvem: „Co pak je vám? co tak neobyčejného mysl vaši
zaujímá ?" — „Milujia otím jednu paní,“ odpověděljsem. — „A jaká je to paní?“
„0 té, kterou já miluji, té se nevyrovná žádná jiná; ona je čistá, krásná, ona je bez
poskvrny! — Ve svém mládí jsem ji miloval -- a tehdáž jsem. byl šťastným! —
Od té doby ,však, co jsem na ni zapomenul, neměl jsem žádného štěstí více. — Nyní
však zdá se mi, jak bych ji viděl a slyšel — hlas její je tak líbezný a lahodný jako
zpěv nebeštanů — o vždyt ona je v nebi, je obklopena miliony andělů — slunce před
jejím leskem a, krásou mizí a se ztrácí ——a hvězdy na blankytu nebeském se třpí
tící jsou jí korunou.“ ——„Její jméno, jak přece zní?“ ptá se nedočkavě kapitán. —
„María je to, Královna andělůl“ — Kapitán sotva jméno to zaslechl, byl tak dojat.
že mu mimovolně slzy z očí vyhr-kly. I vyznal se mně, že i on ve svém mládí vrouc
nou úctu choval k Rodičce Boží Marii Panně; že ale od té doby, co matku svou prý
byl opbstil, že upustil i od úcty Panny Marie a tím spolu i ode všech výkonů a po
vinností náboženských.

„Bylo mi 14 let“ — vypravoval nyní — „když jsem se po krátké plavbě
v přístavu Ostende octnul. Tu mi řekl můj strýc, že prý mi matka těžce onemocněla
a že si velice přeje, mne ještě jednou před svou smrtí viděti. Já nechal všeho a vy"
dal se ihned na cestu, a jelikož jsem tehdy chudý byl a nic neměl, pomáhal jsem
si žebrotou. Přijda domů našel jsem skutečně matku těžce nemocnou a v nemalé bídě
postavenou. Již se mne sotva mohla dočkati, jelikož mi své mateřské požehnání uděliti
chtěla a své poslední napomenutí. Když mi vřele na srdce byla vložila, abych vždy
jen hodným křesťanem zůstal, ukázala na obraz, jejž právě v ruce držela, řkouc: „Mé
dítě, až mne tu nebude, tento obraz vezmež a bedlivě si jej uschováš! Moje matka
chovala jej při sobě až do posledního dechnutí svého, a já též pohlížejíc na něj již
dokonám. Uschovej si ten obraz co upomínku na ni a na mne!“ — Já jí to slíbil
a uschoval si bedlivě onu drahocenou památku. Chci vám ji ukáz'ati.“ Kapitán šel
do své komnaty (Kabine) a když byl dlouho v kofře hledal, donesl v plesnivém papíře
zaobalený obrázek. My jsme tu plesnivou obálku odstranili; a i tu jsme k velké naší
radosti spatřili obraz Panny Marie co Královny andělů!

Brzo po této událostí, která nás velmi potěšila, jsme připlouli k ostrovu
Ceylon. Já vystoupil z lodě a pospíchal ihned do domu missionářského. Jsou tam
Jesuité a velmi dobře tam působí. Jeden z nich vyslyšel mou zpověď a, aby byla
moje radost dovršena, zavedl mne do jejich skromné kaple, a podal mi pokrm andělů,
nejsv. Svátost oltářní . . . Nikdy jsem se doposud tak blaženým necítil! — Opustil
jsem onoho velebného otce se Srdcem radostí oplývajícím, obejmuli jsme se a plakali
oba dva a velebili Boha, který mne ze tmy hříchů ku světlu svému povolati ráčil.

Byl již večer, když jsem se vrátil opět k lodi své. Kapitán to již netrpělivě
nesl, že jsem se tak dlouho zdržel. Mrzutě se mne ptal, co že prý jsem celý boží
den dělal? „Navštívil jsem Ceylon“ — odpověděl jsem ——obdivoval tu ty překrásně
krajiny — viděl jsem muže svatého! — „Co pak je to tak zvláštního?“ — Mám
se vám vyznati? jsemt nejšťastnější člověk na světě: já jsem se smířil“s Bohem!
klečel jsem u nohou kněze — podobal se andělu; a podal mi chléb silných, Boha
mladosti mé, Boha nejsv. Svátosti oltářní:“ -— „Jak! vy že jste se zpovídal? -—
byl u sv. přijímání? Není možná!“ — Při těchto slovech uchopil mne onen starý
námořník za ruku a byl tak dojat, že slzy zalily oči jeho a skropily i ruku mou, a
pravil velmi dojímavě: „Já se chci také vyzpovídati! Chci těž jíti ke sv. přijímání!“
——A dostál slovu.
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Kdokoliv nyní k zemi připlujeme a já na zem vystoupíln, to první co činím
je: že si vyhledám kněze, stává-li nějakého právě v té krajině; pak jdu do“;chrámu
Páně, a pak k oltáři nejbl. Panny Marie. Nechci se více od této dobré Máti vzdáliti;
po celé dni a noci trvá tu duše má na modlitbach. Zdá se mi, jako by Panna Maria
ke mně mluvila; Já jsem tě milovala dřív, než tys mne mílovati začal; budu tě
vždycky milovati, chci býti vždy tvou mátíl“ —

Tak vypravuje sám onen již ztracený avšak „Matkou milosrdenství“ opět na—
lezený syn, — Co prošli tito dva námořníci světa, co zažili rozkoší a světských rado
vánek! Avšak nalezli v tom také vnitřní spokojenost a pravé potěšení? Nc! Teprv
tenkráte, když se opět navrátili k tomu, co jich učily jich dobré, zbožné matky v jich
krásném, nevinném mládí! Když začali opět ctiti a vzývati Marii Pannu, když začali
chodit a skroušeně přijímat sv. svátosti.

Příkladem tímto budtež potěšeny vy bedlivé a skormoucené matky. Když
pozorujete, že vás dítky vaše poslouchati nechtějí, napomínejte přece! To semínko
vámi zaseté přec jednou ujme se a pak—line dřív, tož snad až anilvás tu nebude více.
Vedte jen dítky své k vroucně úctě Marie Panny; zvlášt jim úctu Marianskeu na
srdce vložte na smrtelné posteli: až umírati budete, ruku at vám na to dají, že od
úcty Marianske nikdy neupustí! Ta Matka nebeská nedá jim zahynouti!

My pak ostatní 1. nezapomínejme naučení své zbožné a dobré matky,
2. važme si vždy sv. svátostí a přijímejme je často a hodně, 3. ctěme vroucně Marii
Pannu po celý čas života svého a i když budeme umírati, budiž posledním slovem
naším po jmenu Ježíše jméno Maria! —-Proto modleme každodenněvroucně
a důvěrně: „Zdrávas Královna, matko milosrdenství, náděje naše . . . . o přesladká
Panno Maria — Outočiště hříšníků, pros za nás, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.

Panna Maria, beze skvrny prv. hříchu počaté,
patronka Rakouska.

Mnoho křiku nedělaly Vídeňské noviny, a to prý jest hlaslidu Vídeňského,
že dogma o nepoškvrněném početí Panny Marie teprv papež udělal, a že to nebylo
nikdy všeobecně věřeno, nejméně v Rakousích. Co doklad, jak drze se opovažují tu
židovsko-liberalní noviny své čtenáře za blázny míti, nebude od místa právě ku
slavnosti církevní neposk. početí Panny Marie upomenouti, jak lid všeobecně, zejmena
ve Vídni již v 17. století smýšlel o tom „novém“ dogmatu.

Když r. 1647 císař Ferdinand III. od svých nepřátel, zejmena od Švédů, do
úzkých byl přiveden a hrozilo velké nebezpečí netoliko církvi katol., nýbrž i celému
císařství římsko-německému, býti své samostatnosti zbavenu, nevěděl zbožný mocnář
žádného lepšího prostředku, církev katol. a svou říši zachránití, nežli se utéci pod
ochranu Bohorodičky, která se nazývá také „pomocníci křesťanů.“ Zavázal se tedy
slibem, postaviti ve Vídni před marianským kostelem Tovaryštva Ježíšova na nádvoří
(boj) mramorovousochuke cti nepoškvrněného početí Panny Marie Boho
rodičky, a uzavřel, sebe, svou rodinu a celou zemi odporučiti ochraně její. Jak
mile úmysl císařův ve známost přišel, zajásali na ním magistrát a obyvatelé města
Vídně, venkovská města, veškeré duchovenstvo jednohlasně ustanovili se na tom,
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sebe a veškeré své potomky slibem zavázati pro příští, slavnost nepoškvrněuého početí
8. prosince každoročně s největší slávou slaviti, den před tím se postiti a Marii za
patronku Itakousí prohlásiti. K slavnosti toho zaslíbení byl 18. květen 1647 určen.

Krásnější slavnosti Vídeň ještě neodbývala. U skvostného sloupu ku poctě
uepoškvrněného početí P. M. na nádvoří postaveného bylo kázání u přítomnosti celého
císařského dvoru a všech, duchovních i světských hodnostářů, jednající o slavnosti toho
dne a o slávě Panny Marie. Pak byla slavná mše sv. sloužena od knížebiskupa Ví—
denského, Filipa hraběte z Breuner—ůa když po Agnus Dei císař, jak obyčejně, od
podjáhna políbení míru obdržel, odevzdal svému vrchnímu komoří svůj kord, přistoupil
k oltáři, klekl pokorně a vyslovil hlasitě následující slib na svaté evangelium, vůči
nejsvětější Svátosti, kterou biskup před ním držel:

„Všemohoucí, věčný Bože, skrze kterého králové kralují a v jehož rukou
všechny mocností a práva království spočívají, já, Ferdinand, vrhám se nice před
Tvou božskou Velebností a ve svém a mých potomků jmenu, jakož i ve jmenu této
slavné země Rakouské, zvoluji dnes nepoškvrněnou panenskou matku Tvého Syna za
zvláštní panovníci a ochranu tohoto arcivévodství. Nad to slibuji, že slavnost její
nepoškvrněného početí, které bývá 8. prosince, každoročně dle zvyku církve
slavně bude konána s předcházejícím postem. Prosím Tebe, o nejvyšší panovniče nebes
i země, který, co se Tvé Matce děje, pokládáš, jako by se Tobě učinilo, příjmiž
milostivě tento můj slib, kterýž jsi mně vnuknouti ráčil, a vztáhni ruku svou k ochraně
mne, mého rodu a národů mně svěřených. Amen.“

Na to byla socha slavně posvěcena. Důvěra kterou císař měl v nepoškvrněnou
Matku, byla skvěle odměněna. Bůh zástupův udělil zbraním Rakušanů vítězství,
Švédové byli poraženi a ze země vypuzeni, Rakousko zachláněno a neznepokojováno
ve své zděděné katol. víře, a zůstane štastno a mocno zajisté, vytrvá-li pod ochranou
Panny Marie.

Později, po 20 letech, dal císař Leopold I. z téže úcty k Bohorodičce sochu
její na nádvoří zříditi z lité mědě a položil sám základ k mramorovému podstavci.

Jest tedy víra v nepoškvrněném početí P. Marie nová či již prastará? —

Hlasatel odpustků plnomocných
v měsíci prosinci.

Obyčejné podmínky k dosažení pln. odpustků jsou: sv. zpověď ». sv. přijímání, pak návštěva
kostela neb kaple veřejné, a tam modlitba konaná na úmysl sv. Otce za potřeby církve sv.

Dne “

1 Úterý. Sv. Josafatn b. a m. Vůbec: v kost. PP. Kapucinů (ob.
pod.); 2. středa: Členové: brat. škap. P. M. Kaim. (kaž. střed. far.
kost); 3. čtvrtek: sv. Františka Xav. ř. a) Vůbec: v kost. řádutov.
Jež. (v Praze u .sv. Ignáce ob. pod.); b) Členové: 1) jednoty k rozší
řování víry sv. (far. kost. s ob. pod.); 2) jedn. misionář. sv. Ludvíka (táž
pod.); 3) jedn. „sv. dětství“ (ob. pod.); 4) arcibr. drahoc. krví J. K. (ob.
pod.): 5) jedn. ustav. klan. se vel. Svát. a podpor. chud. kost. (návšt. vel.
Svát. s ob. pod.); 6) modl. spolku: „Maria P. n. Srdce“ (kaž. čtvrt. neb



13.

20.

—274—

ned. ob. pod.) Z; 4. pátek: Členové: 1) brat. nejsv. Srdce Jež. (neb
až bud. ned. bez zvláštní návšt. kost.) Z; 2) apoštolátu modlitby (ob.
pod.) Z; 3) brat. červeného škap. (kaž pát. rozjím.); 5. sobota:

Ned. 2. adventní. Sv, Mikuláše b. Členové: 1) drahoc. krvi J. Kr.
(ob. pod.); 2) brat. nej. Srdce Jež. (neb již min. pátek podm. tamže) Z;
3) br. modrého škap. (ob. pod.) Z; 4) brat. sv. růžence (návšt. brat. kost.
neb kaple) Z; 7. pondělí. Vůbec: ti, jenž hrd. skut. lásky k duš.
vykonali (kaž. pond. stačí mše sv. bez přijím.) Z.

8. úterý: Nepošk. početí P. Marie. a) Vůbec: 1) v metrop.
kost. sv. Víta. v Praze (ob. pod.); 2) u Karmel. na Hradě. v Praze
(ob. pod.); 3) u PP. Redemtistů (ob. pod.); 4) v kost. PP. Kapuc. a
Františkánů (ob. pod.); 5) ti, jenž se denně modlí litan. Loret. (ob. pod.) Z;
6) ti, jenž se modlí denně ráno: „Zdráv. král.“ a večer: „Pod ochranu
Tvou“ (bez zvlášt. návšt. kost.) Z; 7) ti, jenž nosíce při sobě křížky, pe
nízky, růžence atd. pap. odp. obdařené, konají jisté modlitby a skutky
dobré (ob. pod.) Z; 8) ti, jenž totéž činí, nosíce při sobě svěcený peníz
sv. Benedikta (ob. pod.) Z; b) Členové: 1) jedn. sv. Vincence (ob. pod.);
2) jedn. sv. Boniface (ob. pod.); 3) brat. modrého škap. (ob. pod.) Z;
4) spolku ustav. ctění sv. Josefa (ob. pod.) Z; 5) apoštolátu modlitby (ob.
pod.) Z; 6) spolku: „živého růžence“ (ob. pod.) Z; 7) arcibr. k potěše
duší v očistci (ob. pod.) Z; 8) arcibr. drahoc. krvi J. Kr. (taktéž iv jiný
den oktávy. ob. pod.); 9) modl. spolku: „Maria P. n. Srdce“ (ob. pod.)Z;
10) brat. šk. P. M. Karm. (far. kost. s ob. pod); 11) arcibr. nepošk. Srdce
P. Marie (bez zvláštní návšt. kost.); 12) brat. sv. „arch. Michaela“ táž
pod.) Z; 13) brat. nej. Srdce Jež. (návšt. brat. kost. neb kaple s ob. pod.) Z;
14) brat. „sv. růžence“ (táž pod.) Z; 15) mariánské kongregace (táž
pod.); 16) brat. „dobré smrti“ (táž pod.) Z; 17) brat. křest. matek (neb
v jiný dan oktávy táž pod.); 18) jedn. ustav. klan. se vel. Svát. a podp.
chud. kost. (návšt. vel. Svát. s ob. pod.)

9. středa.: Členové: brat. škap. P. M. Karm. (kaž. střed. far.
kost); 10. čtvrtek: Členové: modl. spolku: „Maria P. n. Srdce“
(kaž. čtvrt. neb ned. ob. pod.) Z; 11. pátek: Členové: brat. červeného
škap. (kaž. pát. rozjím.); 12. sobota.

Ned. 3. adventní. 14. pondělí: Vůbec: ti, jenž hrd. skut. lásky
k duš. vyk. (kaž. pond. stačí mše sv. bez přijím.) Z; 15. úterý.
16. středa: Členové: brat. škap. P. M. Karm. (kaž.střed.far. kost);
17. čtvrtek: Členové: modl. spol.: Maria P. 11.Srdce (kaž. čtvrt. neb
ned.ob. pod.)Z; 18. pátek: Očekávání porodu bl. P. Marie. Členové:
1) spolku: „živého růžence,“ (ob. pod.) Z; 2) brat. červeného škap. (kaž.
pát. rozjím.); 19. sobota.

Ned. 4. adventní. Členové: 1) brat. nej. Svát. olt. (ob. pod.) Z;
2) spolku: „živého růžence“ (ob. pod.) Z; 3) brat. černého škap. brat. průvod
s ob. pod) Z; 21. pondělí: sv. Tomáše ap. a) Vůbec: 1) ti, jenž
nosíce při sobě křížky, penízky, růžence atd. pap. odp. obdařené, konají
jisté modl. a skut. dobré (ob. pod.) Z; 2) ti, jenž hrd. skut. lásky k duš.
vyk. (kaž. pond. stačí mše sv. bez přijím.) Z; b) Členové: brat. „dobré
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smrti“ (návšt. brat. kost.) Z: 22. úterý: 23. středa: Členové:
brat. škap. P. M. Karmel. (kaž.střed. far. kost); 24. čtvrtek: Členové:
modl. spol.: „Marie P. nej. Srdce“ (kaž. čtvrt. neb ned. ob. pod.) Z.

25- pátek: Hod. B. Ván. Narození Páně. a) Vůbec: 1) v kost.
metr. sv. Víta v Praze (ob. pod.); 2) tamže u Karmel. na.Hradč. (ob.
pod.): 3) ti, jenž pravidelně poslouchávají výklad sv. evangelia. při ranních
službách B., jakož i duchovní, jenž výklad ten činívá (ob. pod.) Z; 4) ti,
jenž mají chvalitebný obyčej, že vykládají katechismus aneb výklad ten
poslouchávají (bez zvláštní návšt. kost.) Z; 5) ti, jenž nosíce při sobě
křížky, penízky, růžence atd. pap. op. obdařené konají jísté modl. a
skut. dobré (ob. pod.) Z; 6) ti, jenž činí totéž nosíce při sobě svěcený
peníz sv. Benedikta (ob. pod.) Z; b) Členové: 1) brat. modrého škap.,
k tomu ještě 2 odp. z řím. štac. (ob. pod.) Z; 2) spolku: „živého růžence“
(ob. pod) Z; 3) arcibrat. k potěše duší v očistci (řím. štae. ob. pod.) Z;
4) arcibr. drahoc. krve J. Kr. (neb vjiny' den oktávy ob. pod.); 5) modl.
spolku: „Maria. P. n. Srdce“ (ob. pod.) Z; 6) brat. andělského škap.,
k tomu 2 odp. z řím. štac. (ob. pod. a far. kost); 7) brat. sv. růžence,
k tomu ještě 2 odp. z'téže příčiny (návšt. brat. kost neb kaple s ob.
pod; 8) brat. „dobré smrti,“ k tomu ještě 2 odp. z téže příčiny (táž
podm.) Z; 9) marianské kongregace (táž pod.) Z; 10) brat. škap. P. Mar.
Karm. (far. kost. s ob. pod.); 11) brat k uctění vel. Svát. pod ochranou
sv. Benedikta (táž pod.); 12) brat. nejsv. Srdce P. Jež. (řím. štac.) (návšt.
brat. kost. neb kaple s ob. pod.) Z; 13) br. červeného škap. (kaž. pát.
rozjím.); 26. sobota.

Ned. po naroz. Páně. Sv. Janu Evg. a) Vůbec: 1 v kost. ctih.
milos. sester sv. Karla Bor. (ob. pod.); 2) ti, jenž nosíce při sobě křížky.
penízky, růžence atd. pap. odp obdařené, konají jisté modl. a skutky dobré
(ob. pod.) Z; 3) ti, jenž se aspoň třikráte týdně modlívají společněó de
sátkový růženec (ob. pod.) Z; b) Členové: 1) brat. nej. Srdce Jež. (návšt
brat. kost. neb kaple s ob. pod.) Z; 2) brat. „dobré smrti“ (táž pod.) Z;
3) arcibrat. Srdce P. Marie (bez zvláštní návšt. kost); 4) jednoty klan.
se vel. Svát. a podporování chudých kostelů (návšt. vel. Svát.); 28. pon
dělí: Vůbec:-ti, jenž brd. skut. lásky k duš. vykonali (kaž. pond. stačí
mše sv'. bez přijím. Z; 29. úterý: 30. středa: Členové: brat škap.
P. Marie Karm. (kaž. střed. far. kost. s ob. pod.); 31. čtvrtek: Člo
nové: modl. spolku: „Maria P. n. Srdce“ (kaž. čtvrt. neb ned. ob. pod.) Z.

Mimo to mohou věřící v tomto měsíci získati pln. odp.:
]) jednou od Vánoc až do Hromnic: ti, jenž jsou členové jednoty sv. dětství (ob.

pod. bez zvláštní návšt. kost);
_2) tolikrát a v tytéž dny i při těchže podmínkách, jež udány bývají ku čís. kaž

dého měsíce, n.p. v měsíci srpnu na str. 186. A. V.
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Divuhodná monstrance.
(Legenda farnosti Žiželickó.)

Jak stará pověst podnes zní, žil před několika sty lety v Žiželicích, českém
to městě v Bydžovsku, majetný měšťan, jehož manželka se—co nejhorlivěji zanášela
včelařstvím. Měla v své zahradě, která hraničila se zahradou farskou, vícero úlů,
jenž jí ale nejen k žádné radosti nýbrž k nemalé žalosti byly, nebot ulítaly z nich
včely, tak že dobrá choť při všech svých obmyslech ani kapky medu nevyzískala.
Jednoho dne, když 0th 'celý roj uletěl a ubohá měšťanka opět ve své naději sklamánu
býti se viděla, potkala se s jistou starou matičkou, která s živou sdílností na zár
mutek skormoucené včelařky se vyptávala, „Vy mi nemůžete pomoci,“ odvětila paní
Marta, stírajíc slzy s očí, „čili víte o nějakém bezpečném prostředku proti uli
tování vče1?“ _

„Ano já- znám jistý prostředek“ odpověděla babička, „a uposlechnete-li mé
rady, přesvědčíte se brzy o prospěšnosti jeho. Jděte totiž zejtra k sv. přijímaní“
vypravovala babička předušeným hlasem „a přijměte sv. hostil, ale nepolkněte ji,
nýbrž opatrně ji vložte do svých modlitebních knížek, a čekejte na půlnoční hodinu.
Jakmile uhodí dvanáctá, vložte tu hostil do prostředního oulu, a včely více uli
tovati nebudou. “

Paní Marta se zprvu hrozila, ale za nedlouho zvítězila u ní zvědavost a' lahodná
žádost, aby miláčkové její se drželi v oulích.

Druhého rána šla v skutku k sv. zpovědi a k sv. přijímaní, vložila, jak
babička radila, sv. hostii skrytě do svých modlitebních knížek a odešla.

Když se přiblížila noc a na věži odbila dvanáctá, vloudila se paní Marta
obezřele do zahrady a vložila třeseuc-í se rukou sv. hostii do prostředního 0qu
a u spokojenosti nad šťastným provedením svého předsevzetí vrátila se opět potajmo
domů do své komnaty, ale do bílého rána oka nezamhouřila.

Na to druhého dne se ouly hemžily včelikami a s horlivou pílí po zahradě
sem tam lítaly, z voňavého kvíti sladkou potravu sbírajíce. Paní Marta byla ne
smírnou radostí přímo u vytržení. Skoro celý den strávila v zahradě u bedlivém
pozorování neunaveného pracovánípilných zvířátek a čítala již co pečlivá hospodyně
ten užitek, který včeličky .pro hospodářství by přinésti mohly. Co asi tak v rozjí
mání zabrána tu seděla, hnali její krávy do zahrady na pastvu. Tyto jindy jinak
trpělivé a pokojné staly se najednou nad obyčej nepokojnými. Srážely hlavy, zařvaly
z hluboka a stlačivše se dohromady braly se ku prostřednímu oulu, před nímž, k nema
lému se zděšení paní Marty, na kolena sklesly. Jen s tíží podařilo se paní Martě
rozčílené krávy odehnati.

Tuto znamenitou příhodu pozoroval i stařičký farář; jehož pěkný podzimní
večer k oknu byl přivábil.

I dal hned pana majitele té zahrady k sobě zavolati a žádal, aby mu to
neobyčejné chování se krav vysvětlil. „Není pochybnosti,“ doložil vážně, že v tom
jisté tajemství panuje, jehož odkrytí já za svou svatou, povinnost považovati musím.“

„I mně tato neobyčejná událost nad míru nápadná jest,“ odvětil měšťan,
„a anot 't'omu nerozumím, žádám Vaši Důstojnost vyčkati do zejtřejšího dne, abychom
viděli, zdali si krávy opět tak počínati budou, až do zahrady přijdou.“ „Jsem
srozuměn,“ řekl farář, „kdyby se ale dnešní výjev zejtra opakovatí měl, tož mi nic
jiného nezbývá, než abych ouly nechal prohlédnouti.“
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„A já Vaši Důstojnost budu v tom 'co nejochotněji podporovati,“ doložil
měšťan, který si rovněž vyšetření a vyjasnění té záležitosti “z celého srdce přál.

Druhého dne opakovalo se k velikému žasnutí všech domácích totéž divadlo.
Sotva byly krávy do zahrady zahnány, ihned opět se srazily do hromady

a hučíce klekly před prostředním věelným špalkem. Farář, jenž s několika magi
strátnými osobami u okna stál a na ten podivný úkaz čím dál, tím s větším
divením se hleděl, obrátiv se na pány, vybídl je, aby s ním šli do zahrady a pro
hledli ouly. — [ otevřeli první, druhý oul, ničeho nenalezli; když pak rozložili oul
prostřední, nalezli umělecky z vosku zhotovenou monstranci, na jejímžto vrchním
křížku seděla královna—čili jinak matka. V monstranci zpozorovali tu sv. hostii,
kterou paní Marta do 0qu vložila..

Hluboce dojati při tomto vzezření padli všickni přítomní na kolena a farář
říkal s třesoucím se_hlasem kratičkou modlitbu, kterou ostatní zbožně říkali sebou.
Na to odebrali se všickni do kostela, odkud se ihned slavné procesí do zahrady
bralo, aby monstranci do domu Božího přenesli.

Zpráva o této zázračné události rozšířila se honem po celém městě a mladí
staří hrnuli se rychle, aby viděli monstrauci a velebili z celé duše své Všemohoucího
Pána, který takový zázrak učinil. I usnešeno, dle téhož vzoru stříbrnou monstranci
vyhotovit nechati a potřebné stříbro dobrovolnými dárky k tomu zjednati.

Tak povstala nynější monstrance v Žiželickém farním chrámu Páně, která
při posledním velikém pm pod žhavými trámy a sutinami neporušena zůstala,
kdežto ona od včel zhotovená monstrance během času k ztracení přišla.

Jest pak ta stříbrná monstrance 1'/2 lokte vysoká, l'Í-z lokte široká a má
devět figurek a 60 věžiček. Jest krásně v slohu gotickém vypracována a léta na
ni vyrytá vykazují na její staří: jestit totiž zhotovena r. 1520. Dle Žiželické farskě
pamětní knihy jest z 14 lotov. stříbra, 12 marků těžká a dle pověsti zhotovena
v Brně za 700 zl. stříb., a jest majetek Žiželického měšťanstva. Když r. 1810 dle
císařského nařízení měla býti odvedena, tehdy Žiželické měšťanstvo ji v Hradci
Králové n výkupní c. k. komise za 247 zl. 48 kr. stř. vyplatilo. . Št. K.

Zprávy & drobnosti.
Z Říma se píše: „Biskup Nantský přinesl Také domáci služba Iloži Letita diva.

papeži 145.000 franků halíře peterského. Nouze
se v Římě den ode dne zmaha a úpadky se
den po dni množí, a nejeden zničený obchodnik,
jenž v naději na vzlet v oheh'odnictví, jaký
mu kynul v prohlášení Říma za hlavní město
Italie, se tam odstěhoval, se již na papeže o
podporu obrátil. I úředníci italské vlady prosí
nezřídka papeže o podporu, aby chleba pro
své ženy & ditky koupiti mohli. Ostatek do
stává sv. Otec muohdykrát podivná psaní,
jako onehdy z horní Italie. kde pisatel mu svou
úplnou oddanost osvědčuje. a posléze o povo
lení prosí, aby své manželce holí \'ybiti směl.
„Ten člověk musí býti pošetilý," pravil Pius
IX., a to nejhloupější na tom, že ani nendavá,
proč své manželce vybití chce.

delní herkyně Virginie Dejazct byla, jednou
tázrina: „Proč Madame X. nechodí do kostela ?“
„Pro to.“ odpověděla, „poněvadž se doma sama
sobě klaní.“ A takových sebe samých zbožňu
jících a místo služeb Božích v neděli a ve
svátek sobě před zrcadlem se klančjících jest
zvlášť mezi „osvícenými“

Měla pravdu? Mladí zasnoubenci při
klekli v jistém kostele ve Vídni k oltáři. Když
se kněz nevěsty tázal, zdali přítomného že
nicha za manžela si vzíti chce, odpověděla roz
hodně: „Nechci,“ a obrátivši se odešla u vyje
vení ženicha za ní hledícího. Když byla na
příčinu tohoto nápadného jednáni tázána, vy
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jaidřila se, že se její ženich Velmi nepočestně
v cln.ímu Páně zachoVal, a tím ukázal, že jest
bez .v'ííy. „Piotož s ním v manželství vstoupiti
nechci, anot' manželství bez víry ncmůžo býti
šťastné.“

Náhodní, ěili prst Boží. Solothuínští vo
Šv)caříchbiskupa násilně vyhnali Nyní nedávno
l))l \) roční trh v Solothnínu; a tu mohl každý
čísti proti biskupskémn pulaíci nápis, že nyní
_vzduchčistý jest, pončmdž biskup a kancléř
jsou pí)č. Brzy na to V)pnkla v Solothurnn
nakažmí horečku, a to tak silně, “že ze 7000
obyvatelů 500 onemocnělo a mnoho jich umřelo.
— Některého dne bylo až 6 mrtvol. I povo
lali v té tísni sestry P. Theodosia k ošetřování
nemocných právě tcnknít, když na vyzdvižení
všech klášterů pomýšleli. V čus nouze zpo
mněli se zkrotlí osvícenci na V)hody řeholní,

v pichž takřka jedině ki estonské hídinstvíia czn

l'oínni, .íh)s den sniícčni sietil. Le
tošní neděle sedmá po sv. Duchu tak honem
nevyvane rolníkům Forchheimsknn a Riegel
ským (v Němcích) z hlavy Ačkoliv \ před
clnízejíeím t) hodnu v celku příznivá povětrnost
panovala, nicmeně mladí staří v tuž neděli vy
hrnuli sena pole, aby klídili. Za odpoledne
strhla se malá bouřka. Uhodilo jen jednou,
ale zabilo — otce jedné rodiny, jenž právě
upravoval posledni snopy na voze. Zůstal na
místě mrtev a vypadal jako vícedenní mitvola.
Nuložcné mondele stály na to v plamenu a
shořely všecky. Ostatní osoby se pouze pole
kaly. ale vzaly si ovšem dohlé naučení z této
strašlivé události; aspoň se praví, žena blízku

._ Noe sv.

Rychlým tokem v moře vplývzí
Vlna roku-poslední,

Mala ještě chvíle zbývá,
Nový čas se rozední'vá.,

Brzičko se rozední.

Ve věčné rok starý plyne moře,
Noří s sebou slasti své i hoře; —

"Kéž. se ponoří s ním hřích a vína:
Každý duch at chválí Hospodina!

Času proud jak lava sálá,
Nese bouř i skázy plam;

Jedna vstříc mu stojí skal,
Stojí jako sta let stala,

Na ní církve svatý chram!
Dermo o ni žhavé proudy perou,

Kříž se vznáší nade zlobou stcrou,
An se lame dub a kloní třtina:

Každý duch af- chválí Hospodina!

pracující _rolniciForchheimšti .\ ltiegelští všecko
na poli nechali .\ prázni domů ujeli. Na štčst
bylo licho, nebylo \ětérku, sic by snadno ho—
říci mnndele na voze koleín poblízké role též

uchvátiti a zaplaliti mohly -— a to tím spíš,anot' při všem \omobití sotva několik kapek
vody spadlo. -—

Slow Mermillodovo. Biskup Mermillod,
kdy policejně stižen & na hranice vyveden byl,
vyslovil k policejnímu komisarovi: „Vy odstía
ňujete svěcenou vodu, a ponecháváte si petro
leum — Výíok ten dopouští vícero výkladů,

eden ale byli Ženevští, kteří biskupa vy
hnali, mimoděk npozmněm když v poslední
době nejeden požár město stihl.

Ruku l'áně není skrácena. Foíář Ce
íésy--B-elleEtoille ubíral se s ánem Bohem
k nemocnému. Přišlo mu jíti podle hospody,
kde tří hosté za stolem seděli. Dva z nich
ihned vstali, jak medle uviděli nejsvětější
Svátost, a z uctivosti smckli. Třetí nejen že
tak neučinil, ale začal je tnpit a vychrlill ohavneíonhaní píoti Ježíši Kíistu a ncjblaženějši
Panně. Sotm to vyikl, svalil se před svými
nžnslými soudruhy na zem. Bězí se p\o lékaře,
povolávají kněze; ale všecko marno: lékař
daínío se nun-nahá, a kněz nu třikuít nadarmo
se pokouší, aby zpovčd' tohoto hídníka slyšel.
'..zouhíní se Bohu b)la poslední jeho slova.

Deset hodin se vzílel v hrozném šklubání, až
umřel- -v skutku st ašnou smrtí, kteín. mocně
působila na Vsecky svědkyy, jenž se naučili z ní:
„Nebudeš se rouhatí Bohu Spasiteli svému.“

_.)..

Sylvestr'a.
Mocně času tok se řine,

Lidská. moc jej nestaví,
- Doufej vlasti, spása kyne,

Právo tvoje nezahyne,
Synů cnost tě oslaví.

At si brojí odpůrcovó lití,
Pro vlast, víru dáme krov i žití,

A zas zkvete draha domovina.:

Každý duch at chválí Hospodina.

Poslední se vlna tratí.
Běh svůj skončil starý rok,

Kdož ho může nazpět zváti,
Kvapí dál a nemůž stati —

Nezvratný jest časů krok.
U hrobu však přece jednou stane,

O mě Ty pak snámi zůstat Pane,
Spas, kdo doufal v K1ísta Tvého Syna,

Každý duch at chválí Hospodina.
Josef Ruda.



úmnfl moblíteb na měfic yvonne“
!Bfíemoboncíměčm)Soze! obětuiiIobč mneďg ímé bobté itutto a moblitbl) me ipojení o Segment Rriílem a
mffemiaboznbmiaimatómibnňemi nanebi i na semiaa mňeďo to, coíi *BánSezíš me imém Boattini Grbci přeje,

imenomitěate mtmnto měiíci, &&thůitť ímatc' min)
a to bnenní práloč ben:

ke cti begwlún'tč
Gn). (šligia, bífp.: aa círťem im. n) Éuibatíťu; ga iněge neípramebliwě oiočomanebo.
6m. %ibianí), p.: sa sbor třeíř. ípoIEům panen; ga těžce nemocnou a málomnflnon.
Gm. %tantiíifa ímo.: ga miíie w Saponítn; za bm: trpříiwoíti bíoubo nemocné oíobč.
Gm. %arborl), p.: sa řábne mntonání ím. gpomčbi; sa neípořoiené íe_ frmjm ílamem;

(što. Gabi), op.: aa obrob buchu řebolníbo; ga robiče m neímornoíti Žijící.
(2. neb. abmentní.) gn). EDtiEuIáííe,bífp.: aa námořníťp; aa mnítěbowalce 3, mIaíti.
Gm. QImbroše, bífp.: aa bobowčbeďá učiliíítě; aa obfttanění ííoíaelů m 1 farnoíti.
nep. spoře“ Šp. 9,32.: za ochranu mIábeše přeb ímůbci; aa iebnott) panen.
610. Beoíabie, p.: aa bobročinné úítamn; aa mnproííení bucbom. můbce.

Gm. Melóiabo, pp.: aa sbor fn). mifiím na Gionníďn; ao 2 nemocné ííoušící.
. Gm. íDamafa, pp.: aa rostolnířp a facíře; aaa-anownaříáení míru m bomcicnoíti.

12. 65113.(šineíia, m.: aa mčaínou pomoc bělnictmn; aa bar _íebesapítání.
13. (3. neb. nom.) Cfšm.Bucie a Dtiiie, p.: aa mntrmaíoít m bobrém 1 ipoIEu.
14. Gm. Gpitibiona, bffp.: aa pomoc a útčón Enčším io mčmeďn pronáfíebomanúm.
15. (5m. Stenea, bífp.: ga sbor EatoI. nnimeríitč; sa boíašeni ípoinpracomníta.
16. Gn). (Enfebia, bífp.: ga přcíonání 2 nárušimoítí; aa poIepííení otce opilce.

17. Sní. Sasara: aa bar fajícnoíti fe poIepííujíeím; aa obrácení roubače.
18. Dčeťámání por. 21%.%R.: aa oímicení bucba me měci bůíešite'; aa íebnotn panen m 58.

19. Gm. Stemeíia, m.: ga poíiIu pouti nepřátelům-, ga bar trpělimofti matce a feftře.
20. (4. neb. obyv.) Gm. Shifting, p.: ga ctí.-tem ím. mesi Šecboílomann; za 3 cboré ťnčgc.
21. Gm. íomáfíe, apofít.: sa rogfmčt miíií na SBtjdwbě; aaláífn a ímornoftw 1 robinč.
_22. Gn). genona, moj.: aa wojífo, zejmena aa nomáčfg; aa ím. obemabanoft 2 cboróm.
23. Gm. Žbiftorie, p.: aa obftranční přílegitoítí fe břichu; aa útěchu něEoIifa pannám.
24. albumu a Gmp: ga íířaítné rosřeíiení bůiešite měci ; aa firotft) 3 robin.

25. %atuggni s]Mně: aa uanání Iáíťt) 23oší E nám Iibem; aa umožnění mícero miíií.
26. Šin. ©těpána, m.: aa borlimé aaítance ím. mít—t);sa těžce nemocného fněse.
27. Gn). Sana, ewanb.: aa řebolnfh) a aboěné fpoítn; ga bar ípotojenoíti se imám ítawem.

. 28. Gm. S.Imcibcítef: aa bar fpolfu „fw. bětftmí;" aa řřeít. mnebomání bítef 4 robin.
29. Gm. %omáííe, m.: aa ntmraení bnóa fatoI. m ?lngiii; sa 1- přátelí).
30. Cfšm.“Eamiba, prf: aa ocbranu nárobů řřeít. přeb šíbr) tolmubiíh) a [id;maři.
31. Gm. Gplweítra, pp.: na pobětowání aa obbtšené bobrobiní; sa mífecřt)m ÉISánul:,eínule.

gn :! b-t i 1 b a.
55055 Srbce Sešíf'íe! ffrge nepoíífmrněné ěrbce Marie žBanní) obětují %obč

wi'íecfí) mointbt), práce a utrpení toho bne ípoíu ie mííemi úmoííp; me ftertjď) fe una;
mičně na oltáři obětuješ. ——Dbamláňtč je obětuii aa om) zbožné třeířant), fteři pracuji
w aaítant fe íme fmate' win) proti útotům faciřftmí a nemětt). &) SBDŠÍÍÚGpaíiteii!
toantnoš jejim počet a roaobňui je mít a mice na Iáíce E Gwému fmatémn ětbci. almen.

iBone SCŠÍÍÍÍ aaftřiá ocbranon íwébo ?Božífébo Grbce naííebo fn). Dtce pabeše!
Grbce Sešíííe a marie! aacbraňteš círťew, řtňi Stafonítou a mtaít naňi čefíomtoraioífon!

D přeílabfě Srbce “Bonnu EUčatie, bubiš mon ípáíou!
Swan) iblicbale arcbanběíi, fmatí (Sprite a SiRetbobe,orobuite aa nás!

E N=

PQTJGP'ř—SÉEÚZ“

y_n)—a r—O

.

Iiílem IB. Butlatta TDBrně.



Právě vyšly nákladem kněhkupectví Vendelína Stelnhnusra v Plzni
od Frant. M. Bartoše, faráře, a děkana v Jilemnici:

Řeči duchovní na neděle a svátky celého roku.
1-SGŠ- Doba. postní,

řečí duchovní od 1. až 6. neděle v postě. Cena 40 kr.

2-Bešt Doba. adventní,
2 řečí duchovní na každou neděli adventní. Cena 40 kr.

Dalo vyšlo od téhož spisovatele:

Nový rok, patero řečí duchovních. Cena 42 kl.
Církev matka, v šestern postních řečíroku 1868. Cena 45 kl.
Památná místa—z utrpení Páně, sedmerořečípostních,

osmá na pondělí velikonoční. Cena 40 kr.
Tyto knihy jsou tamtéž jakož i ve všech kněhkupectvích k dostání.

„Z'Dloravan“
kalendář na rok obyčejný 1875. Ročník XXIV. Pořadatel Vlad. Šťastný, pijofesor
náboženství na českém gymnasiu brněnském.

K dostání v redakci “„Hlasu“ v Brně za 45 kr. Ku každému výtisku
ustanovena premie: Obraz Panny Marie. - - Při objednání nejméně 10 výtisků zapraví
poštovné a nahradí s objednáním spojené výlohy

Vydavatelstvo
v besedním domě v Brně.

Modlitebni knížka
pro školní mládež.

Sestavil Pr. Pojmon katecheta v Slavkově. Nákladem Axithše, kněhkupce
v Brně. V tuhé vazbě s plát. hřbetem stojí 26 kr.

E? K dostání i u administrace „Školy.“

Budiž jmeno Páně pochváleno!
Nyní i vždy,na věky věkův!

Modlitební kniha pro katol. křesťany dle K. Emeriínga sestavena od B. M. Kuldy.

Mnohými obrazy okrášlena, pro starší lidi zřetelnými, frakturními líterami
tisknute. stojí jen 50 kr.

Zvláště odporučení hodna tato knížka pro vybrané krásné modlitby, pro
hojnost obyčejně užívaných písní & zejmena pro výtečné zpěvy dr. Sušila.

IKŠ' K dostání též “ administrace „Školy,“ kde taktéž na skladě jest:

Zábavné bibliotéky úplný ročník [. a IV. s premiemi po9- zl. 50 kr.
V. s piemií za 3 zl. a některé knihy

2 106.11. a III. s premií, kterou si ze 4 posledních ioč. vybrat může, po 2 21.50 kr.


